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EDITORIAL
O PODER DE AGIR DO COLETIVO NA ATIVIDADE
DOCENTE EM TEMPO DE PANDEMIA
“O conflito, numa perspectiva vygotskiana,
é o motor do desenvolvimento, isto é, fonte
de energia da criatividade da atividade”
(CLOT, 2010)
Neste contexto de pandemia, os conflitos se multiplicaram, exigindo
de todos nós novas formas de agir, de pensar, de sentir, de se
relacionar, de dizer, de viver [...]. E com o trabalho docente não foi
diferente! Na verdade, enquanto estratégia de contenção do surto,
creches, escolas, colégios, faculdades, universidades foram fechadas
“demandando formas alternativas à continuidade dos processos de
ensino-aprendizagem” (SENHORAS, 2020, p.129). Em prol de formas
alternativas de trabalho, que se centram no letramento digital, o
professor precisou recorrer a diferentes recursos.
Impedido de agir, o professor viu-se diante de um grande desafio, mas
que, embora grande, inesperado, complexo e infeliz, ele era também
comum, compartilhado por todos os profissionais. Dessa maneira, o
professor, que muitas vezes se sentia solitário no planejamento, na
realização e na avaliação de sua prática, identificou-se com o outro,
com o seu colega que também sofria. Houve, então, uma intensificação
da empatia, da ajuda mútua e, com isso, o fortalecimento do coletivo,
já que a situação impunha a necessidade de “construir, de manter e
de desenvolver juntos conhecimentos comuns” (CAROLY, 2013, p. 2 –
tradução da autora).
Sem querer diminuir a situação, ou mesmo torná-la positiva, o que
certamente não é, a pandemia infelizmente trouxe múltiplos problemas
que sem o outro não teríamos como vencê-los. No caso da Educação,
muitos professores elaboraram tutoriais para seus colegas, trocaram
mensagens de WhatsApp, fizeram vídeos conferências ainda que
sofressem com os diferentes recursos tecnológicos. Enquanto
professora do Ensino Básico e colaboradora do Ensino Superior, pude
constatar, vivenciar momentos em que professores buscaram no outro
a força para agir, mais do que isso, para transformar sua ação, para
superar suas dificuldades e, assim, criar e desenvolver sua prática.
Espero que essa força coletiva, expressa nas diferentes formas de ajuda
mútua, perdura no pós-pandemia, porque o poder de agir encontra-se
na fonte criativa da profissão que se constrói e alimenta-se com e para
o outro.
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DA INCLUSÃO À INCRUSTAÇÃO: CONJECTURAS
E PRÁXIS

RESUMO: Este artigo tem como tema “Da inclusão à incrustação: conjecturas e práxis”, por representar infelizmente a realidade da situação das nossas crianças e adolescentes com deficiências ou segregadas da rede regular de ensino. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa
bibliográfica, em buscas em artigos, sites específicos e observações em minhas salas de aula,
com os acontecimentos com meus estudantes segregados e outros com deficiências variadas e principalmente cognitivas. Com o objetivo de expor as concepções de inclusão e de
incrustação, bem como suas práticas educativas, para melhor entender o que ocorre em sala
de aula com as crianças e adolescentes com deficiências. Os resultados obtidos, e com isso, a
nossa conclusão, infelizmente, foi de esclarecer que a inclusão é algo teórico e pouco realizado eficazmente e que a incrustação é a grande prática, seja por culpa (negligência, imperícia e
imprudência), ou pelo barateamento e facilidade de realizá-lo, bem diferente da inclusão que
é um processo complexo, caro e dificultoso.

Palavras-chave: Inclusão; Incrustação; Segregação; Práxis Educativas.
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INTRODUÇÃO

A

Declaração de Salamanca, assinada em 1994, que foi inspirada para reafirmar o
direito de todas as crianças à educação, por meio da Declaração de Direitos Humanos, orienta que todas as Unidades Escolares devem acomodar (basicamente
incluir, mas acabam incrustando) todas as crianças e adolescentes independentemente de suas
condições físicas, intelectuais, cognitivas, emocionais, linguísticas, religiosas, deficiências, superdotadas, em situação vulnerável, que trabalham nômades, pertencentes a minorias cognitivas,
étnicas ou culturais e de grupos de menor poder aquisitivas ou segregadas socialmente.
No Brasil já viveu um momento de exclusão para inclusão, mas atualmente o que se vê é
um movimento de exclusão para incrustação, e pouquíssimo de inclusão, sendo que, os termos
são muitas vezes confundidos. No entanto, deve ficar evidente que quando falamos em inclusão estamos nos referindo a uma inserção incondicional, e quando nos referimos à incrustação
encontramos a admissão total, mas sem o resultado final que se espera de uma inclusão real.
Na rede de ensino municipal, estadual ou federal, a Unidade Escolar tem por uma de
suas funções amoldar às necessidades dos estudantes e não estes se adaptarem ao padrão
do estabelecimento. Pois, ao se reconhecer como pessoa única, o ser humano com suas limitações, seja mental, física, cognitiva, psicomotora, intuitiva elabora o seu conhecimento peculiar e
individual ao mesmo tempo criando sua identidade no mundo. Assim, a construção do saber e
constrói, conforme as proposições e oportunidades que irão surgindo.
A inclusão educacional constitui a prática mais recente no processo de universalização
da educação. Ela se caracteriza em princípios que visam à aceitação das diferenças individuais,
à valorização da contribuição de cada pessoa, à aprendizagem por meio da cooperação e à
convivência dentro da diversidade humana. Segundo Sanchez (2005, p. 140):
A Educação Inclusiva é o grande desafio de todos os que trabalham em educação. No mundo do individualismo e
da competição individual sempre frenética e usando, por vezes, estratégias pouco éticas para si e para os outros,
é muito difícil pensar e falar numa sociedade mais humana. Se não é tão raro quanto isso sermos testemunhas
de discursos ou práticas que preconizam a “eliminação de ...” para o sucesso dos que são considerados/se consideram melhores, como inverter a corrente? (SANCHEZ, 2005, p. 140).

Assim, para reverter essa corrente, o papel da Unidade Escolar consiste em favorecer
que cada um, de forma livre e autônoma, reconheça nos demais a mesma esfera de direito que
exige para si. Esta concepção permite concluir que o conceito de inclusão engloba também
aqueles que de certa forma são excluídos da sociedade e não somente estudantes com deficiências.
Mas, ocorreu outro drama nesse processo inclusivo. Com a necessidade urgente de se
incluir a criança/adolescente com deficiências ou segregadas em uma Unidade Escolar ou na
sociedade em geral, cometeu-se o equívoco de embutir esse estudante na escola sem o preparo
necessário da equipe gestora, docentes e equipe de apoio para atender inclusivamente esse ser
humano deficiente, provocando assim, o processo de incrustação social.
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A incrustação, segundo o dicionário de Língua Portuguesa é uma palavra derivada do
latim “incrustatione”, que significa o ato ou efeito de incrustar ou embutir; ornamento constituído
por uma peça em que se introduziram pedaços de outro material; embutido; já embutir, segundo
o dicionário da Língua Portuguesa é incluir como parte integrante e, por vezes, inseparável.
Assim, a incrustação pode ser entendida de maneira pedagógica ou social como embutir
alguém em um determinado local, para que assim permaneça lá ou fazer parte do mesmo. Assemelhando-se à integração, mas com a utilização da força, que pode ser entendido por medidas
legais, haja vista que a lei brasileira é uma força para a realização de algo, sem a preocupação
de atingir o objetivo final da inclusão que daria condições iguais aos demais seres humanos
(estudantes com deficiências ou segregadas) ali presentes, considerados “normais”.
Após esse básico embasamento teórico, pretendemos com este artigo fazer uma reflexão acerca do percurso escolar das crianças e jovens com deficiência ou segregadas por algum
motivo já exposto anteriormente, situando-os relativamente às ideias que lhe estão subjacentes
e às práticas que, de acordo com alguma investigação a este propósito a Unidade Escolar tem
desenvolvido para o seu atendimento.
Para o encontro dessa questão exposta corroboramos na pesquisa bibliográfica, por
meio de obras e sites que estudam o assunto a agregar conteúdos relativos ao tema que foram analisados e comparados por meio de diferentes autores e a fundamentação teve como
importância analisar livros atuais, porém foi interessante se valer de publicações menos contemporâneas para uma comparação enriquecedora do trabalho, assim foi possível apresentar um
desenvolvimento coeso e que alcance o objetivo no qual se define a realização e concretização
deste artigo. Dessa forma, Matos e Vieira (2001) caracterizam a importância da pesquisa bibliográfica a partir do levantamento de referências já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de WEB, e também por meio das observações próprias em minhas salas de aula, buscando descobrir respostas diretas ou propositivas,
se possível, para esse dilema educacional e social envolvendo esses estudantes com deficiência
ou segregados que por direito subjetivo devem ser incluídos em uma sociedade democrática e
globalizada.
Assim, com esses dois dilemas (inclusão e incrustação), tentaremos compreender, por
meio deste trabalho, o que ocorre na práxis pedagógica escolar, abrindo ao grande questionamento: atualmente ocorre a inclusão dessas crianças e adolescentes com deficiência ou segregados, por meio dos instrumentos legais ou o que verdadeiramente existe é a incrustação que é
o embutimento desses estudantes no sistema educacional vigente?
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INCLUSÃO, INCRUSTAÇÃO,
CONJECTURAS E PRÁXIS

a inclusão ética, estética e política assim delimitada legalmente, sem as condições básicas
necessárias para isso, a não torná-la um ser
incluído, mas sim, um sujeito incrustado em um
ambiente de nenhum valor ou aproveitamento
para o seu despertamento ou desenvolvimento
intelectual, motor, emocional, psíquico e cognitivo.

Inclusão ou incrustação: o que realmente ocorre no interior da sala de aula ou
da Unidade Escolar? Iniciamos nosso trabalho
com este questionamento para propor um melhor entendimento desses dois caminhos e refletir sobre o que ocorre na Unidade Escolar e
Segundo Rodrigues (2018) inserir um
seus efeitos na formação integral estudantil da
criança e do adolescente deficientes ou segre- estudante em uma unidade educacional ou sociedade, quer dizer introduzi-lo sem que tenha
gados.
que haver neste ambiente qualquer adaptação
As características econômicas, sociais ou adequação, ou seja, é o novo membro que
e culturais de cada época têm determinado o deve se adequar às regras pré-estabelecidas
modo como se tem “observado” a diferença do local presenciado, promovendo uma equisocial e pedagógica. Do pensamento mágico- dade real, transparente e do adequado apren-religioso dos tempos remotos à divinização no dizado e formação integral desse aluno.
Egito; da eliminação dos excluídos na Grécia e
em Roma pelo seu abandono e ao “sentimento de horror” (LEITÃO, 2019, p. 15) vivido na
Idade Média, a história da Humanidade mostra-nos que as sociedades têm experimentado
grandes dificuldades em lidar com a diferença,
seja esta física, sensorial ou psíquica.

Sendo o seu oposto o caminho da inclusão, ou seja, “criar as condições necessárias para que o estudante com deficiência ou
segregado possa, dentro de suas possibilidades, efetivamente usufruir as vantagens e os
recursos que o grupo tem a oferecer mitigando
a exclusão e ofertando uma real oportunidade
O trajeto para a inclusão total do ser de equidade no processo de ensino aprendizahumano torna-se utópica e penosa e muito gem (RODRIGUES, 2018).
há ainda para fazer, mas infelizmente chegaCONCEPÇÃO DE INCLUSÃO
mos ao caminho da incrustação, que deriva ao
abandono educacional formalizado, com o disfarce de uma “inclusão”, ou seja, o estudante
O que tange à Unidade Escolar, o terestá na Unidade Escolar, propriamente na sala
de aula, mas como um “cone” e não como um mo “inclusão” já traz em sua essência a consujeito ativo para o saber, respeitando as suas cepção de algo fácil e de simples aceitação
legal que propicie a sua execução; mas, o que
possibilidades e necessidades.
se tem “observado” é algo de “inserir”; “emSabemos que, as necessidades espe- butir” e não de incluir, pois somente se pode
ciais são condições presentes em qualquer incluir aquilo que está excluído e é diferente,
sociedade, porém existe uma relação muito para torná-lo igual ou similar; e para se tratar
profunda entre o agravamento dessas neces- da inclusão escolar, é crucial refletir acerca de
sidades e a população que vive em situação tudo da essência desta questão para se elabode extrema pobreza ou ausência de oportu- rar o processo de construção dos seres humanidade para desenvolver o saber. Inserir em nos:
uma Unidade Escolar ou em uma sala de aula
uma criança ou adolescente, por ser portador
de uma ou múltipla deficiência física, psíquica,
cognitivas, conativas ou outras não promove
17
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A educação inclusiva reconhece e respeita todas as diferenças existentes, reconhece as limitações e conhece as necessidades específicas de cada aluno. Essa
educação é pautada no atendimento às necessidades
dos educandos, fazendo-se necessário que se rompa
com velhos paradigmas, de maneira que seja efetivada
uma “revolução” na inclusão que se propõe. Precisa-se,
pois, obter um sistema educacional inclusivo, na definição ampla deste conceito, é imprescindível que se
parta do princípio de que todas as crianças podem e
devem aprender que se respeitem todas as diferenças
existentes entre os alunos e que a metodologia pedagógica atenda às necessidades de todos os discentes.
É necessário ter uma visão holística da situação. Atitudes dinâmicas, flexíveis, lúdicas, abrangentes, que se
distanciam do limitado, do separatista, atitudes voltadas para uma escola cidadã, livre de preconceitos, limitações, em que a diferença seja realmente valorizada
(SOUZA FREIRE, 2012, p. 4).

Prosseguindo com Souza Freire (2012),
a educação inclusiva é uma ferramenta que
potencializa a renovação nas Unidades escolares, haja vista que permite um novo diálogo na
estrutura educacional para incluir a criança e
adolescente com deficiência, agregando nessa
ideia, práticas, além de outras diversidades da
comunidade escolar.
Serra (2006, p. 33) expõe que:
[...] promover a inclusão de deficientes significa, sobretudo, uma mudança de postura e de olhar acerca da
deficiência. Implica quebra de paradigmas, reformulação do nosso sistema de ensino para a conquista de
uma educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimento adequado e a permanência sejam garantidos
a todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades (SERRA, 2006, p. 33)

Diante dessas exposições, executar a
prática inclusiva depende muito da formação
e diligência docente e gestora escolar, de seu
comprometimento com a questão da educação
inclusiva, bem como, da cooperação de todo
corpo pedagógico, sem o qual a educação inclusiva não se concretiza, transformando-a em
uma educação incrustada.

Conforme Carvalho (2007), de um lado
existe a Legislação que cria, impõe e institui a
Unidade Escolar inclusiva obrigatória, portanto,
de outro, a efetivação desta legalidade e direito
ainda está dependente da exclusão de obstáculos procedimentais, conceituais, de atitudes,
políticas e administrativas, derivadas de diversos e complexos fatores que colocam em situação de desigualdade as crianças e adolescentes posicionando-as na Unidade Escolares,
não como incluídas efetivamente, ao ser realizado a finalização do seu trabalho educacional
básico.
O amparo desta tentativa de efetivação
da inclusão de crianças e adolescentes com
deficiências ou segregados dá-se pela legislação brasileira vigente, que abriga, protege e
agrega, com o objetivo de incluir e não incrustar o ser humano na Unidade Escolar, principalmente em sala de aula, no processo de ensino
e aprendizagem.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE
INCLUSÃO
Anterior a Lei que especifica seus trabalhos para a inclusão da pessoa com deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei nº 9394/96, conhecida como
LDBEN expõe em seus artigos a inclusão da
criança e do adolescente à Unidade Escolar,
principalmente em sala de aula, independente
de sua capacidade física ou psíquica, promovendo lentamente e obrigatoriamente a inclusão desses estudantes em prol de seu desenvolvimento físico, humano, emotivo, cognitivo e
motor.
A LDBEN em seu capítulo V, Educação
Especial, entre os seus artigos 58 e 60 dispõem sobre a inclusão da criança e do adolescente à Unidade Escolar e em salas regulares
de ensino, os quais lhes serão assegurados.
Tendo como destaque o:
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

O asseguramento de uma educação
de qualidade exige que a inclusão seja total e
não parcial tampouco disfarçada e tendo o mínimo de qualidade possível. Sendo o contrário
existente, o simples ato de inseri-los em uma
sala de aula ou unidade de ensino, para fazer
parte, mas sem nenhum valor no cumprimento
do objetivo primaz da educação, promovendo
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio o caminho da incrustação. Rodrigues (2018)
especializado, na escola regular, para atender às pecudefine que:
liaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre que, em
função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do
caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do
art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

Propiciando assim, com o passar dos
anos a elaboração de uma legislação específica para o caso de inclusão das crianças e adolescentes com deficiência. A Legislação Brasileira de Inclusão de nº 13.146/15, que entrou
em vigor em nosso ordenamento jurídico brasileiro em 05/01/2016, traz novidades e benefícios para os estudantes com deficiência uma
vez que a mencionada lei não faz diferenciação
entre deficiência física ou psíquica, além das
principais alterações no Código Civil e Código
de Processo Civil Brasileiro, incluindo que ele
é legalmente capaz nos termos da lei e dando
robustez a Lei 9.394/96 (LDBEN).

Inserir um sujeito em um grupo social, quer dizer introduzi-lo sem que tenha que haver neste grupo qualquer
adaptação ou adequação. É somente um novo membro, que deve se adequar às regras pré-estabelecidas.
Incluir, por outro lado, tem o sentido de um grupo social
receber um novo membro em seus quadros, e, dependendo das circunstâncias que envolvam essa pessoa,
criar as condições necessárias para que ele possa,
dentro de suas possibilidades, efetivamente usufruir as
vantagens e os recursos que o grupo tem a oferecer
(grifo do autor), (RODRIGUES, 2018).

O caminho de inserir o estudante em
um ambiente de formação, mas que nada forma, tampouco transforma, promove a estagnação de um processo de ensino e aprendizagem ou a possível demonstração real que a
ideia de inclusão não é totalmente válida para
todos; mas, que a prática da incrustação é atingida plenamente para todas as crianças e adolescentes com deficiências ou segregados por
qualquer motivo.

Dentre os seus 127 artigos pressupostos, destacamos o Capítulo IV – Do Direito
à Educação inserida no Título II – Dos Direitos Fundamentais, em seus artigos 27 a 30,
que dispõem sobre a inclusão e a permanência da criança e do adolescente com deficiência na Unidade Escolar, principalmente em
sala de aula. Compilamos aqui o Art. 27 (Lei
13.146/15), que nos informa que:
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CONCEPÇÃO DE INCRUSTAÇÃO
Mencionado na introdução deste trabalho, a incrustação, segundo o dicionário de Língua Portuguesa é uma palavra derivada do latim “incrustatione”, que significa o ato ou efeito
de incrustar ou embutir; ornamento constituído
por uma peça em que se introduziram.
O termo incrustação ou incrustada é
mais comum na pedagogia do que se possa
imaginar. Muito empregada quando utilizada
para se posicionar posturas de docentes ou
de gestores em suas ações organizacionais e
pedagógicas: O Projeto MultiplicaSUS (2005)
utiliza o termo incrustado como algo que está
ligado à imutabilidade:
A formação técnica e pedagógica de multiplicadores
entre os servidores envolventes em um processo de ensinagem e também de aprendizagem faz com que multiplicador se veja entre obstáculos e conflitos inerentes a
sua condição sendo um sujeito em estado permanente
de aprendizado, aprendendo a aprender, [...] contrapõem à tendência individualista e autoritária incrustada
na teoria do estado (MULTIPLICASUS, 2005).

Para Marchelli et al. (2008), incrustado
é aquilo ligado à política determinante: “Mas
seja qual for o regime político, a escola pressiona as novas gerações do mesmo jeito com
o objetivo de prepará-los para serem cidadãos
produtivos dentro das diferentes formas de organização econômica possíveis. A sociedade
cobra da escola a consecução de objetivos incrustados nas formas de conformação política
que predominam em diferentes países”.
Quando uma criança ou adolescente
com deficiência ou segregada é forçadamente
colocado em uma Unidade Escolar, por meio
legislativo e não ético ou consciente, a mesma
não está basicamente incluída, ou seja, ter a
formação adequada para que se desperte e
desenvolva cognitivamente igual aos demais
estudantes “normais”, mas acaba por estar incrustado, embutido no sistema educacional e
quando se formar na Educação Básica.

Pois, se não ausentar da Unidade Escolar terá nota mínima em seu histórico e recePara Martins (2010, p. 37) a incrusta- berá o referido diploma -, por meio legal, neglição é um laço genético dos professores:
gente e imprudentemente, terá um diploma de
formação social e não intelectivo ou intelectual,
Para uma grande maioria, o ensinar, resume-se em para ser realmente incluído.
transmitir o programa de conteúdos da disciplina e avaliar a assimilação dos conteúdos pelos alunos, utilizando como ferramentas, o bom senso, o talento ou o dom
de “ter nascido para ser professor” (dom ‘inato’ que a
maioria acredita possuir), a intuição, ou um comando
pessoal interior (Gautier,1998). Aliada a esses ‘requisitos’ soma-se a experiência, considerada importantíssima e “tão incrustada em quase todos professores que,
em seu estudo Cormier, Lessard et alii (1980) (apud
Gauthier, 1998), apontam que grande maioria deles
afirma ter aprendido a ensinar pela própria experiência,
ao sabor dos erros e acertos (MARTINS, 2010, p. 37).

A incrustação causa isso infelizmente.
A criança ou adolescente com deficiência ao
ser inserido em uma sala de aula ou Unidade
Escolar e não tem o atendimento necessário
que necessita para despertar e desenvolver
suas habilidades cognitivas, por parte do corpo docente ou equipe educadora, torna-se um
ser humano em meio a outros, com a aparência que está desenvolvendo algo, mas na realidade está somente embutido, incrustado para
uma foto, ou aparentemente, dizer-se que está
incluído, mas não o está.
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CONCEPÇÃO DE SEGREGAÇÃO
Segregação escolar é um termo que
vem lentamente se disseminando no ambiente estudantil, principalmente na sala de aula.
O conceito de segregação tem seu significado
bastante próximo daquele adquirido na linguagem cotidiana, como está definido no Dicionário Online de Português: “ação de segregar,
de separar, de isolar, de se afastar; afastamento, separação.” O ato de segregar implica em
manter alguém em um lugar mais distante não
se sobressaindo aos demais e despreocupando-se com a igualdade de oportunidades.
Nessa conjectura de segregação escolar, está implícita a percepção do que ocorre
no ambiente escolar, principalmente na sala de
aula, onde este estudante fica à margem ou até
mesmo fora do círculo de aprendizagem da turma que o agrega. Embora desse entendimento
perverso do termo segregação, a abordagem
aqui refletida não parte do princípio que ocorra
propositadamente a separação de um estudante com necessidades exclusivas e diferenciadas dos demais, mas reconhecemos que há
problemas potenciais associados ao fenômeno
– do ponto de vista da igualdade de oportunidades, ou seja, construir a equidade na turma.
O conceito de segregação escolar aqui
adotado refere-se a uma distribuição desigual
de crianças e adolescentes portadores de
uma determinada característica de presumida
desvantagem social (pobreza), ou até mesmo
alfabética, inseridos ou incrustados em salas
de aula, que podem ser tomadas como espaços de oportunidades educacionais distintas.
Torres, Ferreira e Gomes (2005, p.126), se referem a esse fenômeno como uma “situação
de causação circular”, onde: “[...] famílias de
menor renda são, em geral, aquelas cujos pais
têm menor escolaridade; pais com menor escolaridade têm filhos com menor escolaridade
que, assim, vão ser mais pobres no futuro, produzindo uma dinâmica de transmissão intergeracional da pobreza e da baixa escolaridade”.

Assim, as análises aqui exploradas são
operacionalizadas com referência a um padrão
hipotético perfeitamente igualitário, mas com
baixíssima probabilidade de ser encontrado
em situações reais, isto é, a criança ou adolescente com deficiências ou segregadas estão
inseridas em sala de aula, mas à parte da realidade de um real processo de ensino e aprendizagem: estão regularmente matriculadas, mas
esquecidas em seu leito de aprendizado. A
educação tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária, pois
não há escolaridade básica de qualidade que
não implique melhoria de condições de vida,
enquanto ocorrer às conjecturas e práticas
educativas de incrustação e não de inclusão.

CONJECTURAS E PRÁXIS
EDUCATIVAS NA INCLUSÃO E NA
INCRUSTAÇÃO
Conjecturas, segundo o Dicionário Online de Português, são “hipóteses admitidas
como verdadeiras sem que haja comprovação
formal”; e, práxis educativas são tipos de conhecimentos que se voltam para as relações
sociais, para a sociedade, para o âmbito político, econômico, moral e educacional.

As conjecturas e as práxis educativas no processo de inclusão envolve desde
o simples ato de incluir alguém à aplicabilidade da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) número
13.146/2015, mencionada anteriormente, que
rege todos os procedimentos da criança e adolescente com deficiência ou segregados estarem incluídos em uma Unidade Escolar e respectivamente em sala de aula regular.
A LBI é uma vitória para nossa legislação e trouxe vários avanços, garantindo que os direitos das pessoas
com deficiência sejam respeitados. Ela pode ser dividida em três grandes partes: direitos fundamentais das
pessoas com deficiência, como educação, transporte e
saúde; garantir que as pessoas com deficiência tenham
acesso à informação e à comunicação; e, o acesso à
Justiça e o que acontece com quem infringe as demais
exigências (LBI, 2015).
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Para tal, a criança ou adolescente com
deficiência ou segregada é regularmente matriculada e permanece na Unidade Escolar e teoricamente e visivelmente está inserida, sendo o
professor e a equipe de atendimento especializado, obrigados pela função legal a motivar,
despertar e desenvolver as habilidades desses
estudantes, conforme o currículo escolar regulamentado diferenciado ou não para o ano letivo.

Ao final da conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, se acaso, a criança ou adolescente com deficiência ou segregada não
tiver faltas excessivas sem justificativas, será
promovida e terá o seu Certificado de Conclusão, com notas que predominam a média de
cada organização escolar. Mas, sua formação,
integração cognitiva, habilidade e competência
estão comprometidas e inevitavelmente não retratam a realidade da certificação oficial recebida e declarada oficial pela unidade escolar
Com esse patamar descrito, observa- que a abrigou e “trabalhou” pedagogicamente
-se que todo o problema está resolvido, haja para a sua inclusão integral. Segundo, Barbosa
vista que a criança ou adolescente com defici- (2015):
ência ou segregada está em lugar seguro, alimentado, supervisionado e orientado para que O fato é que qualitativamente falando o aluno sempre
suas necessidades, habilidades e competên- progredir e atingir alguma meta, no entanto, se a Escola adotar o método quantitativo para avaliá-lo então o
cias sejam sanadas, despertadas e desenvolvi- mesmo poderá ser reprovado. Mesmo assim esta reprodas no período de sua Educação Básica, como vação deverá ser analisada profundamente e sejam peemana a legislação vigente. Mas a prática não sados todos os dados, pois acima de tudo é necessário
condiz com a teoria da inclusão estabelecida que haja o bom senso da escola, dos profissionais enpela LBI 13.146/15. Segundo, Freire (1967, p. volvidos bem como o consenso dos pais (BARBOSA,
2015).
94) essa educação é “verbosa”, pois não contém uma teoria praticada:
Isso não é inclusão em nenhum lugar
do mundo, mas sim, uma prática de incrusDe teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que
implica numa inserção na realidade, num contato ana- tação, ou seja, a criança e adolescente perlítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e maneceu embutido, inserido em uma sala de
vivê-lo plenamente, praticamente. Neste sentido é que aula em uma determinada Unidade Escolar, deteorizar é contemplar. Não no sentido distorcido que lhe monstrando à sociedade que ele está desperdamos, de oposição à realidade. De abstração. Nossa
tando e desenvolvendo algo, que na verdade,
educação não é teórica porque lhe falta esse gosto da
comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa. está passando o seu tempo. Podendo, conforPalavresca. É“sonora”. É “assistencializada”. Não co- me o caso de cada deficiente ter um contato
munica. Faz comunicados, coisas diferentes (FREIRE, social, mas, em nosso caso, a formação cogni1967, p. 94).
tiva, intelectual está totalmente comprometida
(BARBOSA, 2015).
Com o passar dos dias, meses e anos
letivos observamos que a criança ou adolesA práxis da incrustação é cômoda,
cente com deficiência ou segregada não des- tranquila e não afeta grandes investimentos ou
perta ou desenvolve suas habilidades e com- habilidades de profissionais para a realização
petências, como os outros estudantes de sua de um trabalho diferenciado. Logo, a realização
turma, considerados “normais”, pois vivemos dessa prática não é questionada por ninguém.
em uma inclusão “palavresca”, “sonora”, “as- A não ser um pai que acompanhe seu filho no
sistencializadora”, sendo conforme, a deficiên- processo educativo, mas como geralmente,
cia da criança e do adolescente, subjugada, o processo de inclusão é público atingindo a
deixada de lado, esquecida, ou seja, incrusta- maioria de pessoas sem um poder de conheda em sala de aula na sua referida turma (FREI- cimento ou econômico para questionar algo.
RE, 1967, p. 94).
Almeida (2016) nos diz que:
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Isto é, a criança ou adolescente com
deficiência ou segregada ao ser somente embutida em uma sala de aula, sem a atenção
e atendida completamente suas necessidades
naquele momento na sala de aula e para os
olhos não atentos será avaliada como está em
um processo de inclusão, porém para o empregador (comprador) aquele estudante nada
vale, pois nada aprender, tampouco foi incluído, somente está lá para enfeitar, preencher
um vazio, sem nenhum valor, infelizmente (ALA incrustação é algo ilegal, imoral e aé- MEIDA, 2016).
tico que se é praticada em quase todos os ambientes públicos educacionais da rede regular
de ensino, mas não por dolo, e sim, por culpa,
pois os profissionais responsáveis educacionais por essas crianças e adolescentes com
deficiência ou segregados não tem o apoio
necessário, a formação adequada e os instrumentos vitais para que possa realizar um trabalho de inclusão real, deixando-as inseridas no
interior da sala de aula, mas à margem do sentido real de aprendizado e inclusão. Tornando-se reais pessoas incrustadas, mas longe dali
sem nenhum valor (ALMEIDA, 2016).

Receber o aluno com deficiência na sala de aula não
significa inclusão, há necessidade do preparo do docente para conhecer o tipo de deficiência e a história
de vida do aluno, sua relação com seus familiares e
vice-versa; saber como trabalhar com outros alunos e
com suas famílias, é este o contexto que chamamos
inclusivo. Não podemos exigir que o professor esteja
preparado. Há ainda a necessidade do envolvimento
de gestores, da iniciativa pública e privada, de políticas
públicas, de investimento na formação dos envolvidos,
trabalho que não se restringe apenas aos professores,
mas a todos, sem exceção (ALMEIDA, 2016).

Esse estudante assemelha-se a um
anel de ouro 18 quilates com uma pedra preciosa incrustada em seu corpo em uma joalheria. Quem observa tal jóia vê o todo e sente-se
maravilhado, pois verifica e avalia o todo, proporcionando uma sensação de unidade, isto é,
uma inclusão real. Mas, com o passar do tempo, o mesmo anel, ao ser vendido, perde-se
tal valor, mantendo-se somente o do ouro, mas
a pedra, ora incrustada, já não vale tanto ou
nada, para o referido comprador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retornando ao objetivo primaz deste artigo, que questionamos se há uma inclusão ou
uma incrustação das crianças e adolescentes com deficiências ou segregadas nas práticas
educativas nas salas de aula das Unidades Escolares expomos em nosso trabalho que, infelizmente, na teoria temos a inclusão, como fator importante e necessário para as nossas crianças
e adolescentes com deficiência, a qual é gerida por lei vigente e por meio da atuação ética de
gestores, docentes e equipe de educadores; mas, na prática, na maioria dos casos, principalmente, aqueles, com deficiência cognitiva, pouca ou quase nada é realizado, sendo vítimas da
incrustação escolar, ou seja, inseridos, integrados, embutidos em uma sala de aula e lá ficam
como decoração para uma foto de inclusão disfarçada: processo imoral, ilegal e aético que por
culpa (negligência, imperícia e imprudência) e para baratear e facilitar o complexo processo de
inclusão é realizado aos olhos de todos.
Almeida (2016) ratifica que: “Para que esses princípios inclusivos se concretizem, torna-se fundamental a elaboração, por toda comunidade escolar, de um projeto político pedagógico
de inclusão contando com a participação efetiva dos pais, profissionais ou instituições especializadas que realizam o atendimento complementar, tendo em vista a avaliação das necessidades
educacionais específicas desses educandos para as adaptações e complementações curriculares que se fizerem necessárias”.
Mas, na prática, a realidade se difere da linda teoria pedagógica e legal, remetendo-nos
a uma situação de exclusão de incluídos legais, ou seja, uma capa que acoberta a triste incrustação real de crianças e adolescentes com deficiências ou segregadas nas salas de aulas das
unidades escolares.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E SUAS CONTRADIÇÕES

RESUMO: Neste artigo, por meio de análise bibliográfica, será discutido como a escola pode
fazer para não reproduzir discursos que são entendidos como danosos ao meio ambiente, se
isto está colocado nos próprios materiais didáticos que são usados como suporte para o ensino/aprendizado dos alunos, e consequentemente na formação do professores. Levantando
a importância do debate e da criticidade como possível solução para as contradições vividas
no ambiente escolar.

Palavras-chave: Discurso; Elitista; Sociedade; Capitalista; Consciência.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se pensa em educação ambiental as contradições que envolvem esse
tema são tão grandes, que abarcam as próprias expressões que são usadas
para se referir a esse assunto.
Os termos sustentabilidade e recursos naturais, por exemplo, apesar de se referirem a
proteção do meio ambiente, são questionados por diversos autores quanto a sua capacidade de
dar suporte a um mundo que pratique de fato educação ambiental, já que carregam uma ideologia capitalista em seu próprio nome e também enquanto ideologia:
Assumir sua própria leitura, influenciada por suas teorias e ideias. Fazer análises qualitativas de materiais textuais
requer assumir interpretações dos enunciados dos discursos a partir dos quais os textos são produzidos, tendo
consciência de que isso sempre envolve a própria subjetividade (MORAES, 2005. p. 88).

Por isso deve ser reiterado a importância do trabalho de mediação do docente que
deve pegar teorias e extrair ideias diversas dos discursos ambientais que são proferidos por
diferentes locutores.
Ainda que essas diferentes visões sobre os enunciados sejam carregadas de subjetividade, e que a interpretação feita deles também tenha subjetividade, mas é relevante lembrar que
as variadas visões sobre um mesmo assunto é que enriquecem a pesquisa, ressaltando que é
impossível um discurso totalmente neutro.
Mas o ponto principal é que essas subjetividades diferenciadas sejam levantadas e
debatidas de forma qualitativa e que se tente buscar e praticar pontos de vista que busquem o
equilíbrio ambiental, não numa única visão, radical ou utópica sobre o assunto.
Na visão de Layrargues (2002) a questão ambiental tem que ser discutida num prisma
social, mas o capitalismo ao perceber que seria prejudicado caso a problemática ambiental
fosse vista dessa forma, mudou o discurso e transformou-o em um conflito da natureza apenas.
O sistema capitalista com suas intempéries, está sempre presente nas teorias em voga
na sociedade, afinal de contas é o sistema vigente na maior parte do planeta hoje, e a elite que
se beneficia do industrialismo quer continuar se perpetuando no poder, portanto no controle
social.
A educação é claramente uma arma que permite manter certos discursos, consequentemente modos de vida, assim sendo os grupos que estão na classe dominante não teriam interesse em criar uma educação voltada para questionar quem está no poder, pois dessa maneira
esses indivíduos não se manteriam nele.
Ou seja, ainda que as premissas presente no discurso ambiental sejam prejudiciais a
sociedade por serem ideias elitistas, por exemplo, como pode ser o caso da educação ambiental
pregada em nossa sociedade capitalista, não seria prerrogativa do debate ambiental questionar
os modos de produção e consumo de quem quer permanecer no poder. Ainda que sejam justamente esses modos de produção que estejam devastando o meio ambiente.
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Portanto entender o que as expressões voltadas a educação ambiental trazem enquanto
engajamento social se faz necessário, e para que isso aconteça alguns passos são importantes
no desenvolvimento do trabalho em educação ambiental.
Por exemplo, instigar e entender as várias vertentes da educação ambiental e muitas
vezes estimular a contestação do processo formativo por meio do debate crítico é de suma importância. Até porque os questionamentos estão justamente na ideologia presente no discurso
ambiental que está no currículo; no material didático; na mídia; entre outros.
O debate consciente deve ser instigado a todo momento, não só na esfera acadêmica,
mas principalmente na esfera escolar, para que o educando desde sua mais tenra idade já cresça um cidadão crítico e não se contente em apenas absorver teorias sem contestar suas origens
e intencionalidades, pois apenas se resignar é uma postura que não traz efetiva mudança social.
Claro que essa discussão deve levar a um equilíbrio entre as várias ramificações que
diz respeito a esse assunto, porque discursos radicais tornam-se utópicos, afinal não deve ser
descartada toda a pesquisa feita até o momento.
Na verdade, deve ser incorporado na prática o que tem relevância no debate e questionar
de forma crítica o que não tem função efetiva de realmente solucionar os problemas ambientais.
Outro caminho importante para a discussão, que também pode ser considerado, é observar a forma como as sociedades tidas como alternativas lidam com essa questão, e incorporar esses modos de vivência para sejam consideradas não só no debate, mas na prática, já que
as relações dessas comunidades com a natureza na sua maioria não são voltadas a economia
de mercado praticada atualmente.
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Justamente por seu caráter abrangente, complexo e muitas vezes contraditório, as
discussões sobre o tema educação ambiental
tornam-se muito ricas: todas essas características ainda acrescem ao trabalho um saber de
Como mencionado anteriormente, an- caráter não só interdisciplinar; mas multidiscites de discutir a educação ambiental enquan- plinar; transdisciplinar.
to proposta de mudança na mentalidade das
Portanto, seu trabalho não pode ser repessoas, será feita uma explanação mostrando
que o próprio termo educação ambiental gera alizado apenas por uma metodologia tradicional, porque é imprescindível incorporar a realidiscordância por parte de muitos autores.
dade local do estudante no trabalho, que antes
Visto que a expressão seria por si só de tudo é e deve ser trabalhado de maneira
carregada de equívocos, já que a educação holística, integrando os debates que são traziambiental sempre existiu - porque toda educa- dos de diversas áreas do conhecimento.

OS DISCURSOS POR TRÁS DAS
EXPRESSÕES EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E
RECURSOS NATURAIS

ção é para o ambiente. O que se pode questioCorroborando com esse pensamento
nar é que tipo de educação se está praticando.
Para Pelizzoli (2003), o substantivo educação Zakrzevski e Sato (2007):
torna-se redundante ao utilizar o adjetivo am[...] os PCNs procuram dar resposta às contradições
biental, já que toda educação é ambiental.
Se a educação ambiental já existe,
como transformamos ela em algo que seja
positivo tanto para a sociedade quanto para
a natureza? Pois é perceptível que os debates
têm trazido um quadro bastante preocupante,
exigindo soluções não só teóricas, mas que
possam ser colocadas em prática.
É preciso saber em quais princípios
estão embasadas suas premissas, para que
o trabalho escolar possa ser mediado no ambiente escolar. De acordo com Libâneo: “O trabalho docente é atividade que dá unidade ao
binômio ensino-aprendizagem, pelo processo
de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de
estudo” (1994, p.88).

entre a necessidade de dar um espaço próprio ao estudo do meio ambiente e a natureza intrinsecamente
interdisciplinar e transversal dos conhecimentos que
esta propõe. A proposta de temas transversais, além de
modificar a organização tradicional do conhecimento e
o funcionamento das instituições escolares, deposita no
professor a iniciativa de incorporar temas e desenvolver
atividades de natureza local, assim como de proporcionar articulações com outras áreas do conhecimento e
com a realidade onde vivem os estudantes (ZAKRZEVSKI; SATO, 2007, p. 126).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
expõem a necessidade do trabalho interdisciplinar em educação ambiental, porque é um
conteúdo que envolve assuntos pertinentes a
diversas disciplinas, além de que na atualidade
a relevância de se trabalhar esse tema é bastante considerável, devido ao estrago causado
ao meio ambiente ser gigantesco.
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Segundo Moreno (1998, p.36), “os temas transversais destinam-se a superar alguns
efeitos perversos – aqueles dos quais a sociedade atual se conscientizou de que, junto com
outros de grande validade, herdamos da cultura tradicional”. Moreno expõe a necessidade
que a escola tem de trabalhar determinados
temas para mudar a herança cultural errônea
que herdamos há séculos, e não é apenas uma
disciplina específica que tem essa função, mas
as várias disciplinas - na verdade esse é um
tema que transcende a questão disciplinar, é
um debate multidisciplinar.

De acordo com (GRÜN, 2002): “toda a
estrutura conceitual do currículo e, mais especificamente, o livro-texto, inocentemente continuam a sugerir que seres humanos são a referência única e exclusiva para tudo que existe
no mundo” (p.46) .

Superar a visão antropocêntrica na
qual o homem era o centro de tudo, é importante para que a criticidade possa ser sempre
a referência no trabalho docente. Até porque a
sociedade não sobreviveria sem a natureza, o
trabalho ambiental deve pensar de forma holística, assim como deve ser a relação entre
Por conseguinte, o papel da escola é indivíduo e meio ambiente.
esclarecer a população com relação aos problemas ambientais vividos atualmente por conO desenrolar de um trabalho em que a
ta da relação desarmônica que desenvolveu educação ambiental não atenda só aos preceicom a natureza, ou seja, a escola não pode tos do modelo tecnicista de ensino, mas que
reproduzir modelos de ensino que atentem seja uma ferramenta que permita o diálogo,
apenas para interesses específicos, como por trocando informações não só entre as diferenexemplo, o preparo para o mercado de traba- tes ciências, mas também entre diferentes solho, porque assim a escola estará sempre re- ciedades, como as autóctones que muito têm
produzindo o discurso das empresas que têm a acrescentar a pesquisa científica, e que na
interesses de exploração não só da natureza maioria das vezes têm sua voz sufocada por
mas também do trabalhador.
interlocutores que de fato estão longe de praticar o que se entende por desenvolvimentos
Como explicita Silva (2014) o discurso sustentável:
sobre a natureza, tem que ir para um viés que
questione o processo educativo de maneira ge- Posey argumenta que: [...] os povos tradicionais (índios,
ral, visto que pode cair no erro de não prepa- caboclos, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas) posrar o aluno para o mercado de trabalho, nem suem vasta experiência na utilização e conservação da
para a consciência cidadã. É preciso buscar a diversidade biológica e ecológica que está, atualmente,
consonância entre o interesse dos dois, e não sendo destruída [...]. Os povos tradicionais, em geral,
disseminar uma única voz sobre esse assunto. afirmam que, para eles, a ‘natureza’ não é somente um
Como se pode perceber não é apenas
a educação ambiental que tem dificuldade em
alcançar seus intentos, o processo educativo
de forma geral passa por uma revisão de seus
conceitos, pois suas teorias são baseadas no
egocentrismo, e sendo assim não é possível
praticar a educação ambiental.

inventário de recursos naturais, mas representa as forças espirituais e cósmicas que fazem da vida o que ela
é (1980, p. 149-150).
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No pensamento de Posey fica evidente
a diferença na relação das comunidades tidas
como alternativas, e a sociedade capitalista em
suas relações com a natureza, pois a sociedade capitalista não conhece a noção de natureza a não ser como recurso. E quando a natureza é tida como recurso, já está sendo colocado
um valor nela, ou seja, o meio ambiente só tem
valor quando gera lucro, mostrando o verdadeiro discurso por trás da educação ambiental
praticada nos bancos escolares.
Em meio a todos esses debates que
tratam da questão ambiental, o termo desenvolvimento sustentável é de grande relevância
para o assunto, sendo bastante utilizado para
tratar do tema. Mas o que seria desenvolvimento sustentável? O conceito de desenvolvimento
sustentável surgiu a partir de duas linhas extremas de pensamento, uma que visava o crescimento econômico acima de qualquer coisa, inclusive da preservação ambiental, e outra que
visava à proteção da natureza de forma integral
sem que o homem a tocasse.

A cultura da sociedade precisa ser
transformada em nível nacional para que a mudança de visão acerca da natureza aconteça
na escala local, mudando também as práticas,
não só da sociedade civil, mas das empresas
e da própria ação política. O conceito de desenvolvimento sustentável foi o pontapé inicial
para os estudos em educação ambiental, é
dele que deriva a necessidade de se reeducar
ambientalmente:
Entende-se que a EA não ser deve implantada como
disciplina específica (BRASIL, 1999, art. 10º), mas incluída em todas as oportunidades de ensino, como um
processo contínuo que deve se estender para fora das
instalações escolares, de modo a considerar o meio
ambiente em suas múltiplas dimensões. Esse desiderato não se realiza sem que os docentes sejam capazes
de tratar as questões ambientais inter-relacionadas com
os temas das disciplinas que ministram, o que pressupõe formação em EA. Por isso, disciplinas específicas
de EA só se justificam nos cursos de pós-graduação
(BRASIL, 1999, art. 10º), por onde deverão passar os
futuros docentes.

Nesse trecho está colocada a importância do trabalho em educação ambiental na esfera escolar e seu caráter interdisciplinar, visto
que levantar as várias áreas do saber que esse
tema suscita não é fácil de ser desenvolvido na
escola, pois envolve dedicação, porque é mais
que uma disciplina, é um projeto que deve ser
Processo em que se busca despertar a preocupação pensado junto com outros aspectos da vida em
individual e coletiva para a questão ambiental, garan- sociedade para o alcance da sustentabilidade.

Dessas duas diferentes visões, uma
destrutiva e outra utópica sobre o futuro do
planeta, surgiu a expressão. O termo desenvolvimento sustentável seria o equilíbrio entre as
duas formas de pensamento. De acordo com
Mousinho (2003) a educação ambiental seria:

tindo o acesso à informação em linguagem adequada,
contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto
de complexidade, procurando trabalhar não apenas a
mudança cultural, mas também a transformação social,
assumindo a crise ambiental como uma questão ética e
política (MOUSINHO, 2003).

A concepção de sustentabilidade deve
levar em conta os aspectos ambientais, sociais
e econômicos para que de fato aconteça. Segundo Gough (1998), temos de estar atentos
ao discurso que a sustentabilidade traz para
a sociedade, pois ela é feita, por determinados grupos sociais que têm interesses que não
diz respeito à toda a sociedade. Citando ainda
Gough:
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A UNESCO usa com cautela a expressão educação para o desenvolvimento sustentável: “O receio na adoção do vocábulo Educação para o Desenvolvimento Sustentável pela
UNESCO é que se pode notar nesta expressão
a permanência da ideologia do desenvolvimento econômico-financeiro, que apoia a permanência da sociedade de consumo” (ALVES,
Esse pensamento corrobora para a 2006).
desconstrução de parte do discurso ambiental
pregado nas mídias, nos livros didáticos, enComo é possível perceber a palavra
tre outros, mostrando o quanto esse discurso sustentabilidade é carregada de interesses
pode ser tendencioso, pois muitos professores econômicos, tanto que é aplicado em vários
ainda reproduzem esses ensinamentos que de setores da nossa sociedade: construção civil,
fato não geram mudança de consciência.
consumo, automobilismo, vestuário, agricultura, indústria, transportes, educação, entre ouMas de que forma pode-se perceber tros. Com isso, a busca por formas de produa contradição dos discursos ambientais? Ao ção de mercadorias com tecnologias e formas
analisar relatórios sobre a emissão de polui- de energia que estejam em consonância com
ção, produção de lixo, consumismo, ou mesmo a sustentabilidade é um desafio, pois se sabe
nos livros que tratam do tema meio ambiente é que para boa parcela dos empresários, o dispossível perceber que os países ricos pensam curso da sustentabilidade é mais uma forma de
no seu desenvolvimento, à revelia do que acon- ganhar dinheiro.
tece nos países mais pobres.
Muitos pensam que os termos desenE são esses mesmos países explora- volvimento e sustentável não podem ser comdores que ditam regras para o alcance da sus- patíveis, pois desenvolvimento diz respeito à
tentabilidade. Isso é algo a ser questionado e expansão, progresso, e se pensar em termos
se não há um profissional que faça a media- econômicos e em termos de natureza a noção
ção do processo de aprendizagem para que de desenvolvimento assume perspectivas totalisso possa ser visto com olhar crítico. De nada mente diferentes do que se entende por susadianta o trabalho em educação ambiental.
tentável. Consequentemente a natureza passa
a ser para a sociedade mero recurso, ou seja,
As diferenças entre os países que são em um pensamento mercadológico a natureza
mais industrializados, em detrimento dos que passa a ser recurso, ou seja, só tem valor se
em sua maioria fornecem matéria-prima, não for transformado:
devem ser desconsiderados na luta pelo equilíbrio ambiental (WALDMAN, 1992). Assim
como o termo educação ambiental gera discussão, a expressão desenvolvimento susten- Que luzes projetamos sobre as coisas (ou sobre os seres humanos) que em seguida elas são qualificadas de
tável também gera.
A insignificância dos argumentos associados à ideia de
sustentabilidade e a arrogância dos que a desenvolvem,
quer dizer, homens brancos, classe média, educados e
profissionais, são evidentes. Devemos estimular as pessoas a se construírem estes argumentos para pôr em
dia os valores que os sustentam e as perspectivas que
eles supõem (1998, p. 168, tradução livre).

recursos? Aparentemente, atribuiu-se a elas a importância porque são úteis para fins superiores. O que conta
não é o que elas são, mas o que elas podem vir a ser
(WOLFGANG SACHS, 2000:77-78).
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Hodierno, as denominações recursos
A CULTURA E O DESENVOLVIMENTO
humanos e recursos naturais para designarem,
SUSTENTÁVEL
respectivamente, indivíduos e natureza como
se fossem elementos exclusivos da perspectiva
As áreas protegidas por lei têm uma
econômica utilitarista e produtivista na visão de
função importante, pois os sistemas de coRozzi (1999), e que não deve ser descartada
das discussões referentes as questões ambien- nhecimentos autóctones que ali vivem, são
tais, ainda que sejam conflituosas e complexas. promotores de valiosos critérios e ferramentas
para enfrentar desafios ecológicos, prevenindo
Pois não se pode esquecer que o ser perdas de biodiversidade, reduzindo a degrahumano também é colocado como recurso na dação de terras e mitigando os efeitos da muperspectiva capitalista, quanto mais dinheiro dança climática, servindo de exemplo para o
possui, mais valor tem, consequentemente se que entendemos por gerenciamento ambiental:
não tem dinheiro, não tem valor. Essa é a triste realidade de um mundo que atribui valor a Povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmennatureza e ao ser humano, marginalizando as te diferenciados e que se reconhecem como tais, que
pessoas que estão fora do processo de con- possuem formas próprias de organização social, que
sumo.
ocupam e usam territórios e recursos naturais como
No modo de produção capitalista, o
trabalhador é reduzido a uma mercadoria, à
medida que vende sua força de trabalho para
o capitalista em troca de um salário. Assim, o
trabalho “que deveria ser a forma humana de
realização do indivíduo reduz-se à única possibilidade de subsistência do despossuído” (ANTUNES, 1997, p. 124).

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição
(MMA, 2007).

A ciência muito tem o que aprender se
levar em conta o conhecimento das comunidades quilombolas e indígenas, pois é possível
verificar que no período moderno o homem se
gaba de seu avanço no conhecimento científico, mas observa-se que os avanços em sua
relação com o meio ambiente não surtem os
efeitos que de fato promovam equilíbrio ambiental satisfatório.

Ou seja, a força de trabalho para o
operário mal dá conta de sua subsistência, fazendo com que ele seja um dos explorados
no mundo capitalista e o pouco dinheiro que
recebe devolve para os grandes empresários
por meio do consumo que é sempre incentivado pela mídia, o operário é apenas uma das
Conforme (EAGLETON, 2003) palavra
peças que move a grande engrenagem capitacultura deriva do conceito de natureza: “No enlista, além de explorado também entra na lógitanto, embora esteja atualmente em moda conca do consumismo para tentar conquistar um
siderar a natureza como um derivado da cultupouco de status na sociedade capitalista.
ra, o conceito de natureza, etimologicamente
O desafio é grande - transformar edu- falando, é um conceito derivado do de cultura”
cação ambiental, sustentabilidade e natureza (p. 9).
em algo que não atenda apenas aos interesses do mercado ao mesmo tempo em não seja
feito um ensino-aprendizado utópico.
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O desafio é levar a sociedade a ver que
a natureza nunca foi um objeto passivo à espera da intervenção humana. Os seres humanos
retiram-se da natureza e ela passa a ser vista
como uma fotografia.

A UNESCO (2014) comenta que a
Rio+20 foi um passo importante na inclusão do
papel da cultura, cabendo apenas o progresso nessa questão na garantia da habilidade
do setor cultural em apoiar o desenvolvimento
sustentável, com a ajuda de todos para que a
Com esse olhar a natureza e a cultura cultura torne-se uma das chaves para o marco
então passam a ser duas coisas muito distin- de desenvolvimento após 2015.
tas, sendo que uma palavra deriva da outra,
Por isso quando se fala em desenvolentão são a mesma concepção, portanto só é
possível que se tornem práticas se estiverem vimento sustentável, ele é visto como um modelo que prevê a integração entre economia,
interconectadas.
sociedade e ambiente. Em outras palavras, é a
E observando o modo de vida das so- noção de que o crescimento econômico deve
ciedades tidas como alternativas, a harmonia levar em consideração a inclusão social e a
dessas comunidades com a natureza, é repro- proteção ambiental.
duzida com base em valores culturais que são
passadas de geração a geração aos descendentes. Como diz Eagleton, quando o fator cultural é incorporado na relação com a natureza,
forma de fato uma interconexão entre ser humano e natureza, que é premissa da educação
ambiental.
Esse distanciamento do povo ocidental
em relação à natureza, tratando-a como algo
separado da vivência humana, na visão do
homem se deve ao fato de o homem produzir
cultura, o que o separa da natureza definitivamente.
O homem passa a ser mero espectador que observa a natureza selvagem e a transforma, na construção de seus objetos sociais,
ou seja, a natureza é vista como mercadoria, e
o homem a transforma com sua cultura “superior”, mas cultura humana não está separada
da natureza, citando mais uma vez a fala de
Eagleton.

A sociedade neste contexto deve colaborar juntamente com as outras espécies para
o equilíbrio desse organismo, que é o planeta
terra. Mas segundo Barbosa (2006), essa mudança de concepção e bastante complexa porque a destruição da natureza é algo inerente
ao homem:
O homem enquanto parte da natureza (physis) construiu e sistematizou uma realidade contrária ao ritmo
habitual da natureza, tais construções revelaram que o
homem e a natureza possuem uma relação contraditória. Tal contradição foi entendida por Sartre (2002)
– influenciado por Braudel – como antiphysis, ou seja,
o homem tem no seu interior uma anomalia contrária
a naturalidade do Universo, pois o homem avançou e
avança opostamente ao equilíbrio ambiental (p. 238).

Ainda sobre os professores, Barbosa
continua comentando:
O que ocorre na realidade é que os professores (todos)
[...] estão envolvidos num processo dialético de dominação, qual seja o professor foi educado a ensinar sem
pôr em questão o conteúdo dos livros didáticos, sem
que o produto final de seus ensinamentos fosse ferramentas com as quais ele e seus alunos vão transformar
o ensino que praticam e, certamente, a sociedade em
que vivem (BARBOSA, 2006 p. 14).

Mas apesar de haver muito a ser feito
para integrar completamente a cultura como
parte integrante da educação ambiental, principalmente levando em conta o modo de vida
Então a aprendizagem não é só do prodas comunidades tidas como alternativas nas fessor para com o aluno, o docente também
políticas internacionais de desenvolvimento.
deve entrar nesse processo de aprendizagem
também, questionando toda essa contraditoriedade do discurso ambiental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto é possível perceber que é a esse sistema contraditório capitalista que está embasado todo o discurso dos materiais didáticos, sendo assim como a mudança cultural pode
acontecer? Será necessário um processo de transformação crítica do docente e não só do aluno, pois os próprios professores não conseguem enxergar discursos que mudem o status atual,
pois não teve formação para esse questionamento.
Percebe-se então que muito se tem falado em sustentabilidade ambiental, mas pouco
tem sido a ênfase de como alcançá-la e de que forma trabalhar ou desenvolver as atividades no
dia a dia com sustentabilidade, que não é uma temática apenas social, mas cultural, ecológica,
econômica, política e de formação.
E cabe ao docente fazer o papel de se atentar para o processo de formação crítica de
seus alunos, portanto de cidadãos que questionem teorias, que mudem atitudes, para que a
herança cultural de degradação ambiental que insiste em ser perpetuada, enfim seja abolida.
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CONTEXTO AMBIENTAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA
SUAS INFLUÊNCIAS E IMPACTOS NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir que a Primeira Infância é um período fundamental no desenvolvimento das crianças, em todos seus domínios cognitivo, afetivo-social e
psicomotor. O desenvolvimento é um processo em que fatores de suma importância a criança,
relacionados à sua herança genética, interagem com fatores ambientais e fatores biológico. O
presente artigo tem como objetivo apresentar os principais pontos relatados na literatura sobre a influência da qualidade do contexto ambiental (escola/creche, casa/moradia, vizinhança/parentela), no desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida. Serão apresentados os
contextos ambientais imediatos à criança, a família/casa, o ambiente educacional/creche e a
vizinhança. Em cada um destes contextos ambientais será dado destacado os fatores de risco
socioeconômicos, visando fomentar discussão sobre estratégias de intervenção e políticas
públicas para crianças que expostas a condições economicamente desfavorecidas.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Criança; Ambiente.
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INTRODUÇÃO

O

desenvolvimento da criança é um processo de continuidade e mudanças nos
diferentes domínios do comportamento humano - motor, cognitivo/linguagem e
psicossocial, que ocorre ao longo do ciclo da vida independente da origem,
formação ou escolhas. Trata-se de processo multifacetado em que fatores intrínsecos à criança,
segundo Bronfenbrenner (1994): “[...] relacionados à sua herança genética, interagem com fatores biológicos e fatores externos, provenientes do ambiente físico, social, cultural e emocional
em que a criança vive.”
A Primeira Infância, de 0 a 03 anos de idade, é um período fundamental para o desenvolvimento em todos seus domínios, isso ocorre porque, mesmo após o nascimento, o cérebro
encontra-se em intensa organização neurofisiológica, propiciando período de grande riqueza e
potencialidade para o desenvolvimento.
Segundo Thompson e Nelson (2001): “Os primeiros anos de vida pós-natal são marcados por acontecimentos importantes como crescimento axonal e dendrítico, sinaptogênese,
poda sináptica e mielinização”.
Todos os eventos neste período estão influenciados pelo contexto ambiental físico, social, econômico e emocional. O contexto ambiental que a criança vivencia exerce importante
papel no desenvolvimento infantil, com grande destaque para o ambiente familiar. Cabe aos
pais (familiares e os responsáveis pela criança), prover as necessidades básicas como afeto,
alimentação, condições adequadas de higiene e saúde, segurança, além de promover ambiente
estimulante para o desenvolvimento infantil, familiar, a parte do ambiente escolar.
E são eles que passam aos filhos valores culturais e educacionais, que dão suporte as
demandas de adaptação social da vida desta criança desde sua infância até sua fase adulta.
Além da casa, cada vez mais temos destacado a influência de ambientes educacionais no desenvolvimento infantil, pois, com o fato de a mulher (mãe), hoje trabalhar fora para prover o sustento da família, e consequentemente ter menos tempo para dedicar-se aos filhos , as crianças
têm ido cada vez mais cedo para creches, onde passam de 4 a 12 horas diárias.
Embora ainda pouco estudado, outro ambiente que pode exercer influência direta ou
indireta no desenvolvimento da criança e o local onde a família reside (vizinhança). Segundo
Cohen et al. (2008), nos primeiros anos de vida a exposição direta da criança à vizinhança é
limitada, mesmo assim, há evidências de associação entre a influência das condições socioeconômicas da vizinhança e o desenvolvimento infantil nesse período.
Iremos abordados os contextos ambientais imediatos à criança, a família/casa, o ambiente educacional/creche e a vizinhança, sempre destacando a influência de fatores de riscos
socioeconômicos.

40

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

NO AMBIENTE DA FAMÍLIA - CASA
O bebê não pode crescer e se desenvolver como um indivíduo solitário. É, portanto, função dos pais e ou responsáveis oferecer
proteção e suprir suas necessidades básicas
para sobrevivência da criança.
No entanto, não basta ser trocado, alimentado e aquecido, para o desenvolvimento
correto é fundamental ter cuidadores sensíveis
para compreender e responder prontamente
as suas necessidades, cuidadores capazes de
oferecer tempo/disponibilidade, segurança e
proximidade, permitindo, assim que a criança
estabeleça vínculos afetivos seguros junto a
seus cuidadores.

Assim, o laço afetivo mútuo motiva o interesse da criança e o encoraja em atividades
de exploração, manipulação e elaboração no
ambiente físico e social. Os pais também são
responsáveis por organizar uma variedade de
experiências, dentro de casa e na comunidade,
que favorecem o desenvolvimento infantil. São
rotinas, brincadeiras e atividades, bem como
oferta de brinquedos, livros e materiais que
promovem ambiente apropriadamente estimulante.

Na comunidade, os pais criam os filhos
em ambientes de convívio social, como praças
e parquinhos, ou nos ambientes sociais habituais da família, como grupos de atividades
religiosas, clubes, passeios e encontros com
parentes. Embora no sistema familiar a relação
diádica mãe-filho(a) seja usualmente a mais esA boa formação do verdadeiro vínculo tudada, os outros membros familiares também
entre os pais e a criança promove, nos anos exercem importante papel no desenvolvimento
seguintes, adequada regulação das emoções, infantil.
ou seja, a criança lida melhor com suas frustraSegundo Parke (2004), a família na soções, é mais atenta e segura. Um ambiente de
aceitação e consolidada interação entre os pais ciedade moderna tem diferentes composições,
e filhos proporciona liberdade para a criança porém destaca-se o papel do pai e dos irmãos.
comunicar seus desejos e interesses. Assim, Alguns autores propõem que o pai exerce papel
a criança poderá expor suas curiosidades por indireto sobre o desenvolvimento da criança,
meio da exploração ambiental, propiciando e mediado pela mãe. Entretanto, outros autores
correto desenvolvimento, não apenas emocio- como Marsiglio (2000), afirma que o papel do
pai, após o controle dos efeitos dos cuidados
nal, mas também social, cognitivo e motor.
da mãe, é reconhecido na atualidade como
distinto e único no desenvolvimento da crianSegundo Bronfenbrenner (2011), “O
ça. Embora atualmente haja grande número de
adulto modela o comportamento da criança,
filhos criados apenas pela mãe, o pai muitas
mas o bebê também modela a conduta do
vezes tem convivência com o filho, ou mesmo,
adulto”. A díade adulto-criança, geralmente um pai substituto (avô, tio, namorado da mãe)
mãe-filho (a), interage de forma a responder e assume o papel do pai biológico.
se adaptar um ao outro. Nessa relação o que
determina as práticas de cuidado com a crianOs pais são menos envolvidos nas
ça não são apenas os sentimentos, as crenças atividades de cuidado, mas interagem com a
e a saúde mental e emocional da mãe, mas criança por meio de brincadeiras, principaltambém comportamentos específicos de res- mente motoras e mais agitadas. Plomin e Daposta da criança. As características individuais niels (2011), em estudo afirmam que o nascido bebê ao nascer, como intensidade do cho- mento subsequente dos filhos, após o primeiro,
ro, a capacidade de se acalmar e lidar com altera o papel de cada membro da família e
os estímulos sensoriais, afetarão, em curto e afeta as interações entre os membros e da família como um todo. Esses autores ressaltam,
longo prazo, sua adaptação ambiental.
ainda, que crianças de uma mesma família podem ser influenciados por diferentes fatores,
como a ordem de nascimento, o gênero a qual
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pertencem, a idade cronológica, a relação com
os pais e com os outros irmãos. Observa-se,
ainda, a influência dos pares fora do contexto familiar, como, por exemplo, os colegas da
creche.
Para Plomin e Daniels (2011), embora não existam dados conclusivos, o desenvolvimento dos irmãos mais novos parece ser
influenciado pelos mais velhos, nos diversos
domínios. Outra função importante da família,
que afeta o desenvolvimento infantil, é atender
às necessidades de saúde, alimentação e segurança da criança. Isto inclui a prevenção de
doenças, por meio de vacinações, as visitas
rotineiras ao pediatra, postura ativa no combate das doenças que eventualmente possam
surgir, além de garantir o suporte energético e
nutricional adequado à criança. Também é de
responsabilidade dos pais manter a integridade física e emocional da criança, protegendo-a
de todo tipo de violência.
Há evidências de que o ambiente familiar e os cuidados parentais são mediadores
dos efeitos do nível socioeconômico sobre a
criança, os estudos consistentemente demonstram que, quanto mais severa e persistente for
a pobreza, maior será a repercussão negativa
sobre o desenvolvimento infantil (PLOMIN; DANIELS, 2011).
Os efeitos da pobreza dentro do microssistema da família também estão relacionados a condições sociodemográficas, como
baixa escolaridade dos pais, família numerosa,
famílias monoparentais femininas, pais adolescentes, entre outros. Embora seja difícil isolar
o efeito dessas condições, é reconhecido que
elas atuam como fatores de risco para o desenvolvimento infantil (PLOMIN; DANIELS, 2011).
Há na literatura duas perspectivas teóricas que procuram explicar a relação entre o impacto da pobreza no ambiente de casa e o desenvolvimento infantil: modelo do investimento
familiar e modelo do estresse familiar. Modelo
do investimento familiar: Preconiza que famílias
economicamente desfavorecidas têm dificuldades para investir em recursos que dão suporte ou estimulam o desenvolvimento infantil.

Em outras palavras, o capital financeiro é mais
escasso havendo prejuízo no investimento no
capital humano da criança, ou seja, há menor
oferta de brinquedos, livros, investimento em
viagens, passeios e educação complementar
(PLOMIN; DANIELS, 2011).
Modelo do estresse familiar:
Enfatiza que os recursos financeiros escassos são fatores estressores, que esgotam
os recursos psicossociais e trazem consequências na saúde mental dos membros da família.
Sendo assim, os pais de crianças economicamente desfavorecidas seriam mais suscetíveis
a estresse ou alterações de humor e, consequentemente, mais punitivos ou menos disponíveis e receptivos às necessidades de atenção, afeto e estímulos da linguagem, cognição
e psicomotores da criança (PLOMIN; DANIELS,
2011).
Segundo Dearing et al. (2006), é possível que a teoria do estresse familiar e a teoria do investimento familiar possam apresentar efeitos cumulativos ou interativos. Viver no
contexto da pobreza também deixa a criança
mais suscetível a problemas de saúde, ficando,
portanto, também exposta a riscos biológicos
potencialmente prejudiciais ao seu desenvolvimento.
O acompanhamento pré-natal deficiente, a nutrição inadequada, o uso de drogas lícitas e ilícitas e infecções durante a gestação
deixam o bebê mais vulnerável à prematuridade, baixo peso ao nascimento e doenças que
afetam o desenvolvimento neuropsicomotor.
Após o nascimento, a criança economicamente desfavorecida pode estar ainda vulnerável à
desnutrição crônica e à ingestão insuficiente
de micronutrientes como ferro, vitamina A, zinco, além de doenças infecciosas, verminoses e
doenças respiratórias. Isso ocorre devido à exposição ambiental a condições sanitárias e de
higiene precárias, além de suporte nutricional
inadequado e acesso restrito ao atendimento
de saúde.

42

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

AMBIENTE EDUCACIONAL: A CRECHE
O ingresso na creche significa, para
muitas crianças, formar as primeiras relações
com outros adultos fora do ambiente familiar,
aprender a interagir com outras crianças, seus
pares, e receber estímulos, além daqueles oferecidos em casa, para o seu desenvolvimento
(BELSKY; ROVINE, 1988).
A creche é um ambiente educacional
que atende crianças nos primeiros anos de vida
e visa, além do cuidado, favorecer o desenvolvimento físico, psicológico, social e intelectual,
pré-requisitos importantes para a entrada na
escola anos mais tarde. Mais especificamente,
a prontidão para entrada na escola e as habilidades trabalhadas em creches e pré-escolas,
tradicionalmente, relacionam-se ao bem-estar
físico e ao desenvolvimento motor ao desenvolvimento social e emocional, ao desenvolvimento da linguagem e introdução ao letramento; o
estímulo a habilidades relacionadas à aprendizagem como curiosidade, persistência, criatividade e entusiasmo em se envolver em tarefas;
à cognição e conhecimentos gerais (BELSKY;
ROVINE, 1988).

No entanto, o maior legado dessa geração de estudos foi o surgimento de senso crítico acerca da necessidade de se atentar para o
viés de seleção e outros fatores familiares que
podem influenciar o comportamento e o desempenho da criança dentro da creche. Dessa maneira, a segunda geração de pesquisa
voltou-se para os estudos dentro do ambiente
de creche procurando, entretanto, controlar as
influências do ambiente de casa por meio de
tratamento estatístico (PHILLIPS et al. 2006).
Embora isso signifique um grande
avanço nos estudos da área, alguns autores
alertam para o fato de que tratar os aspectos
relacionados à família como covariante pode
subestimar o efeito da creche sobre o desenvolvimento infantil. Assim, no atual momento, a
chamada terceira geração de estudos sobre a
influência da creche no desenvolvimento infantil procura compreender, em vez de controlar,
de que forma a casa e a creche interagem para
promover o desenvolvimento infantil, por meio
do estudo dos efeitos moderador e mediador
(PHILLIPS et al. 2006).

Para os autores (1988), ao longo das
décadas houve mudança no direcionamento
das pesquisas dentro dessa temática. Uma
primeira geração de estudos buscou comparar crianças que ficavam em casa com aquelas que frequentavam creches, sendo o foco
principal o desenvolvimento psicossocial, mais
especificamente o impacto negativo da creche
na formação do vínculo afetivo entre a díade
mãe-filho.

Atualmente é amplamente aceito que
compreender o desenvolvimento infantil envolve capturar a inter-relação dinâmica, os impactos cumulativos e os mecanismos compensatórios que operam através dos ambientes
imediatos na vida da criança. Segundo Newcombe (2003), uma das ferramentas estatísticas que permitem analisar elementos tanto da
casa como da creche, em adição aos efeitos
dessas variáveis na vida real, é a modelagem
de equações estruturais (MEE).

Os resultados desses estudos são
controversos e foram criticados posteriormente, porque a influência de fatores do ambiente
familiar sobre as crianças frequentadoras da
creche não era controlada. Atualmente, acredita-se que o ambiente de creche por si só não
seja prejudicial ou benéfico, mas dependa da
interação entre vários fatores da creche e do
ambiente familiar da criança (BELSKY; ROVINE, 1988).

Dentro do ambiente de creche, os principais aspectos pesquisados têm sido a quantidade de tempo e a qualidade do ambiente
ofertada para o bem-estar, crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Com relação à quantidade de tempo vivenciado por
crianças nos primeiros anos de vida no ambiente de creche, há evidências de que muitas
horas podem afetar futuramente diferentes aspectos do desenvolvimento psicossocial, como
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a relação com os pares e problemas de comportamento. No entanto, resultados de diferentes estudos são conflitantes, diferindo quanto
à faixa etária mais suscetível e a retenção dos
efeitos (PHILLIPS et al. 2006).
Alguns estudos indicam que a qualidade da creche, relacionadas a problemas
de comportamento quando a criança está em
ambiente de qualidade considerada ruim. Aspectos relacionados à creche, particularmente
a qualidade, estão significativamente relacionados ao desenvolvimento infantil, mesmo após
controlar aspectos do ambiente familiar e características da criança (PHILLIPS et al. 2006).
Os indicadores de qualidade de creche mais expressivamente estudados têm sido
a estrutura física, a formação ou capacitação
dos educadores, a permanência duradoura
da equipe, a estrutura do programa; a relação
quantidade de crianças por educador e o envolvimento da família (PHILLIPS et al. 2006).
Assim, há evidências de que quanto
maior a estabilidade da equipe que trabalha
com a criança, menor a relação número de
crianças por educador, e quanto mais treinado e capacitado for o educador, melhor efeito
terá sobre o desenvolvimento da criança. Esses aspectos estão relacionados à maior atenção, responsividade e maior disponibilidade
do educador para estimulação cognitiva, da
linguagem e motora da criança (PHILLIPS et
al. 2006).
Alguns autores destacam que os estudos sobre a influência da creche no desenvolvimento infantil ainda apresentam alguns desafios como, por exemplo, o fato de a maioria dos
estudos ser de associação e não de causa-efeito. Outro problema apresentado é a dificuldade
de se isolar o efeito de diferentes dimensões
do ambiente de creche, por exemplo, a quantidade ou números de horas e a qualidade do
ambiente (PHILLIPS et al. 2006).

Outro aspecto importante está relacionado ao fato de que há mais estudos sobre
alguns domínios do desenvolvimento infantil
em detrimento de outros. Zaslow et al. (2006),
analisando 65 artigos, de 1979 a 2005, encontraram que 85% dos estudos contemplavam
o desenvolvimento psicossocial e linguagem,
54% o desenvolvimento cognitivo e 5% apenas
avaliam o desenvolvimento físico, ou seja, o desenvolvimento motor e aspectos relacionados
à saúde da criança. Estudos experimentais e
não experimentais, indicam que a creche pode
ter maior impacto sobre o desenvolvimento de
algumas crianças.
Particularmente, a qualidade da creche
tem efeito maior em crianças que vivem em
ambiente familiar de risco, além de fatores do
ambiente familiar, pode moderar os efeitos da
quantidade de tempo. Vários estudos indicam
que programas educacionais de alta qualidade
têm impacto positivo no desenvolvimento social e cognitivo de crianças com nível socioeconômico baixo, com repercussões na fase
adulta.
Nos países desenvolvidos há programas educacionais governamentais ou não,
intensivos e de alta qualidade, para crianças
economicamente desfavorecidas, como o Abecedarian Project, Perry Preschool Project, Chicago Child-Parenting Centers (CCPC) e o Head
Start. Dentro do Projeto CCPC, Reynolds et al.
(2007) estudaram durante 19 anos uma coorte
longitudinal com 1539 crianças de baixa renda.
Os autores observaram que os indivíduos que
frequentaram educação infantil de alta qualidade, desde os três anos de idade, aos 24 anos
apresentaram maior número de conclusão de
ensino médio, maior frequência à faculdade,
menor índice de violência, prática de crimes,
detenções; além de receberem menos auxílios
governamentais.
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Apresentaram, ainda, maior taxa de
adesão a seguro saúde e menos sintomas depressivos. Os autores concluíram que tais indivíduos obtiveram ganhos não só em termos
educativos, mas também em termos de saúde
e bem-estar. Segundo Engle e Black (2008),
os resultados de pesquisas realizadas dentro de alguns desses programas demonstram
seus efeitos positivos sobre o desenvolvimento
infantil, com tamanho de efeito considerado expressivo (0,50 a 0,75).
No entanto, cabe ressaltar que se trata,
em sua maioria, de estudos experimentais, pois
em estudos naturalísticos observacionais o tamanho do efeito é considerado modesto (até
0,20) a moderado (0,20 a 0,50). Muitas publicações (NICHD, 1997; NICHD, 2001b, NICHD,
2006; NICHD, 2010), baseadas em estudos
naturalísticos, têm sido originadas do programa Study of Early Child Care and Youth Develop financiado pelo National Institute of Child
Health and Human Development (NICHD).

Estudos que investigaram o mesossistema casa/creche tem demonstrado que ambiente educacional de qualidade pode compensar ou proteger crianças que apresentam
riscos em seu ambiente familiar. Atualmente,
a influência ambiental no desenvolvimento infantil tem sido compreendida em termos das
relações de proteção, risco, compensação ou
impacto cumulativo entre os ambientes ecológicos nos quais as crianças convivem.
Segundo Watamura et al. (2011), o
modelo de nichos oferece um esquema para
o estudo das relações entre os ambientes. A
criança pode experimentar ambiente de “dupla
proteção” quando casa e creche são ricos em
estímulos, portanto protetores; ambiente de “recursos perdidos”, quando a casa exerce proteção e a creche risco; “cuidados compensatórios”, quando a casa oferece risco e a creche
proteção e, finalmente, “risco duplo”, quando
ambos são considerados de risco.

A creche como apoio familiar implica
na parceria entre creche e casa na educação
da criança. A creche promove a educação informal dos pais, geralmente por meio de conversas entre pais e educadores, na chegada
ou saída da criança da creche, ou por meio
Quanto à interação entre a casa e a de educação formal como, por exemplo, reunicreche, a literatura revisada foram enfatizados ões, cursos ou visitas domiciliares, entre outras
três aspectos principais, a seleção da creche ações.
feita pela família, a compensação ou impacto
AMBIENTE EXTERNO - VIZINHANÇA
cumulativo da qualidade dos ambientes casa
e creche e a creche como apoio à família. As
Crescentes evidências têm demonscaracterísticas sociodemográficas e os valores
das famílias influenciam diretamente na esco- trado a associação entre a vizinhança onde a
lha da creche ou outros cuidados oferecidos criança reside e aspectos do seu desenvolviaos filhos como, por exemplo, a idade de entra- mento.Embora não haja consenso quanto à
da e a qualidade da creche (NICHD, 2001b).
definição, o termo vizinhança geralmente refere-se a uma comunidade delimitada geografiGeralmente, pais com mais anos de camente, onde existe interação social, comparescolaridade e nível econômico mais elevado, tilhamento de espaços físicos e institucionais.
bem como pais mais atentos às necessidades Rosa et al. (2003) fazem distinção entre vizida criança, escolhem a creche visando não nhança e comunidade.
apenas um lugar para cuidar da criança enquanto trabalham, mas também que promova
educação complementar.
Este programa vem seguindo uma corte de 1.200 crianças, nascidas em 1991 em
dez cidades norte americanas, sendo que o
progresso educacional das crianças vem sendo acompanhado (NICHD, 2001b).
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A primeira se refere a uma área delimitada geograficamente, geralmente residencial.
A segunda refere-se a um grupo de pessoas
que têm um vínculo em comum e compartilham uma identidade, além de simplesmente
compartilhar local de residência. As vizinhanças diferem quanto à organização social e integração, sendo que aquelas menos coesas e
organizadas podem oferecer ambiente menos
favorável ao desenvolvimento infantil (ROSA et
al., 2003).
Organização Social refere-se a organizações formais ou informais, mecanismos de
controles presentes dentro de uma vizinhança.
Suas fontes incluem normas, valores compartilhados, confiança mútua e o desejo de intervir em prol do bem comum, particularmente
em matéria de criação dos filhos (ROSA et al.,
2003).
Outro aspecto importante é que a vizinhança pode fazer parte da rede social dos
pais, ou seja, pode oferecer suporte nos cuidados diretos da criança, no aconselhamento
ou encorajamento aos pais. Pais devidamente apoiados são mais capazes de lidar com
suas próprias demandas e, consequentemente, atender as necessidades de sua criança.
No entanto, os membros de uma rede social
nem sempre exercem papel de apoio, pois
também surgem conflitos e desentendimentos
entre eles, podendo contribuir para o estresse no ambiente familiar. A literatura analisada
difere quanto às variáveis selecionadas para
mensurar a vizinhança. Alguns estudos utilizam
dados secundários, censitários, principalmente relacionados à estrutura física e a aspectos
socioeconômicos da vizinhança (ROSA et al.,
2003).
Outros, no entanto, fazem uso de variáveis que mensuram aspectos relacionados
à organização social. A maioria dos estudos
sobre a relação entre vizinhança e desenvolvimento está mais concentrada na adolescência
e, principalmente, voltada para o domínio psicossocial, seguido do desempenho na escola.
Portanto, a literatura sobre a influência da qua-

lidade da vizinhança sobre o desenvolvimento
de crianças pequenas, e verificando diferentes
aspectos do desenvolvimento infantil, é escassa (ROSA et al., 2003).
Segundo Leventhal e Brooks-Gunn
(2000), a maneira como a vizinhança influencia o desenvolvimento da criança e de adolescentes tem sido apresentada teoricamente na
literatura por meio dos modelos: (a) Modelo de
recursos institucionais da vizinhança, ou seja,
a vizinhança influencia no desenvolvimento
da criança por meio dos recursos e políticas
presentes como parques, bibliotecas, centros
comunitários, serviços como creches, unidades básicas de saúde; (b) Modelos coletivos
de socialização da vizinhança, que propõem
que a vizinhança influencia no desenvolvimento da criança por meio da organização social
da comunidade, incluindo modelos sociais de
adultos, estruturas e rotinas; (c) Modelo de
contágio, que foca no problema do comportamento e tem como base a premissa de que o
comportamento negativo dos vizinhos ou pares
influencia fortemente ou espalha para os outros; (d) Modelo de competição, o qual sugere
que vizinhos ou pares competem pelos recursos escassos da comunidade; (e) Modelo de
depravação relativa, o qual postula que as condições da vizinhança afetam os indivíduos por
meio da avaliação de sua própria situação em
relação aos seus vizinhos ou pares (LEVENTHAL; BROOKS-GUNN, 2000).
Estudos ecológicos ressaltam que, diferentemente da adolescência, quando a influência da vizinhança pode ser direta, durante a
infância a vizinhança exerce influência sobre o
desenvolvimento, entretanto, por meio de mediação ou moderação da família, principalmente no caso de crianças menores. Durante os
primeiros anos de vida é papel dos pais supervisionar e tomar as decisões pela criança, controlando, dessa forma, sua participação em atividades dentro e fora de casa. Além disso, os
pais agem no sentido de filtrar a exposição da
criança à vizinhança (LEVENTHAL; BROOKS-GUNN, 2000).
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Por outro lado, aspectos relacionados
à organização social, estrutura física e socioeconômica da vizinhança onde reside a família
podem afetar os pais e, por meio dos cuidados
parentais, atingir a criança pequena. Famílias
economicamente desfavorecidas geralmente
residem em vizinhanças nas quais a criança
está mais exposta à alta densidade populacional, maior índice de criminalidade e delinquência, além do maior número de abandono
escolar, menor oportunidade de acesso à recreação e escolas de boa qualidade (LEVENTHAL; BROOKS-GUNN, 2000);
Observa-se, ainda, maior taxa de desemprego, maior número de famílias monoparentais femininas, menor coesão e apoio entre
vizinhos. A partir de revisão da literatura, Leventhal e Brooks-Gunn (2000), concluíram que
vizinhanças mais afluentes contribuem para
melhor prontidão, ou seja, melhor preparo para
ingressar na escola e, no caso de crianças
maiores, melhor desempenho escolar do que
vizinhanças menos afluentes, mesmo controlando-se a influência do ambiente familiar.

vizinhança; efeito contextual, que significa a
emergência de propriedades físicas e sociais
da vizinhança; e efeitos coletivos, relacionados
às características socioculturais e históricas
da vizinhança (LEVENTHAL; BROOKS-GUNN,
2000);
Dessa forma, estudos com crianças
que vivem em vizinhança com privações têm
demonstrado que alguns fatores relacionados
à família, como pais atentos e cuidadosos, ou
ao indivíduo, como o quociente de inteligência
da própria criança, ou mesmo fatores relacionados à vizinhança, como a eficácia coletiva
ou organização social, podem atuar como protetores, ou moderadores gerando ajustamento
social positivo (LEVENTHAL; BROOKS-GUNN,
2000);

Além disso, em vizinhanças com menor poder aquisitivo é mais provável encontrar
problemas de comportamento. No entanto, os
autores ressaltam que o tamanho do efeito da
vizinhança sobre os resultados de testes de
desempenho infantil tem se mostrado modesto
(0,05 a 0,10). Alguns autores têm procurado
analisar o efeito em longo prazo de se viver,
desde pequeno, em comunidades mais carentes.
Segundo os resultados do estudo longitudinal de Lloyd et al. (2010), em que crianças de 5 a 6 anos foram acompanhadas até 12
ou 13 anos, viver desde pequeno em uma vizinhança que concentra desvantagens socioeconômicas pode ter repercussão na compreensão da leitura, anos mais tarde. No entanto, o
efeito da vizinhança no desempenho da criança parece depender de três aspectos: efeito
composicional, ou seja, depende da interação
das características da própria criança com a
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento é resultado da interação dinâmica entre o indivíduo com suas características tanto genéticas e biológicas, como construídas, em sua interação com o contexto
ambiental. No ambiente familiar, os cuidados parentais, a oferta de bens e serviços, e outros
fatores intrínsecos a esse ambiente, são a base para o desenvolvimento infantil.
Os estudos indicam que as creches podem contribuir para o desenvolvimento infantil,
caso a oferta dos serviços seja de boa qualidade. Isso é importante principalmente para crianças residentes em ambientes familiares de risco para o desenvolvimento. Crianças economicamente desfavorecidas são expostas a vários fatores de risco socioeconômicos mediados pela
família ou vizinhança onde residem. Portanto, essas crianças estão em desvantagem e têm menos oportunidades de atingir seu pleno potencial de desenvolvimento, em relação às crianças
economicamente favorecidas.
Nessas condições, creches de boa qualidade poderiam mediar melhor o desenvolvimento a longo prazo. Os estudos relacionados à vizinhança são escassos na faixa etária de crianças
menores, mas aqueles existentes apontam para efeito indireto, ou seja, a família seria a mediadora ou moderadora da influência desse ambiente no desenvolvimento infantil.Portanto, propostas
de intervenções ou políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento infantil necessitam levar
em consideração a importâncias da qualidade dos diferentes ambientes ecológicos em que a
criança se encontra inserida.
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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 elucidarmos 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 primeira seção trata de mostrar a importância da contação de histórias na educação
infantil. A abordagem da segunda seção trata sobre reflexões referentes à Literatura Infantil a luz
da Base Nacional Comum Curricular. E na terceira, abordaremos sobre os critérios e condições
para escolha do livro para contação de histórias.
Já quarta seção, 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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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A leitura é algo enriquecedor na formação do indivíduo. Além de ampliar o vocabulário
e os campos de conhecimento, a leitura é um
grande exercício para a imaginação. Ao ouvir
uma história com atenção a mente humana tende a projetar no campo da imaginação o enredo da mesma. O mesmo acontece com leitura
(ABRAMOVICH, 1997).

Segundo estudos de
Abramovich
(1997), a contação de histórias para crianças
é, com certeza, uma das primeiras maneiras
de transmitir conhecimento e estimular a imaginação dos alunos. Por essa razão, a prática
de contar histórias pode, e deve ser usada nas
A convivência com a oralidade desde
escolas, principalmente no segmento da educamuito cedo pode aguçar o desejo pela leitura.
ção infantil.
E, nesse sentido, o universo de criatividade e
A atividade colabora com a reformula- curiosidade é expandido. A contação de históção do espaço de sala de aula, incentiva a cria- rias envolve o livro e demonstra, na prática, os
tividade e a manifestação de diversas formas caminhos infinitos que a leitura abre à mente
de expressão. É uma prática pedagógica que (ABRAMOVICH, 1997).
colabora para o desenvolvimento da escrita e
Engana-se quem acha que ouvir históda oralidade, além de desenvolver a percepção
de representações simbólicas (ABRAMOVICH, rias é um ato de recepção. As reações que temos ao ouvir histórias contribuem, por exemplo,
1997).
para trocas de visões de mundo. A contação de
A arte de contar histórias está presente histórias está sempre aberta para o compartilhana sociedade há muito tempo. A oralidade é um mento de opiniões e vivências de cada um. E,
mecanismo antigo de propagação cultural. Por nesse sentido, ela invoca as formas individuais
meio dela expressamos sentimentos, conheci- de expressão e observação do mundo (ABRAmentos e experiências. A contação de histórias, MOVICH, 1997).
em seu sentido mais amplo, é um mecanismo
muito importante 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 (ABRAMOVICH, 1997).
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 (ABRAMOVICH, 1997).
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. É o primeiro
passo para que a criança encontre na leitura um
espaço para relações de memórias e afetos,
além das possibilidades criativas (ABRAMOVICH, 1997).

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.
A própria temática da história pode abrir
espaço para que os alunos falem sobre temas
que envolvem sua vida escolar, como o bullying.
Nas turmas mais novas, a possibilidade de expressão e de interação com assuntos direcionados às relações humanas pode evitar problemas de convivência (ABRAMOVICH, 1997).
A contação de histórias permite, desde
cedo, o contato com as diversas linguagens e
formas de narrar um acontecimento. Se as experiências pessoais de cada criança colaboram
para forma como elas percebem e valorizam
cada situação numa história, elas também colaboram com a construção do imaginário (ABRAMOVICH, 1997).
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Esse processo é muito importante para
a interpretação textual dos alunos. Com a expressão de um texto, podemos perceber as diversas informações guardadas nas entrelinhas e
as diversas maneiras de expressá-las.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! (ABRAMOVICH,
1997).

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. O contato com
a literatura pode oferecer às crianças, desde a
mais tenra idade, o material simbólico inicial
para que possam ir descobrindo não apenas
quem elas são, mas também quem elas querem e podem ser.

A segunda língua oficial do Brasil é muito expressiva e colabora para a inclusão linguística do aluno surdo. Sugerimos a presença do
intérprete de Libras para apresentar uma poesia
ou uma história. 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 (ABRAMOVICH, 1997).

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).
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 leitor, ambos enxergando o mundo e os personagens de
modo diferente, conforme percebem esse mundo [...]
(ABRAMOVICH, 2003, p. 33).

Segundo Dominique Rateau,

LITERATURA INFANTIL A LUZ
DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR

Neste sentido, se as crianças entram
em contato com a produção literária infantil, através dos livros, então estes devem atender aos
diferentes estágios de amadurecimento boi psíDesde a homologação das etapas da quicos emocionais e intelectuais e o nível de coEducação Infantil e Ensino Fundamental da nhecimento do mecanismo da leitura de seu desBase Nacional Comum Curricular, em 2017, re- tinatário, o leitor infantil (ABRAMOVICH, 2003).
des e sistemas de ensino têm se mobilizado na
A leitura, segundo Martins (1994, p. 40)
reelaboração de seus currículos e em formar
os professores para levar esses documentos compreende três níveis básicos: sensorial, emopara as salas de aula. O Percurso Formativo cional e racional. Ela é sensorial começa muito
é um material de referência que sugere uma cedo e nos acompanha por toda a vida. A visão,
sequência de pautas para organizar e desen- o tato, a audição, o olfato e o gosto podem ser
volver a formação de professores na implemen- apontados como o referencial mais elementar do
ato de ler pode tomar como exemplo as primeitação da BNCC.
ras relações da criança com o mundo.
Destinados a formadores de professoA leitura emocional lida com os sentimenres, esses percursos – organizados por área
de conhecimento e por componentes – podem tos faz emergir a empatia do sentir o que se senser adaptados às realidades dos usuários tanto tiria caso estivéssemos na situação e circunstânno que diz respeito à sequência das pautas, cia experimentada pela pessoa, animal ou objeto,
quanto da sua duração e atividades a serem personagem da ficção. Apesar de as narrativas
serem basicamente calcadas na sequência de
desenvolvidas.
acontecimentos, o tempo e o espaço em que se
desenrolam contam menos que a identificação
do leitor com a personagem (MARTINS, 1994).
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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. A leitura engloba muito mais que
um domínio da palavra escrita, não tirando a
sua importância, pois é preciso que a criança
da pré-escola esteja inserida em um espaço
que a desafie, em relação ao ponto de vista
linguístico, com a presença de livros, revistas,
embalagens, ou seja, evidências da linguagem
escrita, para que de fato, seja despertado nela
a vontade pela mesma (MARTINS, 1994).
Vale lembrar que a leitura trata também
de um processo extenso de construção de sentido, que compreende as diversas linguagens,
musical, corporal, teatral, artística, dentre outros que fazendo parte do contexto da Educação Infantil:
O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar,
o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o
ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma
história ou outra). Afinal, tudo pode nascer dum texto!
(ABRAMOVICH, 2008, p.23).

Para o autor, a criança nas situações
de leitura vai construindo seu próprio modo de
percepção, vivendo aquele momento e compreendendo seu lugar e diferença em relação
aos outros.
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).

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 preenchimento de letras com “bolinhas de papel
crepom”, “feijão”, etc.; como nos deparamos
ao longo do processo:
Parece claro que o domínio de tal sistema complexo de
signos não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e externa; ao invés disso, esse domínio é
o culminar, na criança, de um longo processo de desenvolvimento de funções comportamentais complexas
(VYGOTSKY, 1984 p. 120).

CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA
ESCOLHA DE LIVROS DE LITERATURA
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 (COELHO, 2000).
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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 (COELHO, 2000).
O pensamento lógico começa a se
organizar em formas concretas que permitem
as operações mentais. Acentua-se o interesse
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. Já para
Santos (2007):
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).

Segundo ele, 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.

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
(KAERCHER, 2001).

TÉCNICAS DE CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS
Segundo estudos de Busatto (2003),
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.
Essa é uma arte, um tipo de arte que
se concretiza por meio da palavra, da oralidade. Portanto, os contadores de histórias são
artistas, atores, intérpretes. Mas, como se forma um contador de histórias? Os contadores
populares, por exemplo, utilizam-se da própria
intuição e de fórmulas baseadas na própria experiência de vida, que acabam sendo transmitidas naturalmente (BUSATTO, 2003).

Completando este pensamento, Abramovich (2008, p.24) ressalta que: “uma das
atividades mais fundantes, mais significativas,
Por outro lado, há aqueles que buscam
mais abrangentes e suscitadas dentre tantas
voluntariamente se tornar contadores de históoutras é a que decorre do ouvir uma boa hisrias e se desenvolvem por meio do aprenditória, quando bem contada ” (ABRAMOVICH,
zado. Para isso, aperfeiçoam essa habilidade
2008, p.24).
se dedicando a muita leitura e ao estudo da
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língua portuguesa. É importante entender, por
Assim, quando se conhece a história
a
ser
narrada,
cria-se com ela um envolvimenexemplo, que a narração oral possui diferenças
e também conexões com a representação BU- to capaz de permitir uma condução com mais
sentimento e verdade sobre aquilo que se quer
SATTO, 2003).
transmitir. Inegavelmente, a criança que possui
No que diz respeito a essa interface contato com livros e histórias desde pequena
com a representação, um esclarecimento é aprende a lidar com diversas situações. As técnicas de voz utilizadas no teatro bem como a
que a narração e a declamação não podem
expressão corporal podem ajudar o contador.
ser confundidas. Ambas recebem elementos
Pela primeira o contador passa a ter conscida poesia, entretanto a contação de histórias é ência de que sua voz é importantíssima, pois
caracterizada essencialmente pela prosa. Ou- é ela que possibilita ao ouvinte criar sua prótro detalhe importante é a diferenciação entre pria história, visualizar as imagens, responsável
o ator e o contador de histórias. O primeiro in- imediata para o estabelecimento de um vínculo
variavelmente está sempre a representar, a se positivo entre ambos. A voz do contador tem
basear na encenação, mesmo que considere a que estar dotada de intenções, cheia de sigpresença real do público. Já o segundo funda- nificados do que se quer comunicar ao outro
menta-se na narração e precisa levar em conta e não cheia de entonações vazias que nada
acrescentam (BUSATTO, 2003).
a presença da plateia BUSATTO, 2003).
Usando a expressão corporal, o contaA história a ser contada, precisa ser dor faz exercícios que estimulam o movimenpensada e analisada no momento de sua es- to possibilitando domínio e a capacidade de
colha, em virtude que esta comunicará uma soltar a criatividade ao criar imagens corporais
para auxiliar o ouvinte na visualização do que é
mensagem aos seus ouvintes. Ao contar uma
contado. Muito movimento, todavia, dispersa a
história está se oportunizando um momento
atenção do ouvinte, dessa forma é necessário
de imaginação, de viagem, relaxamento, co- dar especial atenção ao corpo, pois enquanto
nhecimento e prazer, e quando ela é contada narramos, o restante dele conta outra história
com o coração, pode apresentar valores que (BUSATTO, 2003).
em outras ocasiões passariam despercebidos
Contar história com bonecos é um
(BUSATTO, 2003).
bom recurso, mas devemos ter cuidado para
não virar teatro, teatro de bonecos, teatro de
Para o autor (2003),o passo inicial animação. Cada modalidade tem suas caractepara um momento significativo de contação de rísticas que devem ser estudadas para que sehistória é necessariamente conhecer a história. jam utilizadas. Devemos centralizar a concenAssim o contador, tendo a compreensão do tração das crianças no ato de narrar com, ou
que apresenta à narrativa, saberá escolher a sem livros, com ou sem bonecos. O verbo e a
melhor técnica para apresentá-la, possibilitan- voz, no ato de contar história, sempre serão os
do, se necessário, fazer adaptações de acordo principais focos de atenção (BUSATTO, 2003).
com a faixa etária ou para ressaltar determinaQuanto à narrativa, Coelho (2003, exdos elementos.
plicita que é importante realizar atividades de
Para BUSATTO (2003), antes de sensi- vivência artística e prática corporal para a aprebilizar o ouvinte o conto precisa sensibilizar o ensão dos signos contísticos. Pintar, dançar,
contador. A maneira como enxergamos o con- cantar, escutar músicas sempre serão melhoto será a mesma maneira com que o outro irá res recursos do que explicar, ou conceituar a
vê-lo. Se o considerarmos uma mera distração história que se acabou de ler, ou narrar. Utilizar
e entretenimento, será assim que ele irá soar, os acontecimentos dos contos como forma de
porém, se acreditarmos que ele pode ser uma admoestação e expiação, ou chantagem, empequena luz lançada no nosso caminho, ele pobrece o trabalho pedagógico.
será ouvido como tal.
57

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Antes da contação de histórias, planeEntre os grandes responsáveis pelos
jamento é essencial:
contos de fadas existirem como conhecemos
hoje figuram Charles Perrault, Hans Christian
- Fazer a escolha cuidadosa da “sua” Andersen, Jean de La Fontaine, irmãos Grimm e
história: escolhermos aquela que com aquela mais atualmente Walter Disney, que entre todos
se identifica, que lhe encanta.
foi o que mais “açucarou” os contos. Disney
com sua poderosa influência midiática retirou
- Estudarmos a história entendendo dos contos os aspectos sombrios da persoos seus elementos principais: personagens, nalidade humana substituindo a maldade e a
cenário, conflito principal. Refletirmos sobre a violência pelos finais felizes. Os irmãos Grimm,
sua mensagem, destacando quais são as situ- por exemplo, relataram que a história de João
ações usadas para a transmissão. Dividirmos e Maria não era uma obra de ficção, mas sim
em quatro partes: introdução, enredo, ponto baseada no grande número de crianças que
culminante e desfecho.
eram abandonadas à própria sorte durante o
século XIX na Europa (HUECK, 2016).
- Decidirmos se na narração será usaOs contos de fadas, como conhecemos
do recursos auxiliares e, neste caso, quais
hoje, são narrativas onde aparecem seres en(COELHO, 2003).
cantados e elementos mágicos pertencentes a
um mundo imaginário, maravilhoso. Estes conOS CONTOS DE FADAS
tos têm quase sempre uma estrutura simples
e fixa. Tem uma característica bem marcante
Segundo autores como Hueck (2016),
como na sua fórmula inicial: “Era uma vez... ’’
os contos de fadas inicialmente eram voltados
e final: “...foram felizes para sempre’’. Há nepara o público adulto. Já existiam Personagens les uma ordem na sequência narrativa, ou seja,
como heróis, vilões, príncipes, princesas, cas- uma situação inicial, uma ordem perturbadotelos e fadas, mas não faltavam mortes san- ra, quando a situação de equilíbrio inicial se
grentas, assassinatos, vingança, bruxaria, inve- desestabiliza, gerando uma série de conflitos
ja, luxúria, trapaças, sexo, incesto. Tudo com que só se interrompem com o aparecimento
muita crueldade, ou seja, nada voltado para as de uma força maior que restabelece a ordem.
crianças.
Geralmente há personagens do bem e do mal,
e a vitória, apesar do sofrimento, sempre é do
Esses elementos de crueldade expli- personagem do bem. O ‘’Era uma vez... ’’ nos
cam o reflexo da estrutura social e da vida que remete ao passado e serve de passaporte do
os camponeses medievais levavam marcadas mundo real para um mundo irreal, mundo da
pelo trabalho pesado, pela falta de alimentos, fantasia (GAGLIARDI e AMARAL, 2001).
pelas doenças, pelos ataques dos animais selPara os autores (2001), os contos de
vagens, pela morte prematura das crianças, alfadas proporcionam encantamento, alegria e a
tos índices de mortalidade materna, aumento
possibilidade de se transportar para um unide números de viúvos para cuidar dos seus fi- verso mágico, porque é disso que toda crianlhos, entre outros fatores. Assim, que a madras- ça precisa para alimentar o seu imaginário. A
ta entra como elemento dos contos de fadas. criança consegue transitar com naturalidade
Antigamente as crianças eram consideradas entre o mundo real e o mundo imaginário mesmini adultos, vestindo e aprendendo coisas de mo diante do maniqueísmo que por vezes peradulto, depois que começaram a pensar as meia o conto de fadas (o feio e o belo, o forte
suas particularidades, em textos apropriados e o fraco, o bem e o mal, etc).
para esse público (HUECK, 2016).
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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).
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 fortes, outras nem tanto, algumas
vezes ser do bem, outras não (CORSO, 2006,
p. 17).
A imaginação contribui para aumentar a capacidade de criar, estimulando e desenvolvendo tanto cognitivo como emocional.
Nessa perspectiva, o conto de fadas traz lembranças, sonhos, desejos, dúvidas, medos e
associações. Os contos infantis estão sofrendo
transformações a cada dia para combater preconceitos da sociedade e desmitificar alguns
conceitos. Conforme a DCNEI, “o combate ao
racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas deve
ser objeto de constante reflexão e intervenção
no cotidiano da Educação 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
Suryara 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. Assim, para a criança em formação é importante o contato com esse gênero
textual desde pequena para a construção de
valores; para ter contato com diferentes culturas, respeitando-as e para trabalhar a imaginação, a emocional, e o cognitivo, as diferenças,
o respeito ao outro, para se sentir representada, não somente para aceitá-los como verdade
absoluta, mas para conhecê-los e questioná-los, tornando pessoas críticas e que sabem
lidar com suas emoções em sociedade. Além
de enriquecer e aumentar o vocabulário; expandir a linguagem; estimular a inteligência; a
socialização; a formação de novos hábitos; trabalhar concentração; a atenção; e despertar o
interesse pela leitura (AURORA et al. s/d).
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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) E 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 IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo visa analisar a importância do brincar no desenvolvimento e aprendizagem
na educação infantil favorece para à criança um crescimento saudável , propicia a autoestima contribuindo para interiorizar alguns valores e assim viver a sua infância, tornando-se um
adulto mais equilibrado tanto físico, quanto emocionalmente. Brincando a criança torna-se
mais, criativa, responsável, expressiva assim, desenvolve a sua imaginação, seu raciocínio,
bem como a socialização quando a brincadeira envolver outras crianças . A brincadeira constrói a personalidade da criança e é uma etapa muito importante na vida. Estas atividades ajudam a construir conhecimento e possibilita momentos lúdicos e prazerosos para o crescimento da criança. Dessa forma , este estudo proporcionará uma leitura mais consciente acerca da
importância do brincar na vida do ser humano, e, em especial na vida da criança.

Palavras-chave: Educação Infantil; Aprendizagem; Brincar; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo visa mostrar a importância do brincar na Educação Infantil, é
como o brincar proporciona a facilitação à criança de aprender através da ludicidade, além de sua adaptação e socialização no ambiente escolar , aprendendo
a conviver em seu cotidiano com outros indivíduos que compõem o meio social no qual está
inserido.
Evidenciando que as brincadeiras são atividades de estimulação capazes de contribuir
para o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional na vida da criança. Através do lúdico os
alunos poderão aprender de forma mais concreta, prazerosa e significativa assim, tornando uma
educação de qualidade.
Assim, o lúdico possibilita o estudo da relação da criança com o mundo externo, integrando estudos específicos sobre a importância do lúdico na formação da personalidade.
Através da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece
relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o crescimento físico e desenvolvimento e, por meio dele vai se socializando com as demais crianças. Com isso, pode-se
ressaltar que a educação lúdica esteve presente várias épocas, povos e contextos e forma hoje
uma vasta rede de conhecimento no campo da Educação.
Segundo RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil),entendemos
a importância do brincar (e que esta questão na vida escolar da criança),tendo em vista, o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, ou seja, cognitivo, afetivo, motor e social.
Ao oportunizar o ato do brincar favorecemos para criança o melhor desenvolvimento de seus
processos de criatividade e decisões. O lúdico deve permanecer constantemente no cotidiano
infantil, para ajudar na manifestação do despertar do prazer ao ato de aprender da criança na
educação infantil. Podemos apresentar o lúdico em diversos momentos na rotina escolar como
através de contos, lendas, brinquedos e brincadeiras.
Durante um longo período de tempo confundiu-se ensinar com transmitir e, nesse contexto, o aluno era um agente passivo da aprendizagem e o professor um transmissor de conteúdos. Impedindo nesse contexto que a criança participasse da construção do processo do
saber, deixando de lado as situações de aprendizagens que levassem ao desenvolvimento das
capacidades infantis, das relações interpessoais, respeito, confiança e o acesso as realizações
culturais e sociais.
A concepção de um ensino que parte do interesse, curiosidade, conhecimentos prévios
do aluno vem transformando o que se entende por desenvolvimento infantil. A formação de um
aluno como ser ativo em seu processo de ensino-aprendizagem passou a ser a força que comanda o universo escolar. Neste novo contexto o professor tornasse um mediador dos processos educacionais ofertando aos alunos experiências e descobertas estimuladoras.
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O lúdico é uma ferramenta pedagógica importantíssima no desenvolvimento do processo do aprendizado, por mediar às ações da rotina escolar de forma prazerosa e significativa,
elevando a qualidade, permitindo que o processo de apreender ocorra de forma simples e objetiva à criança. Enquanto a criança brinca, seu conhecimento se amplia, pois ela pode fazer de
conta que age de maneira adequada ao manipular objetos com os quais o adulto opera e ela
ainda não.
Entretanto o que encontramos nas escolas brasileiras é o descaso com os momentos
dedicado ao lúdico por meio de jogos, brinquedos e/ou brincadeiras. Estes momentos dedicados à prática lúdica muitas vezes são realizados de forma equivocada pois, os professores desvinculam o brincar do saber, por terem a concepção que a criança está na escola para assimilar
os conteúdos formais. Kishimoto (2001, p. 9): afirma que “[...]não é pelo ensino mecânico de
símbolos escritos que se chega à linguagem. É preciso que a atividade simbólica, responsável
pelas representações construídas nas brincadeiras seja experimentada [...]”.
A relevância desta temática se dá pelo motivo do brincar exercer sobre a criança a estruturação dos valores construídos por seu grupo social, ajudando-a na expressão de suas ideias
e emoções, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. O objetivo deste projeto de pesquisa é revelar como através do brincar a criança passa a desenvolver sua personalidade, as
aptidões físicas e mentais, pois o conhecimento através do brincar se dá a partir do fruto de um
intenso trabalho de aprendizagem, criação e o reconhecimento de novo significados.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com a Lei 8.069 (1990), o
lúdico é de extrema importância na educação
infantil, por influenciar positivamente no processo de desenvolvimento e aprendizagem da
criança. Ao ser exposta e vivenciar situações
de brincadeiras desenvolve seus processos
motores, cognitivos, afetivos e sociais.
Somente através da brincadeira a
criança perceberá o mundo que a cerca, despertando ao praticá-la interesses, reflexão, a
desconstrução e reconstrução de hipóteses do
conhecimento. Toda criança tem necessidade
e o direito de brincar, isto é uma característica da infância garantida em Lei. A função do
brincar não está no brinquedo, no material usado, mas sim na atitude subjetiva que a criança
demonstra na brincadeira e no tipo de atividade exercida na hora da brincadeira (LEI 8.069,
1990).
Atualmente as crianças entendem por
brincadeira os jogos eletrônicos, fazendo com
que as mesmas não se movimentam e as deixando estáticas e com isso vão ficando sedentárias e obesas. Com as brincadeiras tradicionais, como, por exemplo, pular corda,elástico,
esconde e esconde, entre outras, fazem com
que as crianças se movimentam a todo tempo,gastando energia e dando liberdade para criar
proporcionando alegria e prazer (LEI 8.069,
1990).
As razões para brincar são inúmeras,
pois sabemos que a brincadeira só faz bem
uma vez que o brincar é um direito da criança,
como apresentado na Lei 8.069, de 13 de julho
de 1990, denominada Estatuto da Criança e do
Adolescente,acrescenta no Capítulo II, Art. 16°,
Inciso IV, que toda criança tem o direito de brincar,praticar esportes e divertir-se.criança tem o
direito de brincar pois está amparada por lei
(LEI 8.069, 1990).
O ato de brincar deve ser visto como
algo natural, mesmo diante de situações onde
sentimentos emoções são presentes como a
agressividade e a angústia, o professor poderá mediar mas, buscando levar a criança ao
conhecimento buscando sua próprias conclusões de forma autônoma (LEI 8.069, 1990).

“A brincadeira cria para as crianças
uma zona de desenvolvimento proximal” que
não é outra senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um
problema, e o nível atual de desenvolvimento
potencial, determinado através da resolução de
um problema sob a orientação de um adulto
ou com a colaboração de um companheiro capaz” (VYGOTSKY, 1984, p.86).
São várias as razões para brincar, pois
sabemos que é extremamente importante para
o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e
social da criança. É brincando que a criança
expressa vontades e desejos construídos ao
longo de sua vida, e quanto mais oportunidades a criança tiver de brincar mais fácil será o
seu desenvolvimento para o aprender.
Segundo Carneiro e Dodge (2007, pág.
59), “O movimento é, sobretudo para criança
pequena, uma forma de expressão e mostra
a relação existente entre ação, pensamento e
linguagem”. A criança consegue lidar com situações novas e inesperadas, e age de maneira
independente, e consegue enxergar e entender
o mundo fora do seu cotidiano.
As brincadeiras são importantes formas de comunicação, pois por meio delas as
crianças expressam prazer, satisfação, medos,
anseios e dispõe ao adulto a possibilidade de
perceber se há algo de errado ou se ela está
passando por algum conflito interno ou externo, pois através do brincar elas representam
as situações vivenciadas sendo estas boas ou
ruins. Durante as atividade lúdica é estabelecido um vínculo entre a realidade e fantasia,
este auxilia no desenvolvimento cerebral, na
formação da linguagem verbal e não verbal,
nos aspectos cognitivos e motores, estimula a
percepção sensorial, aprimora a progressão da
autonomia e identidade, por fim, traz melhorias
a memória, concentração, imaginação e demais áreas da personalidade humana responsável pela formação do caráter (VYGOTSKY,
1984).
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Portanto o brinquedo proporciona para
a criança o aprender fazendo, envolve o ilusório e o imaginário e nesse momento que os
brinquedos são inventados, justamente para
que a criança possa experimentar tendências
irrealizáveis sempre com sua participação ativa, e a mediação de um adulto seja ele pais ou
professores possibilitando o aprender e aquisição de conhecimentos que motivem sua capacidade cognitiva (VYGOTSKY, 1984).

O BRINCAR
Considera-se a brincadeira como uma
atividade que a criança começa desde de o
seu nascimento no seio familiar, em um primeiro contato com a mãe até se ampliar com as
demais crianças. As crianças não nascem sabendo brincar, é na relação com o outro que
ela vai construindo esse entendimento , e assim começa a compreender o brincar como
forma de linguagem (PIAGET, 1988). As crianças pequenas estão envolvidas em um universo de fantasia , no qual o mundo imaginário e
o mundo real muitas das vezes se misturam.
Algo característico da idade entende-se por
algo que tem familiaridade à criança , portanto,
nesse caso, um linguagem que ela domina, e o
faz de conta a imaginação.
O Brincar e o jogar é necessários á
saúde emocional, física e intelectual da criança,
através das atividades lúdicas a criança questiona, reflete, descobre, explora e cria e respeita regras, agindo ativamente. Desse modo,
a ludicidade proporciona o desenvolvimento
para a aprendizagem e para uma boa saúde
mental e facilita cominação. Segundo Piaget
(1988) os jogos não são apenas uma forma de
entretenimento para gastar energias da criança, mas meios que contribuem e enriquecem
o desenvolvimento intelectual. A brincadeira
traz em si a articulação de elementos imaginários de imitação e também de elementos da realidade, ela acaba por ser uma transformação
O ato de brincar causa na criança inúmeras sensações como representação, a imitação do cotidiano ou de situações vividas anteriormente nas questões individuais e sociais,

enfim promove novas vivências, o que acarreta
num desenvolvimento e por consequência um
aprendizado, sempre acompanhados pelo prazer, que o brincar proporciona.
Segundo a teoria de Piaget (1988), o
período infantil passa por três sucessivos sistemas de jogos, o jogo de exercício, que aparece nos primeiros dezoito meses de vida, por
meio da repetição de ações e manipulações
realizadas comparasse derivado das atividades motoras; O jogo simbólico, que aparece
por volta dos dois nãos de idade, juntamente
com a representação da linguagem, quando a
criança vai além da manipulação e assimila a
realidade externa do seu eu, ou seja, vai reconhecendo sua própria subjetividade e fantasia
para sua satisfação e superação de conflitos,
sendo que, quanto maior a idade, mais caminha para a realidade; O jogos de regras, que
marca a passagem da atividade individual para
a socialização, não acontece antes dos 4 anos
e predominando até 7 aos 11 anos. Com os
jogos de regras, a criança interage com as outras crianças e com o grupo social.
Podemos afirmar que a criança desde
seu nascimento, já está em contato com ludicidade, a qual acompanha ao longo de seu desenvolvimento psíquico e social. Piaget (1988)
afirma em sua teoria que a atividade lúdica é o
berço obrigatório das atividades intelectuais da
criança sendo por isso, indispensável à prática
educativa.
Nessa perspectiva, o brinquedo não é
simplesmente um “passatempo” para distrair
as crianças, ao contrário, corresponde a uma
profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária importância na educação
infantil, estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades
intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo
o advento e o progresso da palavra. Possibilita
a observação, conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em que se vive. Através do
brinquedo a criança pode brincar naturalmente, testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade e criatividade.
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OS BENEFÍCIOS DO BRINCAR
O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual
da criança o brincar em suas diversas formas
auxilia no processo de ensino aprendizagem.
Tanto o brincar pelo brincar, quanto o brincar
dirigido (com regras) como os jogos. O brincar
possibilita inúmeros prazeres para as crianças,
como habilidades físicas, respeitar e aceitar
regras, criatividade,a imaginação e ajuda na
socialização e na relação como o outro.
Segundo Vigotski (1987,p. 35) O brincar é uma atividade humana criadora, na qual
imaginação, fantasia e realidade interagem na
produção de novas possibilidade de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças,
assim como de novas formas de construir.
Agindo sobre os objetos, as crianças, desde
pequenas, estruturam seu espaço e seu tempo, desenvolvendo a noção de casualidade,
chegando à representação e finalmente ,à lógica. As crianças ficam mais motivadas para
usar a inteligência, pois querem jogar bem, esforçam-se para superar obstáculos tanto cognitivos como emocionais.

O BRINQUEDO
A brincadeira e o brinquedo intervêm
na formação do caráter, valores e atitudes das
crianças, tornando-as ativas e fazendo uma interação entre o objeto e a ação na busca de
uma representação da realidade em que está
inserida. Portanto os brinquedos surgem como
aliados do ato de brincar, com sua manipulação, situação de posse e consumo, a criança
se apropria da cultura que a cerca e simula
suas experiências vivenciadas, internalizando
seu significado.
A função do brinquedo e sua junção
ao brincar e a realidade torna o objeto um mediador entre o indivíduo e o contexto social.
Todavia quando esse contexto é alterado, automaticamente a cultura social na qual a criança
está inserida também passa por modificações,
condicionando assim as mudanças no ato de
brincar, podendo transformar a função dada
ao objeto ou brinquedo por outra adequada ao
novo contexto.

A escolha dos brinquedos também varia de acordo com os estágios do desenvolvimento infantil, já que eles devem ser adequados às potencialidades já adquiridas e as ainda
não absorvidas em sua totalidade. O brinquedo não pode ser apenas uma atividade que
proporciona prazer à criança, pois é através do
brincar que a criança desenvolve a linguagem,
o pensamento, a socialização, autoestima desta maneira ela está se preparando para ser um
cidadão capaz de enfrentar desafios e participar de uma forma atuante no mundo em que
vive.
Nesse sentido, Vygotsky (1988) enfatiza que no brinquedo, a criança cria uma situação imaginária, isto é, por meio do brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera
cognitiva. A criança transforma as atitudes do
cotidiano em brincadeiras e, ao mesmo tempo,
aproxima-se de sua realidade para compreendê-la. O brinquedo também contribui para que
a criança aprende a se conhecer, a conhecer
as pessoas que a cercam, a relação entre as
pessoas e os papéis que cada um tem em sua
vida promove o seu próprio desenvolvimento
no decorrer de todo o processo educativo.
Por meio do brincar a criança usa a
imaginação fazendo uma tradução do mundo
real para sua realidade infantil. Vygotsky afirma que: “Se a criança está brincando de ser
irmã, ela tenta ser o que pensa que uma irmã
deveria ser. Na vida, a criança comporta-se
sem pensar que ela é irmã de sua irmã. Se
está brincando de ser mamãe, obedece as regras de comportamento natural” (VYGOTSKY,
2000, p. 92).
A criança quando brinca, ela está no
seu próprio mundo, em um mundo de fantasias, para que o brinquedo tenha significação
ele deve partir do contato realidade. Na Antiguidade, certos brinquedos que faziam parte
somente do universo dos adultos, por meio do
desenvolvimento tecnológico e do surgimento
da noção de infância, chegaram até hoje transformados em objetos exclusivos das crianças.
Isso ocorreu nas últimas décadas do século
XIX, quando a criança passou a receber atenção exclusiva, tendo como consequência que
os brinquedos também passaram a ser foco de
atenção.
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Foi a partir dessa época que os historiadores de diferentes correntes começaram a
realizar sérios estudos sobre a origem dos brinquedos, estando entre os mais notáveis Walter
Benjamin, Philippe Ariès, Roger Caillois e Gilles
Brougère. Philippe Ariès, no livro que escreveu
em 1914 sobre a história da infância e da família, afirma que sempre houve uma estreita
relação entre a cerimônia religiosa comunitária e a brincadeira que fazia parte dos rituais.
Essa relação foi se desfazendo com passar do
tempo, perdendo seu caráter comunitário, para
habitar somente no universo próprio da criança. “Nesse processo, a brincadeira foi cada vez
mais reservada às crianças, cujo repertório foi
surgindo, então, como repositório de manifestações coletivas abandonadas pela sociedade
dos adultos e dessacralizadas” (ARIÈS, 1981,
p. 88).
Assim, com a saída da produção do
âmbito doméstico, a indústria do brinquedo,
que, inicialmente, utilizou a madeira, o tecido e
o chumbo, mais tarde, após a Segunda Guerra
Mundial, passa a substituir as matérias-primas
naturais pelo plástico.Na atual conjuntura do
século XXI os brinquedos utilizados pelas crianças em sua grande maioria são os eletrônicos,
jogos online e dvds.
Portanto, o brinquedo é um dos fatores
mais importantes das atividades da infância,
pois a criança necessita brincar, jogar, criar e
inventar para manter seu equilíbrio com o mundo. A importância da inserção e utilização dos
brinquedos, jogos e brincadeiras na vida da
criança deve ser uma realidade constante. Brinquedos não devem ser explorados só para lazer, mas também como elementos bastante enriquecedores para promover a aprendizagem.

AS TÉCNICAS LÚDICAS UTILIZADAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
É na Educação Infantil que a criança
tem oportunidade de desenvolver e ampliar
suas relações sociais, interações e formas de
comunicação, por isso deve privilegiar o contexto social em que a criança está inserida, reconhecendo a diversidade de conhecimentos
que essas crianças têm. A Educação Infantil
tem como fundamento unir o educar e o cuidar
em torno da aprendizagem, compreendendo o
aluno como um ser integral que necessita desenvolver-se em seus aspectos: motor, cognitivo, social e afetivo (CABRAL, 2005).
Começou no Brasil no final do século
XIX com a proposta inicial baseada no assistencialismo às famílias de baixa renda e de
educar os filhos das famílias de maior poder
aquisitivo. Para Oliveira (2000, p. 21) enquanto
os filhos das camadas dominantes eram considerados necessitados de “atendimento estimulador para seu 16 desenvolvimento afetivo
e cognitivo, às crianças mais pobres era proposto cuidado voltado para a satisfação de necessidades de guarda, higiene e alimentação.
A educação infantil, ao longo do processo de mudança social e da política de educação tornou-se há poucos anos, um direito
adquirido das crianças. Mas, há anos que o
atendimento a essa faixa etária em instituições
variadas como as pré escolas, os jardins de
infância, creches e outros, já existe no Brasil há
mais de um século.
De acordo com Cabral (2005, p. 11)
a educação infantil constitui um espaço “de
relações sociais entre os sujeitos, sujeitos históricos e interativos que se constroem em um
currículo vivo, permeado de ações e atitudes
conceitos e linguagens e interesses”. Durante anos, a discussão sobre como as crianças
aprendem, a compreensão dos processos que
levam as crianças a construir conhecimentos,
bem como sobre o que elas são capazes de
aprender, ou seja, a relevância dos conteúdos
a serem socializados, tornou-se a questão central para os profissionais que lidam com esse
segmento educativo (OLIVEIRA, 2000).
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Cada um dos professores, com seu jeito próprio de ser e de acreditar pode dar um
novo significado ao ato de educar de modo
que este seja capaz de transformar o contexto
escolar. Precisa-se estar atento às coisas do
cotidiano que incomodam, inquietam e causam
desassossego. Outro fator importante em relação a formação do docente em Pedagogia é o
currículo. O currículo é base para a formação
do profissional em educação. Seja qual for sua
habilitação, deve conter as disciplinas de sociologia geral, sociologia da educação, psicologia
da educação, história da educação, filosofia da
educação e didática (SAVIANI, CUNHA, CARVALHO, 2000).
O ato de jogar deve ser uma atividade espontânea da criança, tendo o professor
como mediador através de atitudes ativas. Propiciando um ambiente adequado, agradável
para o jogo , a criação de espaços e tempo
para os jogos é uma das tarefas mais importantes para o professor. Ao organizar espaços
de modo a permitir as diferentes formas de
jogo, por exemplo, as crianças que estejam realizando um jogo mais sedentário não sejam
atrapalhadas por aqueles que realizam uma atividade que exige mais agilidade e expansão de
movimentos.
Nesse sentido, Santos (2008) destaca
que enriquecer e valorizar os jogos realizados
pelas crianças é outra função do educador,
uma observação atenta pode uma observação
atenta pode indicar os professores que sua
participação seria interessante para enriquecer
a atividade desenvolvida introduzindo novos
personagens ou novas situações que torne o
jogo mais rico e interessante para as crianças,
interessando-se por elas, animando-as pelo esforço.
É de grande relevância mencionar também que o brinquedo, enquanto uma técnica
lúdica a ser utilizada na prática pedagógica da
Educação Infantil, supõe uma relação íntima
com a criança e a indeterminação de regras
para sua utilização. A esse respeito, Vygotsky,
(1998, p. 38) “o brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que evocam
aspectos da realidade”.

Portanto, em geral, o elemento que
separa um jogo pedagógico de um outro de
caráter apenas lúdico é este: desenvolve-se o
jogo pedagógico com a intenção de provocar
aprendizagem significativa, estimular a construção de novo conhecimento e principalmente
despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória.
Ao longo de sua trajetória profissional,
o professor vai construindo o seu conhecimento e, embora com aspectos e características
distintas em cada etapa, é preciso mostrá-lo,
porque ele se torna o recurso que norteia a sua
prática docente haja vista que o fato de pensar/produzir uma teoria a partir de uma prática
educativa levando em conta seus saberes e
experiência profissional, necessariamente não
implica na negação do papel da teoria na produção dos seus conhecimentos (SILVA, 2005).
São grandes as contribuições dos jogos e brincadeiras na construção do conhecimento a partir de sua utilização no processo
de ensino-aprendizagem, principalmente nas
séries iniciais, ainda se discute no meio escolar
a sua eficácia e eficiência. Nesse sentido, definiu-se como tema de pesquisa aborda a importância dos Jogos e brincadeiras na educação
infantil.Por meio dos brinquedos, as crianças
vivenciam determinadas situações do cotidiano, construindo um conhecimento embasado
em certas habilidades definidas pela estrutura preexistente no próprio objeto e suas regras
(SILVA, 2005).
O ato de brincar vai evoluindo com o
passar do tempo, altera-se de acordo com os
interesses próprios da faixa etária, conforme a
necessidade de cada criança e também com
os valores da sociedade na qual está inserida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hipótese sustentada neste artigo é apresentar a importância que o lúdico traz para
o processo de ensino-aprendizagem da criança ajudando a alcançar sucesso no processo de
aprendizagem. Percebemos que muitos profissionais da educação, desconsideram em sua elaboração de planejamento o uso do brincar como complemento das ações educacionais conceituais.
Esquecem-se que os conteúdos devem ser apresentados de forma prazerosa ao aluno da Educação Infantil, não podemos inserir a criança no universo educacional por meio de
exaustivos exercícios grafo-motores e cópias, para que decorem as regras. Vale ressaltar que as
escolas de educação infantil devem oferecer à criança um ambiente de qualidade e favorecedor
para o desenvolvimento da criança, que estimule as interações sociais e que seja um ambiente
enriquecedor da imaginação infantil, por que é através do brincar que a crianças aprendem, tornando os momentos de brincadeiras em aprendizagens significativas
É essencial que o professor de educação infantil se aproprie de novos conceitos para
a mudança do atual cenário que encontramos nas escolas brasileiras, onde o desprazer e falta
de interesse em aprender é demonstrado nas atitudes de nossos alunos. Promoveremos a compreensão da utilização das atividades lúdicas na rotina da educação infantil, pois considerando
uma aprendizagem que seja significativa ao aluno preenchemos os espaços vagos nos planejamentos escolares.
Permeando-se nestas contribuições este trabalho esclarece-a a importância do entendimento do professor sobre a inserção da prática lúdica como ferramenta pedagógica para a
iniciação da criança da educação infantil no mundo letrado. Concluído os estudos, foi possível
verificar que as atividades lúdicas fazem parte da formação humana e são imprescindíveis ao desenvolvimento geral do indivíduo, pois funcionam como linguagem, meio de expressão e comunicação, instrumento de alegria, diversão, práticas de emoções e construção do conhecimento.
Constatou-se que o direito de brincar é previsto em lei, e contribui para o aperfeiçoamento e aquisição de habilidades e competências indispensáveis, pois é uma transição pelas etapas
do desenvolvimento de suas potencialidades e melhora as aptidões físicas e cognitivas, estimula
a imaginação, expressão, levando as crianças a estabelecerem relações e buscarem soluções
para conflitos sociais e pessoais. Sabe-se que as brincadeiras promovem interação interpessoal,
estimula o aprendizado da negociação de regras de convivência, promove a possibilidade de a
criança aprender a levantar hipóteses, solucionar problemas e por consequência ter acesso a
um mundo mais amplo.
Ressaltamos a importância do brincar no desenvolvimento da criança, que vai além
da sala de aula, mas ultrapassa o espaço físico da escola, permitindo um brincar livre e prazeroso. O que significa experimentar novas possibilidades, novos espaços, relações, interações. Portanto, por meio dos estudos realizados e principalmente
por meio das intervenções, conclui-se que o brincar desenvolve na criança a capacidade de criar um mundo imaginário, criando, recriando e
inventando.
A fim de que isso aconteça, é necessário que o professor
perceba o seu papel ativo e mediador durante as brincadeiras, possibilitando assim, situações que envolvam aprendizagens significativas, pois nesse período, o brincar é considerado a principal atividade
para a aquisição de conhecimentos, visando assim a aprendizagem e
o desenvolvimento da criança.
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O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Este trabalho permitiu compreender que o lúdico é significativo para a criança reconhecer, compreender e construir seus conhecimentos. E o lúdico influencia o desenvolvimento cognitivo da criança. Dessa forma, falta aos professores analisar, globalmente, a própria prática docente e a cada aluno. Observa-se que as escolas, em sua maioria, por não se
apropriarem de conhecimentos sobre a importância do brinquedo e do brincar, deixam de
promover momentos que seriam extremamente valiosos, para a construção de conhecimento
dos alunos. Também não possibilitam espaços e tempos para o brincar, trocando esses espaços por uma escolarização precoce, deixando de reconhecer o lado sério da do jogo e da
brincadeira .Pensar a importância do brincar é poder remeter os mais diversas aspectos, tais
como o cultural, que concebe o jogo em sim como manifestação cultural que faz uma análise
da contribuição do jogo no campo educacional. E o psicológico que expõe o jogo como uma
forma eficaz de buscar compreender melhor o funcionamento da psique humana, enfim, todas emoções que constituem a personalidade das crianças nesse contexto.

Palavras-chave: Lúdico; Brincadeira; Jogo; Cognição; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho a seguir tem como foco defender a importância do brincar na escola,
por perceber que a brincadeira na escola, é compreendida apenas como entretenimento e não como estratégia de ensino-aprendizagem.
Ao contrário do que se pode pensar, a brincadeira é um importante instrumento de integração e sociabilização entre as crianças. Brincar na Escola, faz com que as crianças vivenciem
no dia a dia, situações de cooperação, compartilhamento de ideias e conhecimentos e exercitem
a criatividade, a imaginação e o respeito mútuo. Neste sentido, a brincadeira é o meio que a
criança tem de compreender e adaptar-se a tudo que a rodeia.
Frente ao exposto, acrescenta-se que os jogos e brincadeiras têm grande relevância no
processo de ensino-aprendizagem, bem como na própria criação da personalidade das crianças. Consequentemente, para a criança em idade pré-escolar, brincar é a coisa mais séria e
divertida que existe, tão necessária ao seu desenvolvimento quanto o alimentação e o descanso.
No Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil - RCNEI está incluída na legislação, o valor do brincar na estrutura educacional. A Declaração Universal dos Direitos da Criança
declara, entre outras coisas que a criança tem o direito de brincar (BRASIL, 1997).
Desta forma é importante que os meios e veículos em que se abordam, as temáticas e
políticas públicas relacionada à educação, sejam tratadas e priorizadas uma revisão nos processos de ensino-aprendizagem, para que todos planejamentos didáticos no país, proporcionem um
trabalho constante e permanente com aspectos lúdicos.
Destaca-se que atualmente os profissionais da educação, procuram alternativas e se
deparam inúmeras vezes, com a dificuldade que tem em enfrentar os desafios do aluno, com as
suas próprias carências e, sobretudo, em se ver fazendo parte neste processo, que é antes de
tudo uma troca e possibilita uma busca de transformações para o método de ensino-aprendizagem no dia a dia. Neste sentido, os jogos precisam ser encarados como um suporte pedagógico, pois são importantes como recurso didático para o professor utilizar como alternativa de suas
técnicas (NEGRINE, 1995).
Desta forma a justificativa do presente trabalho é buscar evidenciar que o aspecto lúdico
tem uma profunda significativa e influência sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, ou
seja, pode acelerar todo o processo de aprendizagem com métodos de ensino que reúne a didática sistematizada e atividades lúdicas, determinando conteúdos dinâmicos na educação infantil.
Neste caso, de que forma o lúdico pode contribuir para o desenvolvimento da criança
no âmbito escolar. Diante do que foi exposto, na proposta feita perante esse trabalho, o objetivo
geral em questão e compreender a influência do lúdico no desenvolvimento cognitivo da criança.
Assim,o trabalho tem como objetivo geral, abordar o lúdico no processo de aprendizagem. Tendo como objetivo específico o qual irá abordar conceitos teóricos defendidos por
principais influências da educação infantil; relatar o sentido do brincar para a formação social e
intelectual do indivíduo; explanar teoricamente acerca das contribuições do lúdico para o desenvolvimento cognitivo infantil.
E como questão problema será questionado a importância do lúdico como processo
de motivação e participação para o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil?
Isso leva a pensar se o brincar tem feito seu papel na educação infantil, parando para refletir
sobre isso vejo que o brincar não tem sua devida importância em sala de aula, onde a maioria
das vezes os conteúdos são passados de forma didática, tirando a criatividade e liberdade de
expressão da criança.
O aprendizado quando adquirido através de jogos e brincadeiras não bloqueia a criatividade da criança, pois a brincadeira é algo natural dela. Devemos assim trabalhar conteúdos
através de jogos e brincadeiras, pois assim a professora torna sua aula atrativa, dinâmica e divertida, garantindo assim que a criança assimile melhor os conteúdos aplicados.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
Segundo Kishimoto (2008), o brincar
é uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia, se apresenta como a linguagem própria
da criança, através da qual lhe será possível o
acesso à cultura e sua assimilação. É essencial
ao desenvolvimento cognitivo e motor da criança a socialização (KISHIMOTO, 2008, p. 64)
Para o autor (2008, p. 65), entende
que: “O uso do brinquedo e ou jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a
relevância desse instrumento para situações
de ensino aprendizagem e de desenvolvimento infantil.” Quando as situações lúdicas são
criadas intencionalmente pelo adulto tendo em
vista estimular certos tipos de aprendizagem,
surge a dimensão educativa”.
Dallabona e Mendes (2004, p. 35) indicam que a educação mediante atividades
lúdicas demanda o ato consciente e planejado para resgatar a satisfação e o interesse do
aluno. Brincar, segundo o dicionário Aurélio
(2003, p.44) é “divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar”, também pode ser “entreter-se com jogos infantis”, ou seja, brincar é
algo muito presente nas nossas vidas, ou pelo
menos deveria ser.
Desta forma, brincar é a capacidade
de poder exprimir a linguagem, como também,
a emoção, que proporcionam um despertar
despertam, das ideias enunciadas, bem como
um despertar, nos outros, idêntica como emoção; promovendo quaisquer estímulos ou disposição para receber experiências afetivas:
As crianças precisam brincar independentemente de
suas condições físicas, intelectuais ou sociais, pois a
brincadeira é essencial vida delas. O ato de brincar alegra e motiva, desenvolve os sentidos, adquire habilidades para usar as mãos e o corpo, reconhecem objetos
e suas características, textura, forma, tamanho, cor e
sons (KAERCHER, 20001, p. 108)

Para Vygotsky (1998, p. 201), “é no
brinquedo que a criança aprende a agir numa
esfera cognitiva que depende de motivações
internas”. Os argumentos a favor do desenvolvimento da criança na primeira infância são tão
variados quanto numerosos: desde o econômico do aumento da produtividade ao ético do
direito de viver e aproveitar ao máximo as possibilidades de cada pessoa.
Passando pelo argumento de maior
igualdade entre classes e sexos e o científico
de mais inteligência e um comportamento social mais equilibrado, até mesmo o argumento
político de maior participação na sociedade e
na transmissão de valores para as gerações
seguintes; apesar da enorme variedade de
ideias e abordagens, todos esses argumentos
concordam que um dos primeiros elementos
que facilita o desenvolvimento do conhecimento do ser humano, e tem sido assim ao longo
de sua existência como espécie, são as brincadeiras, o autor (2000) ressalta que:
O “brincar” não é simplesmente um meio de gastar
energia ou passar o tempo, pois, “para além dos limites de ocupação puramente biológica ou física, é uma
função significativa. No processo humano de brincar,
relacionamentos são criados com objetos, situações e
pessoas, o desenvolvimento cognitivo é aprimorado,
especialmente para resolver problemas e criar novos
conhecimentos (SANTIAGO, 2000, p. 12).

Piaget (1998, p. 47) deixa claro que os
jogos não são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das
crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Ainda nessa
perspectiva, o autor explica que o jogo pode ser
estruturado por meio de exercício, simbólico na
construção e regra e, neste sentido as brincadeiras evoluem conforme a faixa etária.
Vygotsky (1998), destaca o faz de conta,
já Piaget (1998), ensina sobre jogos simbólicos
e ainda assim os dois autores correspondem-se.
As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no ato de brincar, aquisições que no
futuro instituirão seu nível básico de ação real e
moralidade. A atividade lúdica é o início obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo,
por isso, indispensável à prática educativa.
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HISTÓRICO DO BRINCAR

Em decorrência do contato que existiu
entre esses diferentes povos quando se encontraram em nosso país, surgiu uma grande
quantidade de jogos, brinquedos e brincadeiras que participam da cultura infantil popular
brasileira fazendo parte do contexto social de
outros povos (KISHIMOTO, (2014).

Já na antiguidade os seres humanos
jogam e brincavam sozinhos e em grupos, e
essas atividades acompanharam a evolução
histórica, estando presente em todas as civilizações. Segundo Áries (1991, p.51), “na sociedade antiga, o trabalho não ocupava tanto o
Antigamente as crianças podiam brindia, não tinha o mesmo valor que lhe é atribuído hoje. Os jogos e divertimentos se estendiam car, tinham mais tempo e espaço nas ruas e
praças. Atualmente há várias maneiras de brinpor longos momentos”.
car, que são introduzidas pelas crianças e adulDesse modo, os humanistas do Renas- tos do lugar conforme seus aprendizados com
cimento notaram que haviam possibilidades as outras gerações do grupo e dos interesses
educativas dos jogos e passaram a conside- do momento (KISHIMOTO, (2014).
ra-lás de modo a preservar a moralidade das
Uma outra realidade do século XXI é
crianças. Portanto, proibiam os jogos considerados “maus” e incentivaram os considerados o uso da tecnologia, computadores e celulares para jogos eletrônicos. Sendo que esses
“bons”:
aparelhos sendo inserido entrado cada vez
As brincadeiras infantis com utilização de materiais mais cedo nas vidas das crianças brasileiras.
pedagógicos foram inseridas no final do século XIX, Além de transmitir informações, esses aparea partir da revolução industrial houve as primeiras pe- lhos podem ser influentes nas relações sociais
dagogias científicas e o estudo mais aprofundado do
desenvolvimento infantil, o que modificou ainda mais o da criança. Porém, ainda que seja um grande
sentido das brincadeiras na educação. As décadas de atrativo, brincar com aparelhos eletrônicos pre1920 a 1940 caracterizam-se pelo período de estudos cisa despertar o interesse da criança, pois se
da interação entre pares e, na década de 1960, Jean a criança não tiver prazer nele, este não terá
Piaget fez vários apontamentos sobre o brinquedo que
valor algum (KISHIMOTO, (2014).
são referência até hoje (KISHIMOTO, 2014, p. 40).

Foi o professor alemão Friedrich Froebel, criador do Jardim da infância, o responsável por introduzir as brincadeiras no contexto
infantil. Para o autor, brincar favorece o desenvolvimento humano por significar a representação das necessidades e impulsos internos.
Já Kishimoto (2014), destaca que o brincar da
criança é fonte libertadora de prazer e autodeterminação.
Kishimoto (2014, p. 41) afirma que as
brincadeiras infantis das crianças brasileiras
foram influenciadas pelos portugueses, índios
e negros. Por exemplo os jogos de botão e
o pião foram trazidos pelos portugueses e as
brincadeiras que envolvem a natureza partiram
da cultura indígena.

Existem, ainda, aquelas crianças que
se vêem obrigadas a brincar sozinhas, ou pela
localização de onde moram, ou por não dispõem de espaço suficiente, já que moram em
pequenos apartamentos. Nesse contexto a televisão é uma grande influenciadora no desenvolvimento das crianças. A partir dos desenhos
animados a criança libera suas fantasias, porém, esses mesmos desenhos podem influenciar no modo de agir dessas crianças (KISHIMOTO, (2014).
É inegável que a tecnologia tem proporcionado conforto e praticidade para a população, entretanto, essa mesma tecnologia é
responsável pelo desenvolvimento de várias
doenças oriundas do sedentarismo e estilo de
vida das pessoas. As crianças, com os jogos
eletrônicos que não exigem queimar calorias,
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estão crescendo cada vez mais obesas e indisO LÚDICO NA CONCEPÇÃO DE
postas a praticar esportes ou exercícios físicos.
MARIA MONTESSORI
Além disso, essa tecnologia que já traz as resOs referencias teóricos do sistema
postas prontas, não estimulam o pensamento, Montessoriano são: a atividade, a individualio raciocínio lógico e atrasam o desenvolvimen- dade e a liberdade. Sendo que tais métodos
to intelectual da criança (KISHIMOTO, (2014). ressaltam os aspectos biológicos, pois, em sua
concepção a vida é desenvolvimento, consideNa prática o que se observa no dia a rava que o papel do educador é buscar favoredia das escolas é que quase sempre os con- cer esse desenvolvimento:
teúdos são ensinados da mesma forma, o que
se configura numa grande preocupação e num A Pedagogia Montessoriana consiste na normalização
enorme desafio para os docentes, que exige (consiste em harmonizar a interação de forças corporais
criatividade e iniciativa para que mudanças e espirituais, corpo, inteligência e vontade). O método
do Sistema Montessoriano são difundidas pelo mundo
possam ocorrer. (KAERCHER, 2001)
todo. A finalidade do método Montessoriano tem por
objetivo a educação da vontade e da atenção, com o
qual a criança tem liberdade de escolher o material a
ser utilizado, além de proporcionar a cooperação como
base filosófica (MONTESSORI, 2018).

Verifica-se que os educadores em contato com diferentes formas de representação,
são desafiados constantemente a aprender e
usar as metodologias e referenciais para que
Dessa forma, na sala de aula, o aluno
tornem suas aulas prazerosas (VISCA, 1991).
é livre para se expressar, agir sobre os obPara Lopes (2006):
jetos, ou seja, os sujeitos à sua ação, mas
As atividades realizadas com finalidades lúdicas têm devendo destacar que estes já estavam prepor objetivo básico proporcionar a criança a entrar em estabelecidos, como os conjuntos de jogos e
contato com o mundo imaginário, ou seja, possibili- outros materiais que desenvolveu para auxiliar
tar o desenvolvimento de suas habilidades de criar e
sua metodologia.
também relacionar esses conhecimentos, pois, dessa
forma, elas serão capazes de realmente desenvolver
uma linguagem e a dominar todo o tipo de informação
no âmbito educacional onde estão inseridas (LOPES,
2006, p. 95).

Desta forma, de acordo com as concepções de Salomão e Martino (2007, p. 92)
as atividades lúdicas tendem a funcionar como
exercícios necessários e úteis a vida. As brincadeiras e jogos no contexto educacional são
elementos e características indispensáveis
para que haja uma aprendizagem significativa
e realizada com divertimento e prazer (VISCA,
1991).

A concepção da pedagogia de Montessori destacou-se no contexto brasileiro no
movimento da escolanovista, que acabava se
opondo as pedagogias tradicionais que não
respeitava a evolução do desenvolvimento infantil Essa pedagogia foi relevante devido as
novas metodologias que apresentou para os
jardins de infância e também para as primeiras
séries do ensino formal (MONTESSORI, 2018).

Dessa forma, verifica-se é que o brincar gradativamente vai se transformado em
instrumento pedagógico eficaz na Educação,
vai favorecer a formação da criança para cumprir seu papel social, e mais tarde de adulto e
cidadão.
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PEDAGOGIA DE FREINET

A INFLUÊNCIA DAS BRINCADEIRAS
NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A Pedagogia Freinet foi revolucionária,
por não se fixava basicamente em regras ortodoxas e rígidas, mas está embasada em princípios básicos que buscam diretrizes para o
ensinar e o aprender, sendo que tais relações
que a criança estabelece com o conhecimento
é fundamental: Segundo Freinet, a sua proposta pedagógica é concebida em três fases que
devem interpenetrar-se e completar-se:

O ato de brincar é importante, é terapêutico, é prazeroso, e o prazer é o ponto
fundamental da essência do equilíbrio humano. No ser humano desenvolve-se uma atitude
lúdica que tem seu início em tenra idade, na
barriga materna quando se diverte com o cordão umbilical que o une a sua mãe e suga seu
dedo quando ele está entediado, então quando
nasce a conhecer e compreender seu ambienA experimentação, sempre que isso for possível, que te, para o qual a “atitude lúdica” é fundamental
pode ser tanto observação, comparação, controle,
(DUARTE, 1996).
quanto prova, pelo material escolar, dos problemas que
a mente se formula e das leis que ela supõe ou imagina. A criação, que, partindo do real, dos conhecimentos instintivos ou formais gerados pela experimentação
consciente ou inconsciente, se alça, com a ajuda da
imaginação, a uma concepção ideal do devir a que ela
serve. Enfim, completando-as, apoiando-as e reforçando-as, a documentação – a busca da informação desejada em diferentes fontes – que é como uma tomada
de consciência da experiência realizada, no tempo e no
espaço, por outros homens, outras raças, outras gerações (FREINET, 1969, p. 80).

Destaca-se que na concepção de ,
Freinet que o ser humano tanto no trabalho
manual quanto no trabalho intelectual ela pode
desempenhar todas as qualidades especificamente humanas, nessa linha de pensamento,
verifica-se a nobreza de qualquer trabalho humano.

Logo, pode-se dizer que a ludicidade
é uma necessidade interior, tanto da criança
quanto do adulto. Por conseguinte, a necessidade de brincar é fundamental ao desenvolvimento. Para Lopes (2006):
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
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, da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais (LOPES, 2006, p. 118).

O jogo nasce com as impossibilidades
da criança de poder satisfazer seus desejos,
então a brincadeira pode ocorrer para os seres humanos como uma forma de interagir com
o mundo, compreendê-lo e tornar possível os
seus desejos de forma equilibrada e com a
possibilidade de dissipar a incerteza e escapar
da frustração (MELO, VALE, 2005, p. 33).
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Zanluchi (2005, p. 67) reafirma que
ao brincar, a criança se prepara para enfrentar os problemas reais da vida, pois é através
da brincadeira que ela desenvolve habilidades
que usará no contato social adulto. Neste sentido de acordo com Kaercher (2001, p.109):
“As crianças aprendem desde seus primeiros
momentos neste mundo. [...] é essencial que
as crianças pequenas recebam estímulos que
desenvolvam seus sentidos e posteriormente
sua intelectualidade.”

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Metodologicamente, o presente estudo
está embasado no livro de Lakatos e Marconi (1999) “Metodologia do trabalho científico:
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos
científicos. Para que os objetivos deste trabalho fossem atingidos, o seu desenvolvimento
foi realizado em etapas, a saber:

O trabalho consistiu na realização de
Sabemos que a criança por si só, é uma pesquisa bibliográfica, cujos autores e
um ser curioso. Convivendo, diariamente com textos encontram-se elencados ao final deste
crianças, percebemos que não há como impe- artigo.
dir a observação espontânea, a curiosidade natural, as descobertas, o interesse em ler, escrea)Buscou informações necessárias
ver, calcular, cantar, correr, pular e desenvolver para que fosse possível desenvolver um trabauma infinidade de atividades. Conforme Weiss lho científico;
(2007, p. 95): “[...] o uso de situações lúdicas
é mais uma possibilidade de se compreender,
b)Obteve dados para fazer uma revisão
basicamente o funcionamento dos processos bibliográfica;
cognitivos e afetivo-sociais em suas interferências mútuas, nos moldes de aprendizagem das
c)Levantou pontos importantes sobre
crianças.”
esta nova forma de trabalho, para correlacionar os resultados obtidos com a pesquisa que
De acordo com Negrine em seus es- foi realizada;
tudos sobre aprendizagem e desenvolvimento
infantil, define que (1995, p.67): “Quando a
d)Definiu o método de pesquisa que foi
criança chega à escola, traz consigo toda uma utilizada na busca, de subsídios que suportam
pré-história, construída a partir de suas vivên- ou rejeitam as hipóteses deste trabalho.
cias, grande parte delas através da atividade
lúdica”.
Neste sentido, de acordo com Silva
(2005, p.57): “[...] uma tematização das práticas pedagógicas no âmbito das escolas exige, necessariamente, considerações a respeito
dos fundamentos, conhecimentos e rumos que
orientam o trabalho docente”.

80

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atitude lúdica leva ao pensamento divergente, levando à busca pela resolução de situações em que o diferente tem um lugar no ambiente lúdico de possibilidades.
Com base nas afirmações de Chalita (2003, p. 85) constata-se que os educadores
devem adquirir a consciência de seu papel fundamental de amparar, reerguer, reavivar os sentimentos, valores e atitudes que tendem a renovar a confiança em dias melhores e que precisam
exercer suas funções com amor, sabedoria e respeito.
Os conteúdos podem ser trabalhados com o uso de atividades lúdicas, pois estas tendem a contribuir muito para que o trabalho do professor seja bem sucedido. Mas, é preciso reconhecer e vale ressaltar que os jogos e as brincadeiras, são algumas das estratégias a serem utilizadas, para a garantia de um bom desenvolvimento na educação das crianças e não as únicas.
O ato de ensinar e o de aprender envolvem certa cumplicidade do professor a partir do
planejamento das suas ações e condutas dentro da escola. É preciso reconhecer que ao brincar,
as crianças não aprendem somente informações escolares e sim a conviver e compartilhar.
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METODOLOGIAS DE ENSINO EFICAZES PARA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: O presente estudo busca avaliar práticas efetivas de ensino para crianças com necessidades
especiais de aprendizagem. A problemática da pesquisa que será investigada é qual prática é eficaz para
diferentes configurações de sala de aula inclusiva e quais são os fatores que contribuem para metodologias de ensino efetivas? A pesquisa consistiu em realizar um apanhado da literatura para responder
a problemática de estudo. Através da literatura encontrada identificou-se que a inclusividade em três
categorias: 1) interação, 2) suporte e 3) adaptação para análise das melhores práticas em sala de aula
inclusivas. Foram utilizados os seguintes critérios na categoria de interação: interação e colaboração do
professor, interação de professores e alunos e colaboração. Os critérios utilizados na categoria de apoio
são: apoio geral de professores, apoio especial ao professor, apoio ao aluno que participa da comunidade de aprendizagem. A categoria de adaptação foi subdividida em: facilitação da sala de aula, materiais
de aprendizagem e instruções dos professores. O resultado do estudo mostrou que cada tipo de prática
tem suas próprias vantagens e desvantagens na educação de crianças com necessidades especiais. A
efetividade e falha de cada prática foram analisadas. Notou-se que prática tradicional de ensino mostra
que os alunos que precisam de apoio especial não recebem o apoio necessário para dominar sua aprendizagem. Sob a prática de apoio, os alunos receberam o apoio necessário para dominar sua aprendizagem estiveram interação positiva com o professor no processo de aprendizagem dos alunos, e os mesmos resultados foram encontrados com um a um apoio dentro da sala de aula. Na prática em pequenos
grupos, os alunos tiveram mais apoio e uma interação mais próxima com o professor do que na prática
tradicional. O presente estudo concluiu, a partir do estudo eleito e demais estudos coletados, que a
prática variada e flexível em sala de aula atendeu a todos os critérios avaliados e atendeu aos requisitos
necessários de aprendizagem de crianças com necessidades especiais. Este estudo identificou há falta
de conhecimento por parte dos professores em geral para desenvolver o processo de aprendizagem de
ensino adaptado em uma sala de aula inclusiva. O estudo sugere a necessidade de construir competências por parte dos professores em geral e fornecer o ensino necessário – interação de aprendizagem,
apoio e adaptação em todos os tipos de práticas inclusivas.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Pedagogia; Métodos Inclusivos; Grupos Inclusivos.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo visa analisar o ensino inclusivo e de desenvolvimento de metodologias
para exercer o ensino para indivíduos com necessidades especiais. Educação Inclusiva significa que todos os alunos de uma escola, independentemente de seus
pontos fortes ou fracos em qualquer área, tornam-se parte da comunidade escolar. O termo
inclusão significa eliminar todo conceito de ensino segregado, quando se trata de educação
especial para que todos os alunos tenham suporte necessário para desenvolver o saber em ambiente escolar (GARVAR-PINHAS e SCHMELKIN PEDHAZUR, 1989; LIPSKY; GARTNER, 1996).
Existem alguns indivíduos que, em virtude de suas habilidades físicas e mentais, exigem
uma instrução mais relevante ou adequada do que geralmente está disponível dentro de estruturas educacionais privadas e públicas.O educar precisou ser reestruturado, com o passar dos
anos, a fim de satisfazer os requisitos de aprendizado (LAURA; ASHMAN, 1985).
Esta reestruturação passou a ser denominada educação para necessidades especiais.
Esta área abrange grupos heterogêneos que contemplam necessidades variadas: deficientes
visuais, deficientes auditivos, deficientes mentais, deficiente físico, crianças com transtornos de
comportamento, e, deficientes cognitivos ou crianças com dificuldades de aprendizagem. Este
programa visa dar porte para crianças com deficiências/dificuldades. No passado, os requisitos
de aprendizagem dessas crianças eram fornecidos em ambientes especiais, como aulas especiais, escolas especiais e escolas ou instituições especiais de ensinos em casa. Recentemente,
a inclusão surge com a disposição constitucional de igualdade de oportunidades para todos esses indivíduos. O conceito de integração surgiu do ponto de vista da democracia. A integração
que leva às escolas inclusivas a não adotar papéis de educadores ‘especiais’ para atender às
necessidades de crianças ‘especiais’ em salas de aula ordinárias (STAINBACK, STAINBACK e
FOREST, 1989).
Desempenhar alta qualidade em educação inclusiva é uma filosofia vital às instituições
que preconizam ofertar esta atividade. Todos os indivíduos são únicos e “especiais” com seus
pontos fortes e fracos. À medida que a educação nos une, ela tem sua raiz no passado e é destinada a nos preparar para o futuro. Transfere conhecimento, cultura e valores de uma geração
para outra. Promove a mobilidade social e garante a criação de valores e bem-estar para todos.
Para o indivíduo, a educação é essencial para o crescimento cultural e moral, dominando as habilidades sociais e aprendendo autossuficiência. Ela passa valores e transmite conhecimentos e ferramentas que permitem a cada um fazer pleno uso de suas habilidades e se realizar
como pessoa. Destina-se a cultivar e educar para que os indivíduos possam aceitar a responsabilidade pessoal por si mesmos e seus companheiros. A educação deve tornar possível que
uma pessoa se desenvolva para que possa tomar decisões bem fundamentadas e influenciar
seu próprio futuro. Trata-se de participar de uma sociedade bem sucedida para uma vida bem
sucedida. A inclusão é um conceito onde as interações sociais e culturais são o foco principal
(BULI-HOLMBERG; EKEBERG, 2009).
Como a educação inclusiva é o conhecimento de colocar o potencial de uso máximo,
ela tem o poder de desenvolver cada cidadão para ser o potencial contribuinte para sua nação. O progresso de qualquer nação está nas mãos de cidadãos bem educados e talentosos
(STRØMSTAD, NES; SKOGEN, 2004).
Portanto, é dever de cada nação fornecer educação de qualidade ao seu cidadão, independentemente de sua habilidade, casta, credo, raça, religião e outras diferenças que contornam o preconceito. Este estudo pretende viabilizar as abordagens de educação inclusiva
eficazes para estimular esta prática.
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A instrução de alunos com necessiREVISÃO DA LITERATURA: CONCEITO
dades especiais na sala de aula regular pode
DE INCLUSÃO
Em todos os países, a mudança de paradigma em educação inclusiva é promover a
inclusão de crianças com necessidades especiais em aspectos acadêmicos, vocacionais e
sociais. A ideia de Educação Inclusiva tomou
maior impacto através de duas conferências
criadas sob o apoio das Nações Unidas.
O primeiro deles, realizado em Jomtien, Tailândia em 1990, promoveu a ideia de
“educação para todos”, que foi seguido em
1994 por uma conferência da UNESCO em Salamanca, Espanha, que culminou a Declaração
de Salamanca que está sendo usada em muitos países para rever suas políticas educacionais. A Declaração de Salamanca propõe que
o desenvolvimento de escolas com orientação
“inclusiva” seja o meio mais eficaz de melhorar
a eficiência e, em última instância, o custo-efetividade de todo o sistema educacional.
A inclusão é um processo colaborativo
entre alunos, pais e educadores que permite
que alunos com e sem deficiência aprendem
juntos na mesma classe na maior medida possível utilizando serviços de apoio adequados
(Grapevine-Colleyville ISD Inclusion Task Force
Report de 1997, p.1).
A primeira Lei Federal de Educação
para Pessoas com Deficiência (IDEA) e suas
emendas de 1997 em Salamanca deixa claro
que as escolas têm o dever de educar crianças
com deficiência em salas de aula de educação
geral. Mais tarde, no mesmo ano de 1997, o
“The International Journal of Inclusive Education” anuncia o termo “Educação Inclusiva”, fazendo um levantamento de todos os processos
de inclusão e exclusão na educação.

muito bem desviar-se do programa “normal”.
Plano educacional individual, mais tempo de
instrução, atenção individual, outros métodos
instrucionais ou habilidades e materiais profissionais especializados ou os recursos necessários para atender melhor as crianças
com necessidades especiais. Em colocações
acerca da educação inclusiva, os recursos do
conhecimento, atitude e competências dos
professores formam a base para uma efetiva
configuração educacional inclusiva (SUJATHA
MALINI, 2002; REDDY et al., 2006).

Já no Brasil, tivemos o desenvolvimento de legislações sobre inclusão, com o decreto
6.571 em 2008 (BRASIL, 2008), decreto 6.949
em 2009 (BRASIL, 2009), e o Decreto 7.611
em 2011 (BRASIL, 2011). Skogen & Holmberg
(2002) define colocações significativas sobre
o termo inclusão, um alto nível de expertise
(formalizado por meio de treinamento ou experiência informal adquirida através de longa
prática e troca de experiências através de diversos tipos de cooperação) e trabalho sistemático dentro do campo com trabalhadores do
desenvolvimento local são fatores importantes
para a inclusão prática.

PRÁTICAS EFICAZES NA INCLUSÃO
A Educação Inclusiva é um desafio
para professores que devem instruir uma sala
de aula, incluindo uma combinação de crianças
com necessidades diversificadas e crianças
com necessidades especiais. As configurações
inclusivas em sala de aula são organizadas de
formas diferentes para alcançar o domínio na
aprendizagem entre um grupo diversificado de
alunos. Em algumas escolas inclusivas, a prática tradicional anterior em sala de aula foi adotada sem qualquer alteração na instrução e no
material (BULE-HOLMBERG, 2008).
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Neste tipo de inclusão as crianças com
necessidades especiais são incluídas como tal
em que a prática tradicional de ensino seguiu
na sala de aula regular sem quaisquer arranjos prioritários ou adaptações feitas. Mas, em
algumas escolas o conceito de inclusão é feito
com a colaboração dos professores para o planejamento e entrega da instrução, preparação
e uso de materiais instrucionais para atender
às necessidades das crianças com necessidades especiais. Professores especiais são designados para atender as crianças com necessidades especiais dentro e fora da sala de aula
para atender aos requisitos de aprendizagem
desse grupo diversificado de alunos (BULE-HOLMBERG, 2008).
O sistema escolar possui adequações
flexíveis em sala de aula com métodos de instrução criativos também são feitos em sistema
escolar inclusivo. Assim, diversas formas de
educar são seguidas em ambientes inclusivos
para promover o domínio na aprendizagem
entre crianças com necessidades especiais.
Como há muitas práticas seguidas em um
ambiente inclusivo, é necessário descobrir as
práticas efetivas na inclusão. Em todas as práticas há algumas características importantes
que precisam ser realizadas para promover o
domínio na aprendizagem entre crianças com
necessidades especiais. São interações, incluindo colaboração de professores e colaboração dos alunos, diferentes tipos de apoio e
variedade e adaptação nos materiais instrutivos (BULE-HOLMBERG, 2008).

INTERAÇÃO - COLABORAÇÃO DE
PROFESSORES
A Colaboração de Professores é uma
estratégia que tem sido bem sucedida em várias salas de aula (LEDERER, 2000). A Educação Especial não é muito efetiva em ambientes
de ensino tradicional. É mais eficaz em ambientes inclusivos. O modelo de equipe colaborativa é o modelo ideal em salas de aula inclusivas
porque capitaliza melhor os talentos e habilidades dos professores participantes (BOUDAH,

SCHUMACHER e DESHLER, 1997; KING-SEARS, 1995; MILLER e SAVAGE, 1995; MINKE
et al., 1996; PUGACH e SEIDL, 1995; VILLA,
MIL e CHAPPLE, 1996; WALTHER-THOMAS,
BRYANT e LAND, 1996).
A variação das funções e responsabilidades de ensino exigidas em formação colaborativa exige a crença de que todos os alunos
podem aprender, juntamente com habilidades
competentes de comunicação e resolução de
problemas (FRIEND; BURSUC, 2006; GABLE e
HENDRICKSON, 2000).
A colaboração requer uma importante quantidade de fé entre os parceiros e uma
abordagem flexível no planejamento de aulas e
implementação de estratégias instrucionais. Os
programas colaborativos devem ser bem planejados com uma estrutura na qual os papéis e
responsabilidades dos professores são especificados e realizados juntamente com a gestão
diária e nas decisões e interações em sala de
aula (COLE et al., 2000; AMIGO e BURSUC,
2006; WOOD, 1998).

INTERAÇÃO - COLABORAÇÃO DE
PROFESSORES E ALUNOS
A escola é uma mini sociedade onde
as crianças aprendem a conviver juntas (BULE-HOLMBERG e EKEBERG, 2009). O conceito
de inclusão ajuda crianças com necessidades
especiais a permanecer em uma vida mais
baseada na sociedade em sua idade escolar
(STRØMSTAD, NES e SKOGEN, 2004).
Em uma configuração inclusiva eles
recebem mais exposição do que o que eles
obteriam da exclusão, isso pode help para
moldá-los para sua vida futura. Há mais foco
na inclusão social na escola e na sala de aula
do que na inclusão acadêmica e cultural (BILL-HOLMBERG, 2008; BULE-HOLMBERG, GULDAHL; JENSEN, 2007).
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Portanto, uma escola inclusiva é mais
focada em um lugar para aprender a viver juntos do que viver juntos para aprender. A principal ênfase de Vygotsky (1978) é a interação
entre o indivíduo e o meio ambiente. Ele afirma
que o desenvolvimento depende de condições
circundantes, como as casas e o ambiente de
aprendizagem nas escolas. Vygotsky descreve
a zona proximal de desenvolvimento da seguinte forma:

A prática é uma expressão para os recursos históricos e sociais, quadros e perspectivas que podem apoiar o engajamento mútuo
quando se age. A Comunidade representa a
participação, onde as ações são consideradas
valiosas e onde o desempenho e a participante podem ser identificados como competência.
A identidade representa como o aprendizado
muda quem uma pessoa é. O significado é
uma expressão para a capacidade (muitas vezes em mudança) de experimentar a vida e o
É a distância entre o nível real de de- mundo tão significativos que se cria histórias
senvolvimento determinado pela resolução in- de ser.
dependente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da
ADAPTAÇÃO: VARIEDADE E
resolução de problemas sob orientação adulta
FLEXIBILIDADE EM INSTRUÇÃO E
ou em colaboração com pares mais capazes
MATERIAL
(VYGOTSKY, 1978:86).
Ele diz que a zona proximal de desenvolvimento está entre a zona real e potencial,
e considera que o desenvolvimento acontece
quando uma criança se move do real para a
zona potencial de desenvolvimento. Vygotsky
atribui grande importância à cooperação com
outros mais competentes, adultos, jovens ou
crianças em processo de desenvolvimento. As
crianças podem atingir um nível mais alto de
desenvolvimento e realização através da cooperação com outras pessoas, do que eles vão
gerenciar sem essa consideração (BILL-HOLMBERG, 2008; BULE-HOLMBERG, GUL DAHL;
JENSEN, 2007).

Existem diferentes métodos de instrução comumente utilizados para lidar com esse
ambiente de aprendizagem variado. Embora a
prática educacional inclusiva seja um desafio
para os alunos regulares, eles são os agentes
ativos expostos a uma série de problemas na
implementação. Mesmo assim, eles têm que
desenvolver e implementar as políticas de educação inclusiva e trazer resultados satisfatórios
para si e para os alunos. Como a inclusão decorreu do direito à educação igualitária de todas as crianças, os professores devem dar
educação a elas combase em suas habilidades e deficiências.

As interações mais competentes e a
Ensinar todos os alunos da mesma forcolaboração que um aluno recebe podem ajudar o aluno a progredir no processo de apren- ma não atende mais às rigorosas demandas
dizagem. Wenger (1998) afirma que a aprendi- acadêmicas da reforma educacional de hoje
zagem não se limita à educação, ele também (HITCHCOCK et al., 2002).
inclui aprender com a vida cotidiana.
O ensino efetivo de diversos alunos
Ele descreve como a identidade é cria- requer diferentes metodologias de ensino, mada através da participação na comunidade de teriais curriculares e métodos de avaliação
prática. Ele aponta quatro componentes que (BATEMAN e BATEMAN, 2002; HITCHCOCK
ele diz a partir da integralidade no processo et al., 2002). Estudantes que estão ativamende aprendizagem: prática, comunidade, identi- te envolvidos e engajados no planejamento
dade e significado. Aprender depende de ser e avaliação de suas próprias experiências de
um verdadeiro participante na comunidade de aprendizagem são mais propensos a melhorar
prática. Através da participação e negociações
o desempenho acadêmico (CHOATE, 2000).
sobre significado na comunidade de prática, o
indivíduo desenvolve uma identidade pessoal.
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A independência dos alunos com deficiência, em termos de esforço e persistência de tarefas, é essencial em um ambiente
eficaz de serviços comunitários (CHOATE,
2000; FRIEND e BURSUC, 2006; GEE, 2002).
Estudantes com deficiência muitas vezes não
têm consciência de seus pontos fortes e fracos (BRINCKERHOFF, 1994; SCANLON e
MILLARD, 2002) bem como habilidades em
autodeterminação e defesa (DURLAK, ROSE
e BURSUCK, 1994; CAMPO, 1996; JANIGA e
COSTENBADER, 2002).

A Educação Inclusiva Efetiva baseia-se
em uma abordagem multidisciplinar que garante professores regulares, professores especiais e competências de outros profissionais.
Professores especiais e professores regulares
trabalham juntos para enquadrar currículo de
crianças com necessidades especiais.
Professores com competências de ensino especial na Educação de Necessidades
Especiais sempre adaptarão automaticamente
e intuitivamente o currículo e a instrução para
atender às necessidades de cada aluno. Um
currículo inclusivo que envolve a colaboração
com os colegas facilita ainda mais essa tarefa, permitindo que os educadores facilitem mudanças e adaptações (SNYDER, 1999; TAPASAKE WALTHER-THOMAS, 1999; TICHENOR
et al., 1998).

Todos os alunos com ou sem deficiência precisam aprender três tipos de habilidades: 1) disposições e hábitos da mente, como
curiosidade, diligência, colaboração, hábitos
de trabalho, tolerância e pensamento crítico;
2) conhecimento da área de conteúdo, em ciências, estudos sociais, artes linguísticas, computadores, artes, etc; e 3) habilidades acadêmicas básicas, como leitura, escrita e matemática
A falta de expertise e treinamento para
(JORGENSEN, FISHER e ROACH, 1997).
professores para educar alunos especiais, recursos insuficientes, tempo de planejamenEsses três tipos de habilidades devem
to compartilhado inadequado e ausência de
ser incluídos no currículo das aulas de educação geral, bem como em vários tipos de am- apoio administrativo são as principais barreibientes inclusivos. A colaboração do aluno, ras aos esforços inclusivos (KING; YOUNestratégias de equipe e resolução de proble- GS, 2003; SCRUGGS; MASTROPIERI, 1996;
mas em sala de aula que acomodam um gru- SCRUGGS et al., 2007, BAKER e ZIGMOND,
po diversificado de alunos são abordagens em 1995; SCHUMM et al., 1994).
currículo inclusivo de qualidade (McGREGOR
et al., 1998; TICHENOR, HEINS, e PIECHURAA exposição geral e especial de pro-COUTURE, 1998).
fessores a uma variedade de modelos de serviços inclusivos influencia sua disposição e
Desempenhar esse papel multidimen- prontidão para implementar práticas inclusivas
sional, o professor desempenha um papel vital. (McLUSKY et al., 2001; VAN LAARHOVEN et
O professor deve desenvolver um plano dentro al., 2006).
do currículo que atenda a todas as crianças
com necessidades diversificadas.
Professores habilitados em instrução
de leitura cientificamente baseada, organização
Deschenes, Ebeling e Sprague (1994)
observou uma variedade de aproximações ins- em sala de aula e gestão de comportamento
trucionais para os professores projetarem cur- têm as competências para estabelecer salas
rículos que acomodam uma ampla gama de de aula propícias à aprendizagem e melhoalunos. São elas: estruturas de aprendizagem res resultados na leitura (OLIVER; RESCHLY,
cooperativa, agrupamento multidimensional de 2007; SMARTT; RESCHLY, 2007).
alunos e instrução multinível, suportes de pares, atividades de aprendizagem experimental
concretas, instrução comunitária.
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Ao longo do tempo, muitos educadores
observaram que diferentes indivíduos dentro de
sua sala de aula têm um desempenho melhor
em algumas tarefas do que em outras e que
um indivíduo que se sai bem em uma atividade
pode ter um desempenho ruim em outra e vice
versa (BULI-HOLMBERG, GULDAHL e JENSEN
2007, DUNN e DUNN 1993, VERMUNT, 1995).

ses/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 metodologias de ensino eficazes para
educação inclusiva.

A partir dessas observações, educadores e teóricos concluíram que os indivíduos possuem estilos de aprendizagem variados
que correspondem às diferenças do indivíduo
na capacidade perceptiva, processamento cognitivo, gerenciamento de informações e variabilidade sensorial. Nesta conjuntura, o professor
deve entender os estilos de aprendizagem de
seus alunos e planejar procedimentos instrutivos com base nos estilos de aprendizagem,
habilidades e deficiências de seus alunos.

Para responder à pergunta da pesquisa: Qual prática será eficaz em diferentes ambientes inclusivos em sala de aula e quais são
os fatores que contribuem para práticas efetivas?
Foram listados os seguintes cenários:
Interação em sala de aula

DISCUSSÃO

Como mencionado anteriormente, temos três critérios sob a interação de dimensão
em sala de aula inclusiva. Existem diferentes
tipos de interações:1) professor – interação do
professor durante o planejamento e ensino, 2)
professor – interação do aluno e 3) aluno – interação do aluno. Essas interações formam uma
base para a inclusão efetiva de crianças com
necessidades especiais e a prática em sala de
aula que envolva todas essas três interações
efetivamente servirá para uma melhor inclusão.

Os professores devem adaptar os
métodos instrutivos de ensino e materiais didáticos para atender às necessidades e habilidades dos alunos para uma melhor prática
educacional inclusiva. Como há tantas práticas
declaradas para uma educação inclusiva, é a
necessidade de uma hora para explorar qual é
uma prática eficaz que interage, apoia e adapta
as instruções para atender os diversos alunos
Critério 1: Interação com professores
em uma sala de aula inclusiva.
especialistas dentro da sala de aula: Os estudos mostram que na prática tradicional de
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ensino. A observação semelhante também foi
encontrada em um apoio e práticas em pequeA metodologia utilizada foi uma levanta- nos grupos. Nesse ponto, a variedade e a sala
mento bibliográfico, retrospectivo, utilizando-se de aula flexível tiveram a melhor interação entre
trabalhos publicados por fontes validadas pela os professores. Quando há mais de um procomunidade científica, escritos em português, fessor em sala de aula há mais possibilidades
nos quais foram descritas situações de maior de interação entre professores. Abre caminho
riqueza de informações sobre as metodologias para um efetivo ensino colaborativo em equipe
de ensino eficazes para educação inclusiva.
e recíproco (BOUDAH, SCHUMACHER e DESCHLER, 1997; KING-SEARS, 1995; MILLER;
A estratégia de busca de artigos incluiu SAVAGE, 1995; MINKE et al., 1996; PUGACH;
pesquisa em bases eletrônicas de citações nas SEIDL, 1995; VILLA et al., 1996; WALTHERpublicações inicialmente identificadas e livros -THOMAS, BRYANT e LAND, 1996, FRIENconceituados pela comunidade acadêmica. D;BURSUCK, 2006; GABLE; HENDRICKSON,
Utilizou-se a base eletrônica Google Acadêmi- 2000).
co®, com a qualidade da descrição de hipóte-
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O ambiente de variedade e flexibilidade deu aos professores possibilidades flexíveis
para interagir uns com os outros e ajudar os
alunos com necessidades especiais. Esse tipo
de colaboração ajuda o professor a compartilhar suas habilidades e isso certamente beneficiará os alunos com necessidades especiais
para interagir com os professores com diversas habilidades e talentos (COLE et al., 2000;
FRIEND; BURSUCK, 2006; WOOD, 1998).
Critérios 2: Interação com professores
e alunos: Na sala de aula do Traditional era um
processo de forma em que o professor estava
dando palestras e os alunos estavam ouvindo.
Nossas análises mostram que a interação do
professor com os alunos com necessidades
especiais é muito limitada. Houve uma fraca
interação entre professores e alunos nessa
prática. Em outros tipos de prática, a interação
não era tão forte do que a de variedade e sala
de aula flexível. A variedade e a prática flexível
criaram mais oportunidade de interação entre
professores e todos os alunos. Os alunos se
beneficiam da interação de seus professores
e alunos (BATEMAN & BATEMAN, 2002; HITCHCOCK et al., 2002). O ambiente é menos
restritivo e propício para os alunos se concentrarem e aprenderem em outros tipos além do
método tradicional. Mas em uma sala de aula
flexível o ambiente demonstra melhor opção
de interação eficaz.
Critérios 3: Interação dos alunos com e
sem necessidades especiais: Na sala de aula
de variedade e flexibilidade houve uma boa
oportunidade de interação entre alunos e sem
necessidades especiais. Os resultados mostram que esses professores na sala de aula
flexível aproveitaram a oportunidade de forma
positiva para uma inclusão efetiva. Não vimos
interação entre alunos na sala de aula tradicional e muito raro em práticas. A participação em
grupo e par cria possibilidades para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem
eficaz para a educação inclusiva (McGREGOR
et al., 1998; TICHENOR, HEINS e PIECHURA-COUTURE, 1998).

SUPORTE EM SALA DE AULA
INCLUSIVA
Para crianças com necessidades especiais garantem um tipo diferente de apoio na
sala de aula inclusiva para obter oportunidades
iguais. Listamos quatro critérios sob o suporte
de dimensão em salas de aula inclusivas para
as análises. São 1) apoio do professor geral, 2)
apoio do professor especial, 3) comunidade de
aprendizagem solidária.
Critérios 4: Apoio dos professores gerais: Nossas análises mostram que o professor
geral na sala tradicional interage menos com
os alunos e os alunos tiveram pouco apoio
do professor geral no processo de aprendizagem. A observação oposta foi notada na sala
de aula de variedade e flexibilidade onde o professor tinha as possibilidades de dar apoio a
cada aluno na situação de aprendizagem docente. Quando os professores estavam cientes
da diversidade e das necessidades individuais
dos alunos com as habilidades de ensino, ajudou-os a ampliar o apoio efetivamente (VYGOTSKY, 1978, WENGER, 1998).
Critérios 5: Apoio de professores especiais: Na sala de aula variada e flexível observamos que houve um apoio aparente dos
professores gerais e especiais aos alunos com
necessidades especiais. A conclusão de nossas análises demonstra que é por causa de sua
competência que possuem para ensinar crianças com necessidades especiais. O conhecimento e a habilidade do professor especial
têm sido efetivamente utilizados para ampliar
diferentes metodologias instrucionais com dispositivos adaptativos e assistivos necessários
para as crianças com necessidades especiais.
Nas demais práticas também houve apoio dos
professores especiais, exceto na prática tradicional. Na prática tradicional, o professor em
geral não tem conhecimento e habilidade para
atender as crianças com necessidades especiais e, portanto, adaptam a mesma metodologia instrucional para todos os alunos. Mas a
mesma instrução não ajudará mais os alunos
com necessidades diversas em uma sala de
aula (HITCHCOCK et al., 2002).
91

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Critérios 6: Comunidade de aprendizagem solidária: A variedade e a sala de aula flexível têm as oportunidades de criar uma comunidade de aprendizagem. As análises mostram
que foi em uma prática variada e flexível que
houve uma oportunidade de obter apoio do
grupo de pares por meio da tutoria por pares
que promovem a aceitação e orientação dos
pares. Mas a tutoria por pares está acostumada a um certo nível nas outras práticas, mas
eles não tinham usado todas as oportunidades
possíveis. O professor tem que se concentrar
em ajudar na tutoria e orientação de pares,
para uma aprendizagem inclusiva eficaz (VYGOTSKY, 1978; BULI-HOLMBERG, GULDAHL
e JENSEN, 2007; DUNN e DUNN, 1993; VERMUNT, 1995; WENGER, 1998).

ADAPTAÇÃO EM SALA DE AULA
INCLUSIVA
Diferentes tipos de adaptação que são
necessárias para a sala de aula inclusiva eficaz. Através das pesquisas, três critérios foram
listados. São 1) adaptação para domínio em
processo de aprendizagem, 2) instalações de
sala de aula adaptadas, 3) materiais didáticos
adaptados e 4) ensino de professores adaptados para atender às necessidades e habilidades das crianças com necessidades especiais.
Critérios 7: Adaptação para o domínio
da aprendizagem: Os alunos em todas as práticas inclusivas foram mais ou menos adaptados para o domínio da aprendizagem do professor especial e o professor em geral foram
evidenciados a partir de nossas análises. Para
adquirir domínio em sua aprendizagem, os alunos precisam do apoio de seus professores de
classe especial e geral. Os alunos em quatro
práticas inclusivas tiveram adaptação de seus
professores especiais e gerais e demonstraram
domínio em aprender até certo ponto, mas,
não é no caso do método tradicional, pois
não há professor especial e professor geral só
pode instruir todo o grupo (VYGOTSKY, 1978;
BULI-HOLMBERG, GULDAHL; JENSEN, 2007;
DUNN & DUNN, 1993; VERMUNT, 1995).

Critérios 8: Sala de aula adaptada:
Nossas análises evidenciam variedade e sala
de aula flexível criaram uma sala de aula mais
adaptada onde o aluno pode aprender mais
livre e individualmente de acordo com suas
habilidades. Temos evidenciado o arranjo adequado de iluminação e assentos para crianças
ren com necessidades especiais, dispositivos
adaptativos como aparelhos auditivos em grupo e ambiente livre de barreiras arquitetônicas
para livre circulação de crianças com limitações
físicas (DUNN & DUNN, 1993, BULI-HOLMBERG, 2008; HITCHCOCK et al., 2002). Mas o
mesmo não é observado na prática tradicional,
onde apenas algumas instalações de sala de
aula estavam disponíveis.
Critérios 9: Materiais de aprendizagem
adaptados: Materiais didáticos mais adaptados
onde evidenciados na prática de suporte um
a um e nas salas de aula de variedade e flexível do que os outros. Materiais de aprendizagem adaptativos, como blocos de construção,
materiais de aprendizagem de memória para
crianças com retardo mental, dispositivos assistenciais para problemas visuais e auditivos,
pacotes instrucionais assistidos por computador relevantes e materiais táteis muito observados (BULI-HOLMBERG, GULDAHL e JENSEN,
2007; DUNN e DUNN, 1993). Vimos que esses
materiais de aprendizagem de ensino adaptativos motivaram as crianças com necessidades especiais e outros alunos, bem como a
se engajarem ativamente em seus processo de
aprendizagem (BATEMAN e BATEMAN, 2002;
HITCHCOCK et al., 2002). Esses materiais
também os ajudam a desenvolver as habilidades necessárias para aprender e dominar seus
assuntos.
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Critérios 10: Competências de ensino especiais adaptadas para ensinar crianças
com necessidades especiais: De um a um
consultório dentro e fora observamos que os
professores demonstraram competências de
ensino especiais entre os professores para ensinar crianças com necessidades especiais.
Esse também foi o caso deum pequeno grupo
fora da sala de aula inclusiva variada e flexível.
Quando somos realmente responsáveis pelas
crianças com necessidades especiais, então
realmente nos esforçamos para aprender as
habilidades necessárias para ensiná-las. Isso
é mais verdadeiro no caso de professores de
sala de aula com variedade e flexível, onde colaboram com outros professores e compartilham suas competências. Demonstraram competências de ensino especiais e motivaram as
crianças com necessidades especiais a aprender e adquirir domínio na aprendizagem (BATEMAN & BATEMAN, 2002; HITCHCOCK et al.,
2002). Algumas como elas são possíveis de
ensinar essas crianças de forma eficaz, mas
ainda assim observamos que elas justificam
mais formação no ensino de crianças com deficiência (SUJATHA MALINI, 2002; BOUDAH,
SCHUMACHER; DESCHLER, 1997; KING-SEARS, 1995; MILLER; SAVAGE, 1995; MINKE
et al., 1996; PUGACH; SEIDL, 1995; VILLA,
MIL; CHAPPLE, 1996; WALTHER-THOMAS,
BRYANT; LAND, 1996).

Também é demonstrado que há falta
de apoio da comunidade de aprendizagem em
outras práticas além da prática inclusiva flexível
e criativa. Os resultados gerais mostram que
cada prática não pode ser ignorada, pois tem
seus próprios pontos fortes e fracos. Mas pode
ser melhorado para atender ao critério listado
neste estudo para atender às necessidades de
crianças com necessidades especiais de forma eficaz.

As análises acima evidenciaram que a
variedade e a prática de ensino flexível atenderam a todos os dez critérios para a sala de aula
inclusiva. Também vimos que as outras práticas
atenderam apenas alguns desses critérios que
se concentraram mais no domínio na aprendizagem do que na interação na aprendizagem.
A aprendizagem inclusiva só ocorre quando há
interação efetiva com o domínio na aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo buscou responder à pergunta da pesquisa. Para identificar a prática inclusiva
eficaz, os pesquisadores têm visto diferentes práticas instrucionais seguidas em salas de aula
inclusivas (BATMAN & BATMAN, 2002; BULI-HOLMBERG; EKEBERG, 2009; HITCHCOCK et al.,
2002; BULI-HOLMBERG, 2008; CHOATE, 2000; GEE, 2002). Foi identificado que metodologias
de ensino especial em salas de aula diferentes cinco categorias diferentes. Sendo elas: Prática
tradicional, prática de suporte fora da sala de aula, prática de suporte dentro de sala de aula
inclusiva, pequeno grupo fora da sala de aula e Variedade e Prática Flexível.
Cada prática foi analisada com base no critério enquadrado pela literatura para saber
mais sobre a natureza dessas práticas. O resultado do estudo revelou a prática efetiva das categorias acima de ambientes de sala de aula inclusivas. O estudo evidenciou que todas as práticas
instrucionais observadas têm potencial para o desenvolvimento de melhor qualidade na prática
de educação inclusiva, mas em diferentes graus de nível para crianças com necessidades especiais. Mesmo as crianças em sala de aula tradicional se desenvolvem melhor, mas o grau de
desenvolvimento é muito alto em sala de aulas de variedade e flexível.
Ao realizar a discussão do estudo se notou que a interação em sala de aula inclusiva é
uma questão importante para promover o domínio na aprendizagem entre crianças com necessidades especiais. Um olhar do indivíduo quando os professores interagem com crianças com
necessidades especiais ajuda-os a descobrir suas forças e fraquezas interiores (VYGOTSKY,
1979; BULI-HOLMBERG, 2008).
Olhar dentro da capacidade e da deficiência das crianças nos permite planejar e projetar o currículo que atenda às suas necessidades. Isso será reforçado quando os professores
se reunirem dentro de si e com as crianças (McGREGOR et al. 1998; TICHENOR et al., 1998).
A interação entre os alunos com e sem deficiência também pode ampliar a aceitação por
pares, orientação por pares e tutoria por pares (BULI-HOLMBERG, SCHERING e BOGNER 2007;
STRØMSTAD, NES e SKOGEN, 2004). Dá oportunidade de aprender com os pares competentes.
O estudo mostrou que o apoio em sala de aula inclusiva de professores gerais e especiais é imperativo na formação de crianças com necessidades especiais. Em metodologia de
professores dentro da sala de aula, os alunos recebem apoio apenas de professores especiais
e, na prática tradicional, recebem apoio apenas de professores em geral.
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O apoio tanto do professor geral quanto do especial é uma abordagem holística para
uma instrução eficaz e é observado apenas na prática de sala de aula flexível e criativa. Esse
apoio de ambos os professores criará uma prática de sala de aula inclusiva bem-sucedida, onde
eles também podem obter a possibilidade de obter apoio da comunidade de aprendizagem e
demonstrar o domíniodaaprendizagem (VYGOTSKY, 1978; BULI-HOLMBERG, GULDAHL e JENSEN, 2007; DUNN e DUNN, 1993; VERMUNT, 1995).
Evidenciamos diferentes níveis de domínio na aprendizagem entre crianças com necessidades especiais, dependendo de suas habilidades e deficiências e do apoio de seus professores (HITCHCOCK et al., 2002).
As instalações de sala de aula adaptadas e materiais didáticos foram evidenciados neste
estudo. Os investigadores têm documentado que existem diferentes instalações de sala de aula
e ensino de artes na sala de aula flexível e criativa do que na prática tradicional. A adaptação
está mais em outras práticas instrucionais referidas no estudo do que na prática tradicional. As
competências de ensino especiais adaptadas entre os professores para ensinar crianças com
necessidades especiais são observadas em todas as práticas instrutivas e encontra-se alta na
sala de aula flexível e criativa (BATMAN & BATMAN, 2002; HITCHCOCK et al., 2002).
Os resultados gerais do presente estudo mostraram que a prática flexível foi a melhor
prática que atendeu aos requisitos de aprendizagem de crianças com necessidades especiais
com sucesso, o que evidenciava todos os critérios sob interação, apoio e adaptação em três
dimensões no processo de aprendizagem docente levando à inclusão efetiva. As outras práticas
instrucionais tinham cumprido apenas as necessidades de aprendizagem. A melhor prática instrucional em sala de aula inclusiva deve possuir interação efetiva de professores e alunos com
o apoio adequado dos professores, competências de ensino especiais adaptadas que atendem
com sucesso às necessidades das crianças com necessidades especiais em sala de aula inclusiva.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA AO LIDAR COM A
INDISCIPLINA DO ESTUDANTE NA ESCOLA

RESUMO: Este artigo discorre sobre a ação familiar na educação das crianças e adolescentes e
como isso reflete na escola. A ação familiar se inicia desde o berço, muito antes de a criança
ir à escola. Mais à frente à escola deverá realizar uma parceria mútua com a família num ideal
educativo. Levando sempre em consideração a características de cada um dos indivíduos envolvidos e do ambiente. Hoje a posição do aluno é muito diferente da que conheceram nossos pais e avós. Estes viveram entre a família e a escola, em meios homogêneos, onde todos
admitiam os modos de vida aceitos pela maioria e rejeitavam quaisquer outros. Com o efeito
da evolução das condições gerais da vida, em todos os meios, as crianças tornaram-se mais
independentes, menos dispostas a obedecer à autoridade dos adultos. Pode-se verificar que
as escolas de antigamente tinham o domínio de seus alunos, modelo que é almejado quando
o assunto é disciplina. Tudo era organizado, conservado, os alunos tinham zelo pelo material
e pela escola e havia uma atenção maior para aqueles alunos que estavam envolvidos em
algazarras, prejudicando os demais colegas. A instituição tinha o poder do autoritarismo, da
força repreensiva.

Palavras-chave: Disciplina; Família; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

Objetivo deste trabalho é apresentar uma visão ampla da disciplina e indisciplina,
como responsabilidades da família e da escola, e subsídios para os vários desafios que encontraremos durante a nossa vida de docente. Trabalharemos o conceito, as mudanças da sociedade com a modernização, a importância da família na educação de
seus filhos e os esforços da escola na disciplina dos alunos, tendo sempre a prioridade na faixa
etária da criança de acordo com seu desenvolvimento cognitivo e afetivo, com aprofundamento
na psicologia e na história.
Enfatizo a autoridade, normas de conduta, limites, valores para uma vida cidadã. A indisciplina é um dos grandes fatores que desfavorece o ambiente escolar. Prejudicando alunos,
professores e todo o corpo de docente. Conduta desordenada, como tumulto, bagunça, falta de
respeito, falta de limites, mau comportamento, faz com que possamos refletir onde está o foco
do problema. Todos que envolvem o aluno, mais propriamente as pessoas da família, influem
muito no seu comportamento, pois os pais são os primeiros educadores.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA
DISCIPLINA FAMILIAR

Para Tiba, ainda que em outro momento os pais sentam-se responsáveis pelo tempo longe dos seus filhos na correria do dia a
dia do mundo globalizado e assim deixam de
impor regras e dão muita liberdade aos seus
filhos. A situação chega ao ponto em que os
filhos começam a controlar os pais. Os papéis
se invertem, agora são os pais que são submetidos aos caprichos dos filhos, fazendo a todas
as suas vontades e desejos:

De acordo com Tiba, os filhos não ficam indisciplinados de um momento para o outro. Eles são frutos de um longo processo educativo que começa desde o momento de seu
nascimento. No decorrer do seu crescimento, a
criança passa por várias fases no seu desenvolvimento biológico. A disciplina está presente
nesse processo e inicia desde o momento em
que a criança começa a mamar.
Tiranas são as crianças que mandam e desmandam
Os pais muitas vezes quebram essa
harmonia biológica causando a indisciplina no
desenvolvimento biológico de seus filhos. Às vezes, a criança nem sentiu fome ainda e a mãe
se apressa para dar o leite, a qualquer choro.
Com um ano de idade aproximadamente, a criança já começa a andar e a correr. Ao
correr, ela não sabe parar, cai e fica ali sentada.
Achando que ela caiu por engano, a mãe, força
a ajuda e quebra a naturalidade dos acontecimentos.
A indisciplina ocorre porque a mãe usa
sua interpretação, em vez de averiguar com calma os desejos da criança, é resultado de um
excesso de zelo, de um esforço tremendo para
garantir o bem-estar de seu filho.
São muitas as situações em que os pais
desrespeitam seus filhos no decorrer do seu
desenvolvimento biológico, como mandar que
a criança permanecesse quieta desnecessariamente; insistindo em que ela permaneça no
colo de um estranho, mesmo que este pertença
à família.
Não é fácil para os pais reconhecem
até que ponto está ajudando ou atrapalhando
seu filho. Quando os pais não respeitam a disciplina biológica da criança, ela reage. Quanto
mais velha for, mais rica será sua manifestação
de desagrado: “Em qualquer mamífero, a mãe
cuida da sua cria. No ser humano, esse cuidado
se transforma em proteção e responsabilidade
sobre o filho. Portanto, é natural que qualquer
mãe queira agradar seu filho de todas as maneiras, sendo muito fácil virar superproteção”
(TIBA, 2006: 42).

nos pais e avós e já querem mandar também nos seus
professores e nos funcionários da casa. Estes adultos,
mesmo tendo poder, não tem autoridade, pois os pequenos tiranos não lhe obedecem. Acabam tomando o
poder pela autoridade que lhe foi conferida pelos próprios pais. Agora o ditado patriarcal do “burro-velho-quando-fala” fica assim:” quando um burrico grita (pais
e avós) abaixam as orelhas (TIBA, 2016:72).

A DISCIPLINA DESEJADA NA FAMÍLIA
A família é muito importante na vida
escolar dos seus filhos, tornando-se uma grande aliada à disciplina escolar. Assim, a família deve sempre manter um diálogo constante
com seus filhos sobre a realidade, o sentido da
vida na sociedade em que vivemos.Ela deve
sempre dialogar de forma a trocar palavras significativas, para que seus filhos tenham uma
postura crítica diante de alguns assuntos dos
meios de comunicação, (consumismo, contra
valores, exploração da sexualidade, mentiras
do sistema, etc.).
Afirma Vasconcellos (1998), para essa
comunicação aconteça é necessário reunir a
família, impor limites, e fazer cumpri-las, deixar
bem claro as regras, sempre falando a verdade,
ou seja, a razão para tal regra, manter o diálogo com afeto e segurança, chegando a limite
razoáveis e estabelecer horários para algumas
atividades com assistir televisão, por esta ser
umas das causas da família não ter uma comunicação constante, é necessário ter horário
para desligar, para uma reunião de família.
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Os pais não devem encobrir os erros
de seus filhos, e acreditar na sua mudança,
mostrar o que é certo, fazendo reconhecer o
erro, não fazer pelos filhos o que eles podem
fazer sozinhos, dar tarefas a eles, para criar o
hábito de ajudar em casa e ser pessoas responsáveis (VASCONCELLOS, 1998).
É importante que os pais não se sintam
culpados por não ter muito tempo para com
seus filhos e saber resolver os problemas em
família, fazer bom uso do pouco tempo que lhe
resta para educar seus filhos, pois o que vale é
a qualidade (VASCONCELLOS, 1998).
Eles devem manter a calma sem perder a autoridade, explicar o porquê do não, incentivar a participar de jogos, ter um respeito
mútuo, ou seja, de ambas as partes, não fazendo seus filhos dependentes e sim criá-los para
a vida, para saber conviver em sociedade e ter
uma visão sobre a realidade de mundo, respeitar os outros e a si mesmo (VASCONCELLOS,
1998).

no seu estado infantil. Às vezes aproximam a cultura da criança ao invés de aproximar a criança
da cultura (GENTILI, 2002).
Respeitar limites: a colocação de limites,
no sentido restrito do termo, faz parte da educação do processo civilizador e, portanto, a ausência total dessa pratica pode gerar uma crise de
valores, uma volta a um estado selvagem em que
vale a lei do mais forte. Na busca da realização
da “vida boa”, o conceito de limite, no seu sentido restrito, também é uma boa metáfora. Saber
não ultrapassar alguns limites e não se deixar
amedrontar por outros é uma verdadeira arte que
algumas pessoas desenvolvem com facilidade
e outras nunca chegaram realmente a possuir.
Cabe a educação ajudar as crianças a construírem e valorizem tais limites (GENTILI, 2002).

Impor limites: ter segredos significa esconder algo. Em geral, o que se esconde são
sentimentos e ideias. Os motivos da ocultação
são variados: medo, pudor, vergonha, interesse,
etc. o segredo significa capacidade de a criança
impor limites a intrusão de outrem nas esferas de
sua intimidade. Consequentemente, pais agem
de forma a obrigar os filhos a permanecerem
RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO
tão transparente como eram antes: passam-lhe
ÂMBITO ESCOLAR
a ideia de que nada consegue esconder, forçar
confissões, vasculham suas coisas, chegam
Segundo a concepção de Piaget, nas a violar diários íntimos. Ora, nada mais prejudipalavras de Gentili (2002),transpor limites: duran- cial para a criança do que tal investida (GENTILI,
te toda infância a criança se aventura para fazer 2002).
algo ainda difícil devido às limitações de sua idade. Essa é a mola afetiva do desenvolvimento:
Um pai ou mãe não devem impedir
ampliar os horizontes, ter êxito no que era antes que seus filhos tivessem segredos. Na escola
impossível, compreender coisas antes inexisten- também, como vimos, a intimidade tende a ser
te ou misteriosa, impor a própria individualidade violada, ou pelo menos a ser ignorada. A atual
numa avra, transpor limite. Para Piaget, não é a tendência é observar a criança, fazer relatórios
pura maturação biológica que explica o desen- minuciosos, realizar longas entrevistas, exigir que
volvimento, mas sim as múltiplas interações com ela se expresse que fale dela, de sua família, de
o meio físico e social. Educar uma criança, não seus amigos, de seus brinquedos etc. (GENTILI,
é apenas impor-lhe limites, é, antes de qualquer 2002).
coisa, ajuda-la cognitiva e emocionalmente (GENTILI, 2002).
Se nós adultos, podemos nos defender,
A criança não deseja nada além do que é porque construímos fronteiras da intimidade.
ser mais criança. Verificamos é que muitas ve- A criança também deve construir a sua, e que
zes, seja na família, na escola ou nos meios de deve ser poupada de constantes exposições e
comunicação, a educação, em vez de ajudar e interrogatórios. Pode-se dizer que o mal da eduestimular a criança a transpor limites, a mantém cação é a indisciplina escolar, e está se expande
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num intervalo de variabilidade que pode ir do não fluencia os alunos, mas também é influenciado
querer emprestar a borracha a um colega, ou até por eles. Portanto, a todo o momento, ação e defalar quando não foi solicitado, e pela resistência cisão se misturam (AQUINO, 1996).
a se sentar-se adequadamente na carteira (GENTILI, 2002).
Da parte do professor, talvez a imagem
mais contundente seja a da solidão. O lugar doTemos também aquele tipo de indiscipli- cente sem a companhia do aluno pode tornar um
na considerada de natureza violenta, como agres- deserto sem fim. Também o abandono, a sensasividade física, ou até mesmo furar os pneus do ção de perda da relação provocada pela apatia
carro do professor. Com tudo, veremos que o do aluno, um dos motivos de ruptura imaginária
problema de aprendizagem e os de indisciplina dos parâmetros atitudinais docentes.
torna-se um tanto exagerado. A indisciplina escolar, nos dias de hoje, está relacionada a fatores
Já para os alunos, a ausência de movibiológicos, familiares e sociais, que por sua vez é mento e estímulo (talvez o mesmo deserto do
a causa dos problemas de aprendizagem (GEN- professor) é o principal obstáculo para uma ocuTILI, 2002):
pação vivaz do lugar discente. Também o autoritarismo e a violência simbólica de alguns profesPara Aquino (1996), O modo de agir do sores foram apontados como responsáveis pela
professor em sala de aula, mais que suas caracte- sensação de exclusão da relação, além do medo
rísticas de personalidade, que colabora para uma decorrente das situações de avaliação.A qualidaadequada aprendizagem dos alunos. O modo de de da interação professor-aluno estabelecida em
agir do professor em sala de aula fundamenta-se sala de aula é fundamental (AQUINO, 1996).
numa determinada concepção do papel do professor (AQUINO, 1996, p. 113).
A docência é colocada como uma profissão relacional complexa, em que a pessoa
Neste encontro, de seres vivos, seres hu- inteira é mobilizada, com afetos, desejos, valomanos, confinados dentro dos limites da classe, res e convicções. O professor utiliza a si próprio
professores e alunos se defrontam, se comuni- como instrumento de trabalho. É necessário que
cam se influenciam mutuamente. Mesmo estan- o professor cultive atitudes que sustentem a situdo limitadas por um programa, um conteúdo, um ação relacional: O ouvir, o falar, o olhar, o prezar
tempo predeterminado, normas diversas das ins- (AQUINO, 1996).
tituições de ensino etc. (AQUINO, 1996).
Segundo D’Antola (1989), o país passou
O professor e o aluno interagindo, for- por uma grande repressão durante o regime mima-se arma do processo educativo. Conforme litar; o estudante não tinha o direito de escolha,
o rumo que tome o desenvolvimento desta inte- opinião ou renovações de ideias, deveria obederação, a aprendizagem do aluno pode ser mais cer às regras estabelecidas pelo o governo.
ou menos facilitada, orientada, mais para uma ou
Com a chegada do regime democrático,
outra direção. Por certo, uma relação entre dois abre-se as portas para uma mudança; espaços
polos, cabe a ambos determinar o clima de sua são cedidos para debates, novas opções e elarelação; entretanto, professor e aluno desempe- borações de caminhos para atender as necesnham papéis diferentes nessa relação “sala de sidades e interesses da maioria. Começam as
aula” voltada para aprendizagem e cabe ao pri- dúvidas e inseguranças, sem saber o melhor cameiro tornar mais parte das iniciativas, incluindo minho a seguir, ou como fazer para acontecer a
“dar o tom no relacionamento estabelecido entre democracia de verdade, não havia uma receita
eles” (AQUINO, 1996,
de soluções prontas e eficazes.
A educação formal é concebida como
É implementada ações democráticas
um processo ensino aprendizagem em que visa para poder evitar o autoritarismo, no entanto,
à produção de mudanças comportamentais essas ações desencadearam excessos de li(aprendizagem) no aluno. O professor não só in- berdade, levando desrespeito e confusão entre
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conceitos de autoridade e autoritarismo. D’Antola
(1989) diz que as mudanças de passagem do regime autoritário para o democrático trouxeram algumas consequências ao nosso país e assim na
escola: “Ao ensaiarmos os primeiros passos para
ações democráticas é natural que erros sejam
cometidos. Corremos o risco de no afã de evitar
o autoritarismo, cair no extremo oposto qual seja,
o excesso de liberdade e autoritarismo” (D’ANTOLA, 1989, p. 49).
Neste caso, tanto o autoritarismo como
o democratismo não são positivos, pois o autoritarismo desconsidera os envolvidos, ou seja, pessoas envolvidas não são consultadas, não dão
opiniões. Já no democratismo tem que se consultar todas as decisões e correr risco de considerar
as competências necessárias para acontecer as
ações (D’ANTOLA, 1989).
É fundamental o debate, mas tem que
ter limites, pois as decisões são tomadas levando
em conta os conhecimentos e experiências acumuladas de outras pessoas, ou seja, temos que
aceitar e confiar nas competências ou eficiências
das pessoas que dependemos diariamente, que
é uma decorrência do mundo moderno (D’ANTOLA, 1989).
Já a escola carrega uma tradição autoritária, os poderes de decisões estão colocados
na autoridade hierarquicamente superior e as
relações se dão de cima para baixo, de forma
vertical em que os alunos dependem das decisões de todos que hierarquicamente estão acima
deles; mesmo sendo os sujeitos das ações da
escola, não tomam decisões (D’ANTOLA, 1989).
Como resposta desse acontecimento, só
os educadores têm as competências para saber
o que é melhor para o aluno; essa competência é
obtida através de seu grau de formação e experiências acumuladas ao longo da vida profissional
(D’ANTOLA, 1989).
Mas, as relações de poder nas escolas nem sempre funcionam de acordo com os
padrões de competências, nem sempre teoria e
prática estão em harmonia, ou seja, valorizando o
processo de aprendizagem do aluno, as causas
da indisciplina na sua origem, mas na prática es-

quecem e agem de maneira vertical e autoritária
(D’ANTOLA, 1989).
Não ter vivência da democracia é também um obstáculo para os professores, que se
assustam e pensar que deixando a relação horizontal pode perceber a autoridade e o aluno
dominar. Isso realmente pode acontecer se for
muito permissível (D’ANTOLA, 1989).
Com base nesses fatores os alunos não
participam das aulas, são obrigados a ficarem
calados, quietos, são punidos ao se manifestarem, essas punições muitas vezes só servem
para resolver os problemas do professor e da escola, querem alunos disciplinados e adaptados
de acordo com as normas da escola (D’ANTOLA,
1989).
Em alguns casos as escolas tornam-se
chatas para os alunos, sem atrativos; eles não
aprendem sentem-se incapazes, infelizes e são
reprovados. Isto gera uma insatisfação para os
professores e muitas vezes o diretor leva a culpa. Sendo assim algumas escolas não são consideradas um local agradável ao aprendizado do
aluno. Levando em conta que o clima em sala de
aula é um fator muito importante para uma boa
produção em sala de aula.
D’Antola (1989) cita em sua obra, três
tipos de clima em sala de aula, permissivo, autoritário e democrático. Em climas com características democráticas, os alunos apresentam melhor desempenho, tanto em relação à produção
de trabalho, quanto em relação as atitudes. Os
psicólogos e professores chegaram a conclusão
de que a permissividade é preferível a permissão
limitada: “À medida que as crianças forem (adquiridas) adquirindo maior compreensão sobre o
comportamento poderão participar da demarcação de seus próprios limites” (D’ANTOLA, 1989,
p. 52).
Sendo assim, mesmo antes de experimentar o clima democrático é necessário ter clareza da educação e do tipo do homem que se
quer formar. No clima democrático professor tem
autoridade, pois é o educador, tem experiência
(D’ANTOLA, 1989).
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O professor e aluno não são nivelados,
porém, deve haver um diálogo e participação do
aluno e não deve haver antagonismos nesta relação. A autoridade é usada para dirigir a classe
e tomar um clima de confiança entre professor e
aluno para a aula ser mais produtiva:
A disciplina caótica de nosso país não pode nem ser
identificada como laissez faire, pois é sutilmente direcionada para o caos e está provocando na população
brasileira o desalento, a desesperança, a insegurança
e mesmo e o medo de um futuro sombrio, de violência,
miséria e fome (D’ANTOLA, 1989, p. 14).

Por isso é necessária uma mudança na
disciplina dos nossos governantes, para que a
sociedade seja mais prudente, que haja a igualdade entre as forças opostas e consequentemente teremos uma escola democrática e homens
participativos. Tendo uma sociedade mais justa
e equilibrada, teremos homens respeitados tanto
sociais como individual: “O poder é uma relação
de forças, torna-se possível porque quem exerce
possui a capacidade de aumentar ou diminuir a
satisfação das necessidades de outrem” (FURLANI, 1991, p. 17).

É muito difícil falar de ordem e respeito no momento atual, pois a disciplina que tem
o sentido de ordem, limites; é muito usada por
autoridades que abusam do poder e tornam a
favorecer a si próprios e seus membros, sendo
que os outros sejam totalmente desfavorecidos
(D’ANTOLA, 1989).

Segundo Furlani (1991), o poder é uma
relação entre pessoas de forças que só existem
graças a pessoas que tem a capacidade de alterar ou induzir ao prazer, sendo positivo ou negativo para as pessoas. E essa relação de poder
nos dias de hoje, torna-se necessária na nossa
sociedade moderna.

Deveria ter uma disciplina para os líderes, ou seja, para submetê-los a ordens, limites,
respeitar os valores humanos, conscientizar o
povo, não enganar com falsas ofertas deixando
o povo cego (D’ANTOLA, 1989).
É preciso acontecer uma transformação,
e para isso acontecer é necessária uma ajuda
mútua, de várias instituições focando a valorização da população, ou seja, das classes populares. É preciso mudar o processo de disciplina
do grande social (sociedade), pois a sociedade
está totalmente corrompida, enfatiza as desigualdades, o racismo, desordem, indisciplina, assim
que gera uma disciplina submissa e perturbada
(D’ANTOLA, 1989).

Entre essas relações de poder é necessário citar a do professor com o aluno, que é
prioridade ser comentada neste momento. A autoridade do professor em relação ao aluno ocorre por meio de uma instituição formal que é a
escola, é formada e aceita pela sociedade esta
relação de poder, sendo assim a autoridade é
necessária e aceita pela a sociedade.
Essa relação acontece também de modo
diferencial, levando em conta a competência do
professor através do domínio teórico e prático
dos princípios da instituição. Para essa autoridade acontecer é necessário deixar claro os aspectos da liderança dos envolvidos, suas necessidades, objetivos e metas a serem cumpridos pelos
alunos e professores: “Já tínhamos claro que a
autoridade é uma atitude humana ante a natureza
e o mundo; dói provem sua natureza psicológica”
(FURLANI, 1991, p. 20)

É preciso mudar também a disciplina do
médio social (escola), pois está cheio de falhas,
ausente de seu verdadeiro foco. Mudar a disciplina do micro social (mestres) despreparados,
desmotivados, desvalorizados, incapazes de perÉ claro que esta interação de forças entre
ceber a própria força como agentes de transformações. E só assim poderá ser mudada a dis- pessoas não é por meio de materiais violentos,
ciplina individual interna e externa dos homens mas por meios que possam aderir influências no
insensíveis, cheios de diferenças, sem vigor para comportamento do individuo que esta exerce.
lutar por seus ideais, deixando se corromper
O conceder do poder nas instituições
(D’ANTOLA, 1989).
não diminuem as relações de forças entre pessoas, pois envolvem costumes, valores, cultura e
tudo que está envolvida a sociedade.
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Este poder não tem a função só de repriO professor com autoridade usa do pomir ou repreender, é aceito, porque traz algo de der que lhe é dado para atuar na sua função,
bom para os envolvidos, ou seja, há uma sensa- facilitando a atuação do aluno, mostrando aberção prazerosa.
tamente as ideias de acordo com a sua vivência
possibilitando as críticas necessárias à correção
Há algumas críticas relacionadas a auto- das decisões tomadas nas funções, afetadas
ridade da escola, que só acontece para alcançar pelo o professor que atua o seu poder (FURLAobjetivos relacionados a cumprir atividades de NI,1991).
trabalho com planejamento ou métodos científicos ou técnica mais adequada esquecendo dos
O professor nega autoridade baseada na
princípios que norteiam a boa conduta dos seres competência e da hierarquia que é dada a ele,
participantes da instituição escolar.
na prática em sala de aula. Ele pode recusar o
poder que lhe é dada competência, negando-a
A função da escola deveria ser reprodu- exercer sua autoridade, mesmo assim o poder
tora para ajudar a todos, ou seja, usar a autorida- continua sendo exercido dentro da escola e em
de para a libertação coletiva dos favorecidos ao outras instituições (FURLANI,1991).
invés de ser para alguns privilegiados e voltar-se
para o desenvolvimento da qualidade de vida huNo contexto autoritário, o professor tem
mana cultivando o espaço de opção individual e o domínio do conhecimento. É exigida do aluno
promover a coletividade.
a memorização e repetição de formulas. O professor acredita que os alunos aprendem quando
Segundo Furlani (1991),a autoridade hie- vão bem nas provas, mas essa aprendizagem
rarquizada em que o indivíduo só tem autoridade não é duradoura, o aluno só decora e esquece
pela posição, não que necessariamente tenha com facilidade na vivência fica claro quem dá as
competência, mas é protegida pela lei. Já a au- ordens e quem obedece, é valorizada a posição
toridade exercida pelo professor que tem compe- hierárquica e os alunos temem questionar:
tência põe seus alunos em uma ação democrática, através da ênfase na liberdade e igualdade, A hierarquia é necessária quando necessária quando
construindo assim seus conhecimentos por meio voltada para a objetivação pedagógica, para princípios
de liberdade de expressão de ideia, sentimento de um bom ensino que se baseia no entendimento de
e participação, dando assim oportunidades e que o professor é responsável técnico-político pela condução do processo de ensino-aprendizagem (FURLANI,
igualdade a todos envolvidos: “A autoridade que 1991, p. 38).
assim se exerce, ao invés de baseada na legalidade da posição do professor, decorre da sua
As desigualdades entre educador e edulegitimidade” (FURLANI,1991, p. 30)
cando não deve existir, mas sim o questionamento
torna-se necessário na dinâmica didática. No autoEssa autoridade é transmitida pelo alu- ritarismo oculto, o professor não fala no específico,
no para o professor competente que atende as mas no geral. A hierarquia continua e como está
necessidades de ambas as partes; professor e não dá ênfase, a responsabilidade de aprender
aluno. De acordo com Furlani (1991), existem passivamente fica por conta do aluno e o profesdois tipos de professores aqueles autoritários e sor fica responsável por transmitir os conhecimentos de forma conteudista e quantitativa (FURLANI,
aqueles com autoridade.
1991).
O professor autoritário exerce o poder
No modelo permissivo, tudo é permitido
por natureza ligada ao seu papel, com difícil
ao aluno pode se expressar, tudo acontece de forquestionamento, quanto institucional. Já o aluno
ma espontânea sem limite. Sendo assim os alunem sempre pode exercer seu poder em relacio- nos ganham o poder. O professor não assume o
namentos com os amigos e professores, o poder seu papel, observa, ouve o aluno, mas de fato não
crítico que não é permitido e estimulado, só é acontece uma aprendizagem significativa, pois a
avaliado levando em conta um comportamento dinâmica, na prática didática não será suficiente
dependente (FURLANI,1991).
para a aprendizagem acontecer (FURLANI, 1991).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber que os autores da obra citadas, na maioria concorda que tanto a
escola como a família são fundamentais para a formação disciplinar da criança.
Claro que cada um exercendo a sua função. A escola com a função de passar o conhecimento científico e a família com a tarefa de ensinar a criança os valores morais e afetivos.
A família tem que estar mais atenta as atitudes de seus filhos desde pequenos, não pode fazer
todas as suas vontades. Serem firmes em suas decisões e nunca voltar atrás do que decidiram.
Deve dar tarefas aos seus filhos conforme sua idade e preencher o seu tempo com algo útil para
seu desenvolvimento, colocar limites e saber dizer não na hora certas.
O ambiente escolar deve ser adequado ao aluno, na organização do espaço material
e no relacionamento entre professores e alunos. O professor deve valer-se de alguns fatores
estimulantes como: Aspectos pessoais, capacidade de comunicação e de ter conhecimento do
conteúdo a ministrar em sala de aula.
É fundamental que a escola estabeleça regras e regulamentos para que o trabalho educativo seja realizado de forma organizada e coerente. O fim da indisciplina começa quando a
criança e os adolescentes são ouvidos, conhecer o objetivo de cada atividade e negociam a
melhor maneira de atingi-los.
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A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO
EM SALA DE AULA

RESUMO: Os ensinos em algumas escolas atuais ainda adotam o método do ensino tradicional
que tem grandes problemas que se voltam ao educando. Este ensino exerce a função da realização da tarefa fixada, cujo objetivo é de moldar comportamentos, com modelos pré-definidos. Este ensino rígido tem como consequência a falta de contextualização das atividades,
não atribuindo significados as palavras, enfim contribuindo para a memorização dos conteúdos passados. Nesta concepção, somente no mundo adulto que se é capaz de se dar autonomia e independência para o indivíduo. Os PCNs, como uma proposta inovadora e abrangente,
expressam o empenho em criar novos laços entre o ensino e a sociedade e apresentar ideias
inovadoras sobre o que se ensinar, como se ensinar e para que ensinar novos conceitos diferenciados. Nota-se uma grande evolução das ideias dos adolescentes atuais, nos quais as
escolas devem acompanhar esta constante evolução e modificação. Com base nestas transformações destaca-se a importância em incluir com ênfase o tema sobre sexualidade e alimentação. Para isso destaca-se o tema sobre “A importância do aleitamento materno em
bebês recém nascidos até seus seis meses de idade”.

Palavras-chave: Educação; Inovação; Aleitamento Materno.
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INTRODUÇÃO

A

inovação no tipo de ensino é fundamental, tem que ser centrada no educando,
adotar temas mais globalizantes e permitir que o indivíduo seja autônomo e responsável desde a infância, visando superação da sociedade rígida.

Devem adotar temas que estimulem os educandos a estudarem, que tenha em seu cotidiano o assunto abordado em sala de aula. Um dos temas de suma importância que necessita
uma atenção e reflete diretamente no dia a dia de cada pessoa é o aleitamento materno em
bebês recém-nascidos até a idade de seis meses.
Estudos científicos têm mostrado a importância do aleitamento materno para a saúde
materno-infantil. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), a prática da amamentação salva a vida de seis milhões de crianças a cada ano, prevenindo diarreia e infecções
respiratórias agudas.
Foram destacados também como vantagens do aleitamento materno: Contribuição para
o crescimento e desenvolvimento infantil; o reforço à imunidade infantil, prevenindo doenças;
maiores índices de inteligência; amadurecimento e reforço à manutenção das funções corpóreas; crescimento e desenvolvimento neuromotor; proteção contra morbidades, como diarreia, melhoria da digestão, diminuindo as cólicas intestinais; efeito protetor contra alergias alimentares;
promoção do desenvolvimento craniofacial; prevenção das alterações de fonação, deglutição e
respiração; desenvolvimento dos órgãos fono-articulatórios; redução da presença de maus hábitos orais; estabelecimento do padrão adequado de respiração nasal e evitar deformações dento
faciais (FERRER; VILLALBA, 2004).
É importante lembrar que as crianças amamentadas podem apresentar um crescimento
melhor do que aquelas alimentadas artificialmente (GIUGLIANI, 2000; GRASSI et al., 2001; VENÂNCIO et al., 2002; EUCLYDES, 2005; MS, 2005).
O leite humano pode ser definido como um fluído extremamente complexo que contém,
não apenas nutrientes em quantidades ajustadas às necessidades nutricionais, mas também
substâncias que possuem a capacidade digestiva e metabólica da criança, e também fatores
protetores e substâncias bioativas que garantem sua saúde do bebê recém nascido até a vida
adulta que terá no futuro, se mantiver uma dieta equilibrada (EUCLYDES, 2005).
Segundo REGO (2002) e LESSA (2004), o ferro do leite materno é mais bem absorvido
provavelmente devido à presença de vitamina C, pois a reserva de ferro ao nascer é constituída
durante a vida intrauterina, fase em que o feto necessita manter uma taxa elevada de hemoglobina para compensar a hipóxia da circulação placentária. Após o nascimento ocorre à hemólise
fisiológica, e o ferro liberado da hemoglobina, associado a reserva do mineral feita no último
trimestre da gestação, tende a suprir a demanda pelo nutriente nos primeiros meses de vida.
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Essa condição, normalmente se dá quando a criança é alimentada exclusivamente com
leite materno nos primeiros seis meses de vida, pois o ferro do leite humano apresenta a biodisponibilidade de 50% de seu conteúdo de ferro absorvido (GIUGLIANI, 2000; LESSA, 2004; VANNUCCI et al., 2004; EUCLYDES, 2005; BOSI e MACHADO, 2005; DUARTE e FUJIMORI, 2007).
Nos aspectos imunológicos, a quantidade de células de defesa presentes no leite humano, nas duas primeiras semanas de lactação, assemelha ao sangue que chega aproximadamente a quatro mil células por mm³. O leite materno contém uma série de componentes imunológicos como macrófagos, linfócitos, lactoferrina, lisossomos, fator bífido e imunoglobulinas. Na
colonização intestinal do recém-nascido alimentado com leite materno, predominam os lactobacilos e bífido bactérias formando uma flora acidófila, que evita o crescimento de enterobactérias
patogênicas (LESSA, 2004).
A adequação e os benefícios do leite materno estendem-se as crianças prematuras, de
baixo peso e aquelas que necessitam de internação em unidades neonatais, devido a lactação
demorar mais do que o tempo habitual e a criança muito prematura pode não apresentar os
reflexos da sucção e/ ou deglutição ativos. O leite materno de mães principalmente de bebês
prematuros têm efeito antiinflamatório, conferindo a proteção na via de maturação da mucosa
intestinal (NEIVA et al., 2003; VANNUCHI et al., 2004; REA, 2004; MAIA et al., 2005; LESSA,
2004; EUCLIDES, 2005).
É importantíssimo ressaltar que mãe e filho devem permanecer, quando possível, os
mais próximos possíveis, desde o nascimento, pois isso irá fortalecer ainda mais a ligação afetiva entre ambos. O início da amamentação pós-parto estimula a descida do leite, diminui o risco
de infecção hospitalar e diminui a mortalidade (GIULIANI, 2000; NEIVA et al., 2003; VANNUCHI
et al., 2004; REA, 2004; MAIA et al., 2005; LESSA, 2004; EUCLYDES, 2005; MS, 2005).
Existem inúmeras vantagens da amamentação, quanto à saúde da mulher, destacamos a
contribuição para o menor risco de câncer de mama e, ou contra alguns outros tipos de câncer
epitelial e do ovário. Em várias pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, testadas tanto em modelos animais como em culturas de células, vem demonstrando algumas ações anticâncer nas
proteínas do soro de leite (GIUGLIANI, 2000; REA, 2004; SGARBIERI, 2004; EUCLYDES, 2005).
Segundo REA (2004), outro importante aspecto protetor relacionado ao padrão de amamentação é a amenorréia materna. Sabe-se que a amenorréia da lactação depende da frequência e duração das mamadas.
A Organização Mundial da Saúde (2005), o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) e o Ministério da Saúde, preconizam a importância que as mães devem ser orientadas
a amamentar seus filhos integralmente, sem alimentos complementares de qualquer tipo, até
o sexto mês de vida. Após essa idade, é necessária a complementação com outros alimentos
ricos em ferro, vitaminas e outros nutrientes, mantendo-se preferencialmente o leite materno até
24 meses ou mais (GIUGLIANI, 2000; SILVA e SOUZA, 2003; VANNUCHI et al., 2004).
Segundo Silva e Souza (2003), aproximadamente de 1,5 milhões de criança morrem a
cada dia por ser inapropriadamente alimentadas. Menos de 35% das crianças do mundo são
exclusivamente alimentadas com leite materno ao seio pelos primeiros quatro meses de vida e,
por consequência desse fato as práticas de alimentação complementar são frequentes inapropriados e perigosos.
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IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO
MATERNO
O conceito sobre o aleitamento materno por ser um tema de grande importância,
deve ser incluído e abordado dentro de conteúdos nos 8° ano ou 9° ano, quando o assunto
abordado for o corpo humano e, ou o tema da
sexualidade. É um tema que atualmente destaca-se com grande importância uma vez que o
número de adolescentes grávidas está aumentando em grande escala (GIUGLIANI, 2000;
SILVA e SOUZA, 2003; EUCLYDES, 2005).

- Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe somente leite humano de sua mãe,
ou ama-de-leite, ou leite humano ordenhado,
sem outros líquidos ou sólidos, com exceção
de gotas e xaropes de vitaminas, suplementos
minerais ou medicamentos (GIUGLIANI, 2000;
SILVA e SOUZA, 2003; EUCLYDES, 2005);

- Aleitamento materno predominante:
a fonte predominante de nutrição da criança
é o leite humano. No entanto, a criança pode
receber água e bebidas a base de água (água
adocicada, infusões, chás), sucos de frutas,
solução de sais de reidratação oral, gotas ou
Em geral, essas adolescentes apre- xaropes de vitaminas e medicamentos (GIUsentam pouco preparo baixe instrução sobre GLIANI, 2000; SILVA & SOUZA, 2003; EUCLYqualquer assunto que esteja relacionado a um DES, 2005);
recém-nascido e, muitas vezes também tem
- Aleitamento materno: a criança recevergonha da situação em que se encontram,
rejeitam o próprio filho e, desse modo deixan- be leite humano direto da mama ou ordenhado
do de realizar a amamentação fundamental. (GIUGLIANI, 2000; SIVA & SOUZA, 2003; EUMuitos desses bebês se desenvolvem preca- CLYDES, 2005);
riamente, passando fome, desenvolvendo do- Aleitamento materno complementado:
enças e até mesmo vindo a óbito em razão
da desnutrição, doença muito comum em nos- a criança recebe leite materno e outros alimenso país (GIUGLIANI, 2000; SILVA e SOUZA, tos sólidos, semi-sólidos ou líquidos, incluindo
leites não humanos (GIUGLIANI, 2000; SILVA &
2003; EUCLYDES, 2005).
SOUZA, 2003; EUCLYDES, 2005).

DEFINIÇÕES DO ALEITAMENTO
MATERNO
É fundamental que haja uma uniformização com relação às definições dos diversos
padrões de aleitamento materno. Em 1991, a
OMS estabeleceu indicadores bem definidos
de aleitamento materno, que têm sido utilizados no mundo inteiro (GIUGLIANI, 2000; SIVA
& SOUZA, 2003; EUCLYDES, 2005).

Embora não haja uma definição oficial
para alimentos suplementados e complementares, o termo suplementado é utilizado para
chás, água e ou substitutos do leite materno
oferecido à criança nos primeiros meses de
vida e complementares o leite materno a partir
dos seis meses de vida (GIUGLIANI, 2000; EUCLYDES, 2005).

De Acordo com o Ministério da Saúde,
são as categorias de aleitamento materno internacionalmente reconhecido:
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COMPOSIÇÕES DO LEITE MATERNO
A composição do leite materno varia
de acordo com o período de amamentação do
bebê. A quantidade de proteína de leite humano
vai decrescendo durante os primeiros meses.
Sendo assim, o leite humano passa por várias
fases entre eles: colostro, leite maduro, leite de
começo e leite de fim (SGARBIERI, 1987).
- Colostro: nas primeiras 72 horas após
o parto, as mamas secretam o colostro, para
uma criança normal. Ele contém anticorpos,
é rico em imunoglobulinas têm mais células
brancas que o leite maduro. Dá a primeira imunização para proteger a criança contra a maior
parte das bactérias e vírus (EUCLYDES, 2005).
- Leite Maduro: em uma ou duas semanas o leite aumenta em quantidade e muda o
aspecto e a composição. A característica deste leite parece mais rala que o leite de vaca,
mas contém nutrientes na medida certa para o
bebê. (EUCLYDES, 2005).
- Leite de começo: surge no início da
mamada e apresentando a característica acinzentada e aguado. São ricas em proteína, lactose, vitaminas, minerais e água (EUCLYDES,
2005).
- Leite do fim: surge no final da mamada, apresentando cor mais branca do que o
leite de começo, porque contém mais gordura,
tornando o leite de fim mais rico em energia
(EUCLYDES, 2005).

HISTÓRICO DO ALEITAMENTO
MATERNO
Já há muito tempo já se reconhece que
uma criança amamentada com leite materno
fica protegida contra infecções. Durante a década de 50, foram realizados os primeiros estudos clínico-epidemiológicos que demonstraram
a menor frequência de doenças infecciosas,
com destaque especialmente a diarréia (evacuação aquosa, bastante líquida, ocorre com
mais frequência que o habitual, pode ocorrer
ainda a perda da consistência das fezes com
ou sem a presença de muco ou sangue) em
crianças que eram amamentadas com leite materno (GRASSI et al. 2001).
A partir da década de 60, começaram
a surgir na literatura os primeiros dados sobre
os mecanismos responsáveis pela proteção
anti-infecciosa conferida pelo aleitamento materno, que provaram os estudos feitos (GRASSI
et al. 2001).
Segundo Venâncio (2002), desde a década de 80, as evidências favoráveis à prática
da amamentação exclusiva aumentaram consideravelmente. Sabe-se que a administração de
outros líquidos além do leite materno nos primeiros quatro meses de vida da criança pode
interferir negativamente na absorção de nutrientes e em sua biodisponibilidade, podendo
diminuir a quantidade de leite materno ingerido
e levar ao menor ganho ponderal e ao aumento
de risco para diarréia, infecções respiratórias e
alergias.
Em 1984, foi publicada pela primeira
vez uma meta-análise mostrando que amamentar exclusivamente até cerca de quatro a seis
meses iniciais de vida do bebê protege a criança contra a morte por doenças infecciosas (FEACHEM; KOBLINSKY, 1984).
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Um estudo caso-controle demonstrou
que quanto mais leite materno exclusivo uma
criança receber, menor será o risco de morte,
sendo ele por diarreia ou por qualquer outra
infecção. Os conhecimentos das últimas duas
décadas evidenciam que vários são os agravos
significativamente piores quando a amamentação não acontece, entre os quais: enterocolite
necrotizante. Mostrou-se também, que o uso
do leite materno para recém-nascidos prematuros e de baixo peso leva a maiores índices de
inteligência e acuidade visual (VICTORA et al.,
1987; LUCAS; COLE, 1990; KARJALAINEN et
al., 1992; LUCAS et al., 1992; BIRCH et al.,
1993; SAARINEN; KASAHARA, 1995; CÉSAR
et al., 1999).

As mães adolescente que não passam
por esse problema de produção de leite, muitas vezes passam por outros problemas que
provocam a descontinuidade precoce do aleitamento materno na, pois são influenciadas
por familiares que as forçam a não praticar
o ato de amamentar por diversos fatores, entre eles os citados anteriormente como a flacidez, o desconhecimento da sua importância, o
pudor em colocar o seios expostos para realizar a amamentação, a vergonha de expor que
uma adolescente é a mãe do bebê (ICHISATO;
SHIMO, 2001; EUCLYDES, 2005).

A discriminação com o ato de amamentar, pelo simples fato de colocar os seios
para fora da blusa e o bebê realizarem o ato de
mamar, é hoje muito complicado e infelizmenSITUAÇÕES EM QUE LEVA NÃO
te influenciador de mães abandonarem o ato
AMAMENTAÇÃO
da amamentação em locais públicos, abertos
Podemos destacar que muitas mulhe- (ICHISATO; SHIMO, 2001; EUCLYDES, 2005).
res não praticam a amamentação devido a
falsas crenças que são ditas a elas e, ou tabus que carregam desde a infância por influência materna, como por exemplo, temerem a
engordar e ficarem com as mamas caídas ou
flácidas, que precisaram passar por cirurgias
corretivas para retornarem como eram antes.
Porém, há afirmativas de que é a gravidez que
induz à deformidade das mamas e não a amamentação. A conscientização da população
é fundamental, reforçando a necessidade da
educação (ICHISATO; SHIMO, 2001; EUCLYDES, 2005).
A adolescência é uma etapa da vida
que ocorre a passagem para a juventude e que
começa após a puberdade, caracterizada por
um complexo processo de desenvolvimento
biológico psicológico e social no que pressupõe que a grande maioria dos adolescentes
não adere ao aleitamento materno constituindo um risco para o bebe(ICHISATO; SHIMO,
2001; EUCLYDES, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A amamentação é um tema que precisa ser inserido nas salas de aula, nossa realidade
com os adolescentes exigem que isso seja refletido com grande peso. Mães adolescentes estão
cada vez mais presentes nas escolas e elas necessitem realizar a prática da amamentação pela
saúde de seus filhos e compreenderem que servirão de modelo para o seu filho, por isso destacamos a importância da instrução escolar.
Atualmente a gravidez na adolescência está cada vez mais numerosa a instrução desde
sua adolescência sobre a gravidez nos anos do ensino fundamental faz a diferença, pois instrui
maneiras de como evitar ter filhos não programas, instrui como não adquirir DSTs e, caso ocorra
a gravidez, o cuidado que a mãe precisará ter com o bebê, compreender o que é ser mãe, a entender que será modelo futuro para seu filho e destaca a importância da amamentação durante
os primeiros meses de vida dos bebês, um leite rico em nutrientes e que evita diversas doenças,
inclusive a desnutrição que é a causa de muitas mortes em bebês recém-nascidos.
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A IMPORTANTE AJUDA DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar a importância da alfabetização na Educação Infantil,
demonstrando que o início da organização da escrita na vida de uma criança precede as práticas escolares. A criança produz textos desde a tenra idade. Pode-se registrar tentativas claras de
escrever, diferenciadas das tentativas de desenhar, desde a época das primeiras garatujas, aos
2 anos e meio ou 3 anos. A escrita existe inserida nos objetos físicos do ambiente e no âmbito
relacional, e, desse modo, à sua maneira, a criança tenta compreender essas marcas gráficas
e os atos daqueles que as utilizam. Algumas pesquisas procuraram explicar os processos e a
formas pelas quais a criança aprende a ler e escrever. Em outras palavras, o caminho que a
criança percorre para compreender o valor e a função da escrita desde que esta se constitui no
objeto de sua atenção. O objetivo desse artigo é mostrar que é mais importante saber como as
crianças aprendem, do que uma forma de ensinar a ler e escrever em si, pois há várias maneiras
de ensinar, mas o modo como se aprende pode variar e muito, por diversas diferenças, pessoais, sociais, econômica, entre outras.

Palavras-chave: Alfabetização; Aprendizagem; Educação; Escrita; Leitura.
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INTRODUÇÃO

O

estudo da neuropsicopedagogia busca entender o fracasso escolar e como
pode auxiliar no processo do ensino aprendizagem, especialmente no que diz
respeito à alfabetização, visto o grande número de problemas que as crianças
apresentam no aprendizado da leitura e da escrita. Com esses estudos podemos perceber a
existência de todos esses problemas desse processo nos anos iniciais do ensino fundamental,
relativos à alfabetização.
Muitas crianças chegam à escola com inúmeras experiências, que muitas vezes são ignoradas pelos seus professores, pois mesmo antes do ingresso à escola a criança aprende em
casa, na rua e em diversos lugares nos quais passou, essas vivências deveriam ser como um
ponto de partida das atividades do professor.
Mesmo não reconhecendo os símbolos do alfabeto, já “lê” o seu meio, estabelecendo
relações entre significante e significado. A escola deve dar continuidade a esse processo defendendo a livre expressão da criança, pois com isso o educando enfrentará com mais tranquilidade
a grande aventura do primeiro ano escolar: aprender a ler e escrever.
Antes da escola as crianças já estão em contato com os símbolos do alfabeto, e já leem
da sua maneira, e fazem uma relação entre significante e significado. A escola precisa tentar dar
continuidade ao processo, defendendo a livre expressão da criança, que enfrentará com mais
tranquilidade os anos iniciais do ensino fundamental, aprendendo a ler e escrever com mais
facilidade.
É preciso que as crianças tenham conhecimentos que lhes possibilitem compreender
sua prática e os meios necessários para promoverem o progresso e o sucesso dos alunos. Uma
das maneiras de se chegar a isso é por meio das contribuições que a psicopedagogia proporciona, pois é a área que estuda e lida com o processo da aprendizagem e com os problemas
dele decorrentes:
O conflito cognitivo gerado e a consciência desta contradição que a criança enfrenta quando realiza a leitura de
sua produção, costumeiramente produz um visível desconforto… É frequente a criança utilizar-se de letras não interpretadas (no interior da palavra), cuja função é apenas a de preencher a quantidade considerada como mínima
para a escrita. Outra forma momentânea de negociar o conflito é deixar letras sobrantes (AZENHA, 1995, p. 75).

Em função dessa realidade educacional identificada com base nas colocações referidas,
buscou-se, a partir desta pesquisa refletir o papel da psicopedagogia preventiva no fracasso
escolar na alfabetização.
O interesse em pesquisar a forma como a intervenção psicopedagógica pode contribuir
para a prevenção do fracasso escolar na alfabetização é devido à desatenção que tem sofrido o
ensino da leitura e da escrita, e o baixo rendimento escolar, nos primeiros anos do Ensino Fundamental; e como também, devido à importância do trabalho psicopedagógico preventivo que
se baseia especialmente na observação e análise profunda de uma situação concreta, no sentido de detectar possíveis perturbações no processo de aprendizagem promovendo orientações
didáticas metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e grupos.
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Pretende-se, nesta monografia, apresentar temas que identifiquem problemas no processo de aprender, possibilitando intervenção psicopedagógica visando diminuir a frequência dos
problemas de aprendizagem, diminuir e tratar os problemas de aprendizagens já instalados e
eliminar os transtornos já instalados.
O objetivo é compreender as dificuldades na sistematização da aprendizagem, esta monografia se propõe a identificar as relações entre a compreensão da leitura e escrita bem como
todos os processos que os envolve. Pois, a formação do professor e seu conhecimento neste
processo de aprendizagem são essenciais para que se concretize sua função de educador, pois
assim será o mediador, auxiliando o educando para que passe de espectador para ator e construtor de seu próprio conhecimento tornando a aprendizagem mais participativa, voltada para a
mobilização do pensamento e do raciocínio, pois assim, garantirá ao educando o ato de ler e
escrever com mais eficácia com também um aprendizado rico em conhecimentos que o auxiliarão em sua formação como indivíduo atuante na sociedade.
A metodologia utilizada tem base na pesquisa bibliográfica com características qualitativas. Foi utilizado um vasto material bibliográfico pertinente ao assunto estudado. Além de identificar o processo de aquisição de leitura e escrita no processo de alfabetização, compreender as
principais dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização, identificar e analisar as
contribuições teóricas referente ao processo de aprendizagem e analisar a opinião de educadores em relação às dificuldades de aprendizagem.
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA E A SUA
IMPORTÂNCIA NA ALFABETIZAÇÃO

O desenvolvimento que ocorre na
aprendizagem consegue modificar todo o sistema nervoso central, fazendo pensar em plasticidade cerebral sendo um processo adaptativo
dando aos indivíduos diversas possibilidades
de aprender, mesmo quando enfrentam novas
situações ambientais, trazendo inúmeras contribuições de como a mesma pode ser estimulada de forma bem efetiva dentro da educação
(FONSECA, 2014).

De acordo com os estudos de Fonseca
(2014), a neuropsicopedagogia em conjunto
com a neurociência tem mostrado a sua importância junto a Educação, mostrando todo
o seu conjunto de saberes sobre o Sistema
Nervoso Central, no qual todo o processo de
aprendizagem acontece, desde os pequenos
movimentos, nossos comportamentos, nossos
A neuropsicopedagogia tem como
pensamentos, nossas emoções, entre tantas a princípio a compreensão da maneira como
as crianças se desenvolvem e aprendem, por
coisas que sentimos.
meio de estímulos externos, os mecanismos
É com a ajuda desses conhecimentos cerebrais, promovendo o desenvolvimento de
nessa área que a educação pode melhorar novas potencialidades, investigando a dinâmiquando se fala em uma aprendizagem eficiente ca de integração do sujeito ao ambiente exe de qualidade, considerando que desde o sur- terno, observando e detectando os processos
bioquímicos e moleculares internos resultantes
gimento e o avanço da neurociência que vem
desta relação, e as respostas decorrentes disto
sendo possível fornecer melhorias na qualida(FONSECA, 2014). E para os autores:
de de vida da sociedade em que vivemos.
O estudo da neuropsicopedagogia
vem disponibilizando tratamentos efetivos para
variados distúrbios neurológicos, contribuindo
significantemente para o desenvolvimento de
algumas respostas para diversos transtornos
e doenças, incluindo os problemas que acabam surgindo dentro das nossas unidades escolares: “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” (FONSECA,
2014, p.1).

Representação de entretenimentos e jogos que promovam a motivação e interesse da criança a participar de
forma ativa; conter elementos de diferenciação que possam prender a atenção da criança durante o processo;
possibilitar a estimulação das áreas mais comprometidas da criança, utilizando-se das mais desenvolvidas
a fim de tornar a intervenção mais completa possível;
eliminação de fatores inibitórios que possam bloquear a
estimulação programada (PERUZZOLO; COSTA, 2015,
p.7).

Os estudos que há na área da neuropsicopedagogia tenta constatar se a mesma
pode direcionar de forma eficaz a aprendizagem infantil, tendo em vista a enorme necessidade de se repensar sobre a necessidade de
disseminar suas potencialidades, baseando a
pesquisa educacional fundamentada em metoAtualmente com tantos avanços tecno- dologia científica:
lógicos e o aumento dos estudos no campo da
Sobre o tratamento e a assessoria psicopedagógicos,
neurociência cognitiva, estão aparecendo di- deve-se identificar a fragmentação dos conhecimentos,
versas descobertas promissoras de como são as atitudes pedagógicas, a construção que o aluno refeitas diferentes conexões neurais que possi- produz da imagem do professor e vice-versa, sobre a
bilitam cada vez mais a melhoria no processo ideologia da realidade, dos mitos e símbolos, na direde aprendizagem, trazendo também diferentes ção da implantação de recursos preventivos no cotidiano escolar, assim como da investigação de diferentes
conceitos de plasticidade cerebral que é ine- metodologias sócio-pedagógicas, histórico-antropológirente a todo esse processo (FONSECA, 2014). cas e etnológico-educativas (SILVEIRA, 2019, p. 127).
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É necessário estudarmos para entender as contribuições que a neuropsicopedagogia junto com a neuroeducação podem direcionar de forma eficaz a aprendizagem dentro das
unidades escolares, especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental, auxiliando na
alfabetização das crianças, de uma forma que
diminua os problemas relacionados à aprendizagem, dando uma ferramenta aos professores
alfabetizadores, que por inúmeras vezes acaba
trabalhando sozinho com seus trinta e poucos
alunos, sem ter uma ajuda ou até mesmo preparo necessário que alcance a todos os alunos,
pois todos são diferentes e a cada dia estamos
descobrindo transtornos que desconhecemos,
sendo preciso que o professor e a equipe escolar precisa ter um mínimo de base teórico-científico que pode auxiliar no aprendizado,
estimulando de forma adequada e diferenciada
as potencialidades individuais de cada criança,
que a cada momento se transforma dentro da
modernidade a qual está inserida (SILVEIRA,
2019).

sala de aula, como para preparar estes alunos
para todas as transformações que ainda irão
surgir no mundo em que vivemos (KIGUEL
apud BOSSA, 2000).
Dentro do estudo da psicologia tivemos grandes descobertas que contribuíram
para o processo educacional como um todo,
mostrando o que se percebia no comportamento humano, aspectos motivacionais, emocionais, afetivos, a importância da formação de
vínculos, entre outros processos envolvidos na
aprendizagem. Instituindo pontes com as neurociências, mostrando abordagens diferenciadas, tanto a pedagogia, como outras áreas envolvidas no processo educacional, percebendo
a necessidade de reanalisar alguns processos
educacionais, iniciando o pensamento que o
ser humano por meio de um olhar sistêmico
(KIGUEL apud BOSSA, 2000).

Antigamente essas áreas trabalham independentes uma das outras, mas começaram
a fazer ricas interlocuções, formando uma interdisciplinaridade que posteriormente formou a
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
neuroeducação, a neuropsicopedagogia, entre
Conforme os estudos de (KIGUEL apud outras especialidades:
BOSSA, 2000), por meio de alguns estudos e
da análise e compreensão de estudos feitos No momento atual, à luz de pesquisas psicopedagógicas que vêm se desenvolvendo, inclusive no nosso
nas áreas da neurociência, neuroeducação e
meio, e de contribuições da área da psicologia, sociona neuropsicopedagogia temos uma base so- logia, antropologia, linguística, epistemologia, o campo
bre as questões e o modo de oferecer melho- da psicopedagogia passa por uma reformulação. De
rias ao desempenho dos profissionais da edu- uma perspectiva puramente clínica e individual, buscacação, auxiliando as crianças que possam vir -se uma compreensão mais integradora do fenômeno
da aprendizagem e uma atuação de natureza mais prea necessitar de acompanhamento individuali- ventiva (KIGUEL apud BOSSA, 2000, p. 18).
zado.
Com o avanço tecnológico que acontece diariamente e podemos perceber com o
passar dos anos, percebemos a diversidade
de alunos, com variadas crenças e etnias, as
mudanças culturais, e as diferentes estruturas
familiares, podendo ou não promover um bom
desempenho cognitivo, percebemos desde então reflexos das mudanças dentro de sala de
aula, e o aumento da necessidade de atualização das práticas educacionais, tanto para que
a aprendizagem fosse de fato efetiva dentro de

Com esses estudos relacionados esse
campo se tornou múltiplo e interdisciplinar,
oferecendo diversas possibilidades tanto dentro do campo da educação como na pesquisa educacional com a finalidade de aproximar
o conhecimento e a inteligência, integrando
essas importantes áreas: Psicologia, Neurociência e Pedagogia, incluindo as áreas que
formaram com a junção desses três campos:
Neuropsicopedagogia, Neuropsicologia e Psicopedagogia (KIGUEL apud BOSSA, 2000).
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Os currículos das disciplinas com o
passar dos anos, não podem apenas conter o
conteúdo regular, mas precisam ser universais,
livres de obstáculos no qual todas as crianças
consigam aprender, sem esbarrar por teorias
de eficácia social completamente ultrapassado
(KIGUEL apud BOSSA, 2000).

com diferenças e preferências de aprendizagem nos quais os currículos não exagere as
suas dificuldades, fazendo com que ocorra um
desafio para todos os alunos, dispondo de bases ou suportes que as permitam todos superarem obstáculos, respeitando as diferenças, o
tempo de cada criança, oferecendo diferentes
formas de alcançar o resultado final, que é a
Atualmente os currículos integram e aprendizagem (KIGUEL apud BOSSA, 2000).
pretende formar e informar o aluno para estar
preparado para o futuro, além de pensar no
A construção dos currículos não popresente. O que mais importa atualmente é for- dem estar centrados nos conteúdos sistemamar um aluno crítico e participativo, oferecendo tizados, especialmente considerando apenas
a ele ferramentas suficientes, relacionando a o resultado final e sim todo o processo eduaprendizagem a questões do cotidiano, apro- cativo, precisa estar aberto à mudanças, com
ximando teoria e prática, fazendo com que a possibilidades de seguir livremente de acordo
criança progressivamente entenda as deman- com o andamento do grupo, podendo se aprodas acadêmicas e profissionais que enfrentará fundar em temas que interessem mais as crianna vida fora da escola, e no seu crescimento ças, é necessário darmos atenção com os propessoal (KIGUEL apud BOSSA, 2000).
cessos cognitivos, conativos e executivos das
crianças, caso não consiga acontecer um ciclo
A escola precisa proporcionar traba- do sucesso escolar não passará de uma miralhos fora de salas de aula, com trabalhos de gem para muitas dessas crianças, assim como
campo, projetos variados, procurando solu- para os professores que precisam ter em menções de problemas complexos e dos trabalhos te os objetivos esperados, tendo flexibilidade
de fim de curso são ótimos exemplos de ativi- suficiente para elaborar as aulas e mudar caso
dades de integração que dão sentido às apren- seja preciso, para que o interesse dos seus aludizagens, envolvendo-as entre si com todos os nos tendem para um outro lado, ou para aproenvolvidos por meio de propostas que resultem fundar um tema pertinente ao projeto que esteno aprendizado significativo de habilidades fun- ja trabalhando (KIGUEL apud BOSSA, 2000).
damentais que perpassam todo o currículo integrado (KIGUEL apud BOSSA, 2000).
O fracasso escolar dos alunos cai sobre a sociedade, pois é a que mais perde com
Quanto mais os professores aprende- tudo isso, melhorando as funções cognitivas,
rem a trabalhar em grupo, os desafios serão conativas e executivas a interação do profesmais simples de serem respondidos, na so- sor/aluno deve ter um diálogo aberto e prociedade em que vivemos essa capacidade de positado, o processo ensino/aprendizagem
trabalhar em grupo é uma característica neces- tem de ter mais mediação e com uma acessária para a vida toda, e mostrar isso para os sibilidade aumentada para todos, no qual seja
alunos é de tamanha importância, pois o exem- possível focalizar a colocação de perguntas ou
plo ensina mais do que simples explicações questões desafiadoras dos: cognitivo, conati(KIGUEL apud BOSSA, 2000).
vo e executivo, nos quais as crianças tenham
que pensar antes de responder, nas quais as
Os currículos não devem ser elabora- várias funções sejam diretamente treinadas e
dos e implementados com foco apenas nas nas quais as estratégias metacognitivas sejam
crianças regulares, devem ser elaborados e mais trabalhadas no decorrer da vida escolar
praticados numa extensão universal inclusiva, (KIGUEL apud BOSSA, 2000).
para que consiga atingir também as crianças
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De uma forma geral os currículos inabilitaram ou incapacitam muitos professores com
dificuldades cognitivas, conativas e executivas,
quando crianças com deficiência visual ou dislexia apresentam problemas de ler ou estudar
por livros ou textos impressos ou escritos. O
currículo e os materiais acabam gerando barreiras e dificuldades de processamento visual e
cognitivo e apresentam opções muito restringidas às crianças com necessidades educacionais especiais (KIGUEL apud BOSSA, 2000).

sar, ler muito, pesquisar e tentar aprimorar
seus saberes, o tempo inteiro (KIGUEL apud
BOSSA, 2000).

Com o avanço tecnológico e os estudos e inovações pedagógicas, com o apoio
informático e processadores de texto com bases ideacionais, visualizações semânticas e
corretores sintáxicos, as barreiras de muitos
alunos com problemas ou défices cognitivos,
conativos e executivos podem ser extrapoladas, porque na nossa concepção, as escolas
têm a responsabilidade de interferir nas zonas
de desenvolvimento proximal, de minimizar as
barreiras e de maximizar a aprendizagem de
todos os alunos sem exceção (KIGUEL apud
BOSSA, 2000).

É cada vez mais necessário que as
crianças aprendam a ser proficientes, tirando
apontamentos, analisando, estudando para
testes mais frequentes, exigindo que delas funções executivas muito eficazes e fluentes, para
as quais, mesmo que isso nunca tenha sido
ensinados ou treinados de propósito e metodicamente (ALMEIDA, 2007).

Para além de proporcionarem abundantes oportunidades e alternativas de prática
psicopedagógica com modelos de intervenção diferenciada e compensatória e prescrever modelos de reeducação individualizada ou
em pequenos grupos, ditos de ensino clínico é
preciso mobilizar mais professores/tutores devidamente preparados e especializados, caso
contrário, muitos estudantes com disfunções
cognitivas, conativas e executivas que necessitam de ajuda serão condenados ao insucesso escolar, profissional e social (KIGUEL apud
BOSSA, 2000).

Para Almeida (2007), um bom aluno é
aquele que consegue guardar o saber e conseguir aplicá-lo quando necessário, encontrando
na sua memória, sabendo se colocar, trabalhando em grupo às vezes, dividindo seus saberes e dividindo tarefas a fim de chegarem a
um resultado final, entre outros conhecimentos.

Tais funções são essenciais e necessárias para o sucesso escolar, cultura da escola, os profissionais que elaboram os currículos, na maioria dos casos, acaba ignorando
os procedimentos executivos dos alunos, não
os medem dinamicamente ou informalmente
(em áreas fortes, em zonas de desenvolvimento proximal ou em áreas fracas), nem tão pouco ensina alguma tática sistematicamente para
que compreendam como as crianças pensam,
se comunicam, agem e como elas realmente
aprendam (ALMEIDA, 2007).
É preciso compreender que o sucesso
escolar depende dos alunos e da capacidade
dos mesmos de trabalharem as funções executivas, dentro da escola, e no cotidiano familiar,
nas suas vidas diárias (ALMEIDA, 2007).

Para que aconteça o sucesso escolar
é necessário que os alunos desenvolvam um
conjunto muito diversificado de competências
executivas, com metas claras, aprendendo a
planejar, priorizar e ordenar suas atividades,
aprendendo a ler gráficos e mapas, deve saber procurar por alguma informação, separar
ideias, precisa especialmente aprender a pen128
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sua disponibilidade. Tal conquista passa por
COMO TRABALHAR COM A
NEUROPSICOPEDAGOGIA DENTRO DA diversas etapas do desenvolvimento motor,
de equilíbrio, que correspondem às etapas da
ESCOLA
evolução psicomotora (COSTE, 1992).

Segundo Bossa (2000), a neuropsicoDenominamos de motricidade é a capedagogia é concebida como uma integração
superior da motricidade, sendo um produto ori- pacidade de realizar movimentos; e neuropsiginário de uma relação inteligível entre a crian- copedagogia, a educação de movimentos ou
por meio de movimentos que provocam meça e o meio em que vive.
lhor uso das capacidades psíquicas (COSTE,
A Neuropsicopedagogia deve contribuir 1992).
para a formação e estruturação do esquema
corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas
da vida de uma criança, além de se divertirem,
por meio dessas atividades, as crianças criam,
interpretam e se relacionam com o mundo em
que vivem. Por isso, os professores devem vislumbrar que os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de destaque na programação
escolar desde os primeiros momentos de vida
escolar dos alunos (BOSSA, 2000).
A neuropsicopedagogia necessita de
um relacionamento por meio da ação, como
um meio de tomada de consciência que une
os aspectos humanos, corporal, mental, espiritual em relação às vivências na natureza e na
sociedade (FÁVERO, 2004).

A neuropsicopedagogia pode ser definida como a educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando diversas funções
neurofisiológicas e psíquicas (COSTE, 1992).
A neuropsicopedagogia é vista como
uma ciência que estabelece relação do indivíduo com o meio interno e externo, e tem
como objetivo o estudo do homem por meio
do seu corpo em movimento e em relação ao
seu mundo, estando relacionada ao processo
de maturação, no qual o corpo é a origem das
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas,
sendo sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o cognitivo
(OLIVEIRA, 2007).

O estudo da neuropsicopedagogia oferece uma enorme contribuição e importância na
resolução de problemas que acontecem dentro
das salas de aula, mas não é necessariamente
uma resposta simples para os problemas das
crianças com dificuldades de aprendizagem,
mas é uma forma de auxiliar os professores
A educação das crianças precisa des- como trabalhar com essas crianças a superar
tacar a relação por meio do movimento de seu alguns obstáculos e prevenir possíveis inadapcorpo, considerando também sua idade e ma- tações (OLIVEIRA, 2007).
turidade, a cultura corporal e dos seus interesses (FÁVERO, 2004).

O desenvolvimento psicomotor é de extrema importância na prevenção de alguns problemas futuros no processo de ensino aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura,
da direcional idade, da lateralidade e do ritmo
(FÁVERO, 2004).

O estudo da neuropsicopedagogia
está interligada ao estudo da educação psicomotora sendo uma forma prática de auxiliar as
crianças a disporem de uma imagem do “corpo operatório”, segundo a qual poderá exercer
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor busca aprender cada vez mais sobre neuropsicopedagogia, as fases do
desenvolvimento das crianças na faixa etária com que trabalham, é capaz de modificar sempre
o seu plano de ensino de acordo com as características de seus alunos, aplicando sempre que
necessário algumas mudanças nas suas práticas para melhorar o aprendizado de seus alunos.
Hoje em dia dentro das salas de aula os alunos merecem uma educação exemplar
baseada em investigações neurológicas, precisamos estudar novas informações, baseadas na
biologia da aprendizagem do cérebro, que pode melhorar e muito a educação.
Quando estudamos o cérebro alcançamos que ele processa a informação que recebe,
como isso é registrado, como funciona nossa memória, como tudo isso afeta o aprender e o ensinar são alguns questionamentos que fazemos e que já começamos a delinear essas respostas
com os estudos da neuropsicopedagogia.
Ao compreendermos o processo de aprender como uma atividade, precisamos pensar
nas condições essenciais para que estas atividades sejam otimizadas, começando uma discussão entre professores e psicopedagogos sobre a necessidade de uma terceira visão, que se faz
pela neuropsicopedagogia em nossas ações.
Precisamos estudar neurociência dentro das ações pedagógicas e psicopedagógicas,
para melhorarmos a educação como um todo.
Tudo que é relacionado com o campo da Neuropsicopedagogia precisa ser bastante estudado, precisa conquistar mais espaços, mas está abrindo aos poucos caminhos e sutilmente
vem aparecendo em diversos autores, quando falam sobre vivências no atendimento pedagógico como um todo.
Ao professor cabe a importante atividade na formação do indivíduo, fazendo com que
sua relação com seus alunos é essencial para o fracasso ou sucesso no seu processo aprendizagem.
Neste trabalho observamos que o bom desenvolvimento nos primeiros anos do ensino
contribuem futuramente para o desenvolvimento não só físico, mas consequentemente afetivo e
para o cognitivo das crianças.
O estudo da neuropsicopedagogia ajudou a compreender algumas alterações que podem vir a ocorrer e ajudou a solucionar muitos desses problemas, auxiliando o desenvolvimento
das crianças.
O papel do professor e dos pais é fundamental na evolução, crescimento e habilidades
que as mesmas vão adquirindo com o passar do tempo. Toda criança necessita de um tempo
para ter o seu desenvolvimento total.
Assim, é preciso conscientização tanto dos professores quanto dos familiares da necessidade de estar atento ao desenvolvimento da criança oferecendo opções para que ela possa
desenvolver sua totalidade de maneira lúdica e agradável.
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FORMAÇÃO DO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO
ESPECIAL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar como a legislação brasileira determina que as
pessoas com deficiência sejam matriculadas em escolas de ensino regular, se faz necessária
uma formação especial ou específica para os docentes envolvidos ou pelo menos uma preparação para tal, mas infelizmente com o sistema educacional brasileiro não é o que acontece.
Com o sistema educacional atual que não atende essas demandas, o professor se torna o único
responsável nesta busca de conhecimentos e aprendizados na adaptação de sua metodologia
e didática para com este aluno. O professor deve garantir além da aprendizagem, a descriminalização destes alunos com deficiência diante da sociedade que atuam. E neste contexto, o
docente se sente desamparado e sozinho, por não se sentir confiante e preparado o suficiente
para atingir tais objetivos. O artigo visa à contribuição de demonstrar a real necessidade do
professor nesta caminhada e de tudo o que lhe pode amparar, como por exemplo, a empatia
da família da criança que pode e deve dar todas as ferramentas iniciais neste atendimento.

Palavras-chave: Docente; Formação; Deficiência.
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INTRODUÇÃO

O

maior objetivo deste trabalho é analisar as reais condições que os professores
vêm enfrentando quando se deparam com crianças com deficiências em sua
sala de aula e nem sequer são orientados em como proceder.

De acordo com o sistema e leis brasileiros que definem que a criança com deficiência
deve ser matriculada em uma sala regular, subtende-se que a mesma terá a sua disposição,
profissionais capacitados e materiais adequados para que o seu processo ensino-aprendizagem
ocorra de forma satisfatória. Mas na realidade e prática, não é isso que ocorre.
Ao serem inseridas neste contexto, as crianças com deficiência se deparam com docentes inseguros e perdidos e materiais sucateados, na maioria das vezes, aproveitados e modificados pelos próprios docentes para o consumo destes alunos.
A Educação Especial ou Inclusiva prevê como direito fundamental a inclusão da criança
com deficiência no sistema “normal” de ensino, promove uma ampla inclusão da dignidade da
pessoa humana e desenvolve a ideia e sentimento de uma sociedade mais justa.
O que a legislação não atende é a demanda destes alunos na escola regular e a realidade dos professores que não tem nenhum apoio para se especializar ou até mesmo se reciclar
para o atendimento destas crianças.
Discutir a formação dos professores que lidam com alunos com deficiência na linha de
frente do sistema educacional, deve ser, além do principal objetivo deste trabalho, o foco principal na formação inicial dos docentes. Um professor, já preparado, embasado e orientado, terá
mais condições de ter sucesso na transformação de um aluno com deficiência matriculado em
escola regular a um aluno com melhores e maiores oportunidades de seguir em seus objetivos
principais.
Não podemos esquecer também do papel da família destes alunos, pois estes se tornam
essenciais no processo. A família é que dará o primeiro passo na inserção deste indivíduo na
sociedade e na escola e ela é quem mais pode auxiliar o docente no início do processo ensino-aprendizagem.
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FORMAÇÃO DOCENTE

ção às suas necessidades diferenciadas” (PIRES; SANCHES; TORRES, 2011, p. 2).

As políticas públicas precisam e devem
se modificar na oferta de programas que capacitem os docentes e os tornem profissionais
seguros na atuação e manejo direto com as
crianças com deficiências. O sistema público
deve garantir esta formação:

Com a entrada deste aluno com deficiência na unidade escolar, o professor, por
sua vez, se encontra em uma situação delicada entre o que aprendeu e se o que aprendeu
será útil para aquela criança com necessidade
especial. Portanto, começam-se as reflexões
em prol da formação destes docentes, pois em
[...] uma escola [é] inclusiva quando: respeita as pecusua maioria, estes não possuem formação neliaridades e/ou potencialidades de cada aluno, organiza
cessária para uma inclusão em sala de aula.
o trabalho pedagógico centrado na aprendizagem do
aluno, onde este é percebido com sujeito do processo e
não mais como seu objeto e o professor torna-se mais
consciente de seu compromisso político de equalizar
oportunidades, na medida em que a igualdade de oportunidades envolve, também, a construção do conhecimento, igualmente fundamental na instrumentalização
da cidadania (BERGAMO 2009, p. 46).

O professor é peça fundamental no
processo ensino-aprendizagem e no desenvolvimento do aluno. A formação deste docente
deve ser continuada, tendo em vista a atualização e qualificação dos conhecimentos adquiridos. O professor deve conseguir acolher o aluno com deficiência e inseri-lo de forma gradual
O professor se torna um profissional to- nas relações interpessoais.
talmente desguarnecido quando o assunto é
formação continuada, já que depende de seus
A princípio, este aluno depende totalpróprios recursos para realizá-la. O processo mente da preparação profissional, emocional e
de formação contínua e especializada deveria pessoal deste docente, pois acredita que, pelo
ser ofertada desde a graduação deste docen- menos no início, será o único a lhe dar conforto
te. A realidade com que o mesmo vai trabalhar e carinho. Para Cartolano os cursos de formadeve ser colocada de forma real e objetiva.
ção de professores, no campo da educação
Um profissional não pode “adivinhar”
como proceder em determinadas situações se
isso não foi ensinado a ele: “Uma política de
formação de professores é um dos pilares para
a construção da inclusão escolar, pois a mudança requer um potencial instalado, em termos de recursos humanos, em condições de
trabalho para que possa ser posta em prática”
(MENDES, 2004, p. 227).
A educação, que parte do princípio
de igualdade para todos, tem como seu desafio mais atual, a inclusão. A inclusão insere
as pessoas com deficiência no ensino regular
para que os paradigmas e preconceitos sejam
quebrados. O sistema educacional compreende que estas crianças sejam matriculadas
no ensino regular para que o convívio com a
sociedade se forme de maneira natural e sem
grandes obstáculos: “[...] a luta pela inclusão
das pessoas com deficiência é fortalecida no
mundo todo, deixando para trás a história de
séculos de descaso e discriminação em rela-

especial, devem ser na prática, o que advém
da teoria, por isso sugere:
Intensificar não só estudos sistemáticos sobre a complexidade da educação e da escola já nos semestres
iniciais do curso de pedagogia, mas também realizar
estágios de observação e docência tanto em classes
regulares, que incluem alunos ditos especiais, quanto
em classes ou instituições especializadas (CARTOLANO, 1998, p. 6).

Para um professor ser considerado capacitado, deve ter em sua formação inicial, a
especialização em educação especial e inclusiva. O que geralmente não acontece na prática, já que os docentes dependem de cursos,
palestras e pós-graduações, ofertadas por eles
próprios, para o aprofundamento do assunto.
Aponta-se também que mesmo o professor,
com estes adendos, não consegue abranger
toda a necessidade educacional solicitada pela
demanda da inclusão.
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Freitas (2006) e Mazzotta (2005) apontam que a especialização do professor deve se
dar desde sua formação comum. Para Freitas, o
docente deve se tornar capaz de compreender
que sua prática pedagógica deve incluir qualquer
variação de inclusão. E a partir disso, refletir sobre
todas as mudanças necessárias para a evolução
do processo, já que mesmo crianças com a mesma deficiência, podem não ter as mesmas dificuldades.

É nesse contexto complexo que se faz necessário ressignificar a identidade do professor. O ensino, atividade característica dele, é uma prática social complexa,
carregada de conflitos de valor e que exige posturas
éticas e políticas. Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais,
sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e,
por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares
e não escolares. É da natureza da atividade docente
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos
alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir
e de produzir e distribuir conhecimentos (PIMENTA,
2012, p. 14).

Levando-se em consideração que as práticas pedagógicas são mutáveis e que delas advém todo um preparo no processo ensino-aprendizagem, deve-se adaptá-las para o seu educando,
Segundo as Diretrizes Nacionais para a
buscando em cada um seu melhor, respeitando Educação Especial na Educação Básica, Paresuas individualidades e características:
cer CNE/CEB, de 13 de agosto de 2001, que
prevê que para o atendimento às necessidades
Diferenciar o ensino é organizar as interações de modo
que cada aluno se defronta constantemente com situa- educacionais dos alunos, tanto os professores
ções didáticas que lhe sejam mais fecundas [...]. Impli- de formação comum, quanto os da educação
ca, pois, o desenvolvimento de caminhos diversos para especial devem estar disponíveis para a deque os alunos consigam atingir as metas escolares, por manda de alunos com deficiência, fica claro
meio de um acompanhamento e percursos individualique todos os profissionais devem estar prezados (MAZZOTTA, 1993, p.28-29).
parados para qualquer atendimento. A criança
Portanto, segundo Mazzotta, o profes- tendo deficiência ou não, este professor sendo
sor, já em sua formação, deve estar ciente da di- especialista ou não.
ferenciação do ensino. Deve saber se adaptar e
Portanto, entende-se que todos os doestar atualizado diante da diversidade, para que
não desanime com os obstáculos que enfren- centes, sem exceção, devem ter uma formação
tará, que serão adversos e em grande número. continuada e de qualidade para que se tornem
capazes de atuar neste âmbito da educação
Com esta formação mais flexível, o do- atual com confiança e propriedade dos conteúcente está preparado ou pelo menos se sente dos e metodologias.
mais confiante, para adequar seu planejamento e enfatizar o ensino com mais propriedades
Mesmo estando com o respaldo legal,
para os alunos com deficiência ou habilidades
o que se vê na prática, nos modelos de graduespeciais. Estando seguro, será capaz de adeação atuais, é o docente se responsabilizando
quar sua metodologia para satisfazer qualquer
realidade, independentemente de estar lidando pela especialização incessante de seus estudos para uma melhor preparação para estes
com alunos com deficiência ou não.
alunos de educação especial. Os cursos se
Para planejar, o professor determina es- tornam superficiais diante das situações reais
paço, atividades e materiais necessários para que se vive hoje no país. A formação docente
um objetivo. Com uma formação especializada, inicial se mostra bastante frágil frente a todos
será capaz de agir e repensar caso se depa- os obstáculos estruturais, pedagógicos e burore com um aluno com deficiência. Este docente cráticos da educação vivenciada nas unidades
também saberá avaliar seu educando de acor- escolares.
do com suas individualidades, dificuldades e
progressos, de forma a não prejudicar esta avaliação por falta de conhecimento:
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Os professores se veem hoje a receber
estes alunos e darem conta de sua educação
independentemente da deficiência da criança,
da formação deste profissional e/ou das adversidades encontradas pelo caminho. Para o
autor:

Fala-se de interesse do aluno porque
caso não seja este o caso, já se é sabido que
a evasão escolar das crianças com deficiência
é bem grande. Ou seja, esta também é mais
uma responsabilidade do professor que por
sua vez, se torna responsável por manter este
aluno ativo e interessado em sala de aula, exaa mediação realizada com o auxílio do conhecimento tamente pela variedade de seu planejamento e
produzido, dos professores e das próprias pessoas
da sua condução da classe:
com deficiência se revelou o mais importante alicerce
para que os futuros professores pudessem repensar
suas ações, deslocar sua percepção da deficiência
para as possibilidades das pessoas com deficiência e
discutir a questão da deficiência como fruto de uma
desvantagem gerada pela atual organização social e
do conhecimento (CARVALHO-FREITAS, 2015, p. 218).

Por isso se torna tão importante a adaptação deste docente em sua prática pedagógica. Para Falvey, Givner e Kimm (1999) o professor deve se ater aos detalhes, principalmente
no quando tiver que abrir mão do aconchego
e conforto da sala de aula para a ambientalização destes alunos, inclusive se algum deles
se utiliza de algum aparelho especial para sua
locomoção e/ou sua coordenação.
Sendo assim, este professor deve englobar em seu planejamento todos os aspectos
envolvendo estas inclusões, tanto nos móveis
da sala de aula quanto no tempo que cada atividade será realizada de forma mais justa com
que estes alunos serão avaliados e em todos
os seus aspectos.
Levando-se em consideração que os
alunos não são iguais e que todas as diferenças devem ser respeitadas, independentemente de deficiência ou não, o professor deve
sempre adaptar seu conteúdo, metodologia e
didática a fim de satisfazer todas as necessidades de seus alunos. O docente deve se adaptar as limitações e interesses de seus alunos
para que o processo ensino-aprendizagem flua
da melhor forma.

Um currículo centrado fundamentalmente nos conteúdos conceituais e nos aspectos mais acadêmicos, que
propõe sistemas de avaliação baseados na superação
de um nível normativo igual a todos, lançam ao fracasso alunos com mais dificuldades para avançar nestes
âmbitos. Os currículos mais equilibrados, nos quais o
desenvolvimento social e pessoal também tem importância e em que a avaliação seja feita em função do
progresso de cada aluno, facilitam a integração dos alunos (MARCHESI, 2004, p. 39).

Vive-se hoje uma crise educacional nacional, onde a desvalorização do professor é
clara e o sistema educacional não é nada interessante para o aluno que já não vê mais a
escola como um degrau para um futuro melhor
e uma vida de mais qualidade.
Portanto, o papel do professor se tornou mais essencial do que nunca, pois além
de oficialmente, ser responsável pela aprendizagem de seus alunos, na prática se tornou um
ícone fundamental no convívio social e emocional destas crianças na escola, inclusive as com
deficiência.
A luta dos profissionais de educação
com objetivo de uma melhor formação dos docentes tem alcançado alguns objetivos. A formação continuada começa a ser vista como
se devem: essencial para o exercício cotidiano
do professor. Começou-se a cobrar o docente
apenas por aquilo que realmente ele tem condição de realizar, pois não se pode esperar frutos
bons se o professor não tem sequer estrutura
para fazê-los.
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A COOPERAÇÃO DA FAMÍLIA
Todas as crianças devem ser acolhidas
pela sociedade escolar, já afirma a Declaração de
Salamanca de 1994. A Declaração é uma resolução das Nações Unidas que visa à inclusão social
em todos os âmbitos, inclusive o escolar, independente de suas condições físicas, emocionais, intelectuais ou sociais.
Esta Declaração reforça a cooperação
entre todas as partes na intenção de acolher a
pessoa com deficiência em prol de sua inserção
na sociedade minimizando suas dificuldades: “A
família, nesta perspectiva, é uma das instituições
responsáveis pelo processo de socialização realizado mediante práticas exercidas por aqueles que
têm o papel transmissor – os pais – e desenvolvidas junto aos que são os receptores – os filhos”
(SZYMANSKI, 2010, p. 20).

A relação entre família e escola precisa
se tornar natural, deve fluir de forma tranquila
e compreensível para ambas a partes. Esta relação é a ferramenta mais importante para o
professor começar a desenvolver um vínculo
com os membros e com a criança.
Dependendo da deficiência da criança, o professor pode e deve no início solicitar
ajuda e aprender em como lidar com aquela
deficiência. O docente nunca deve se sentir incapaz ou envergonhado, pois apesar das deficiências serem teoricamente iguais, a individualidade da criança e a educação e costumes
que sua família proporcionou a ela, influenciarão no comportamento dela diante das outras
crianças e da rotina da escola.

Quando uma escola recebe uma criança
com deficiência, seja ela qual for, presta também
assistência às famílias, dando apoio, se mostrando compreensiva e desenvolvendo em conjunto
um trabalho de sucesso para com aquela criança.

Por este motivo, é que a escola deve
se mostrar aberta ao diálogo e se mostrar comprometida com a situação e com a melhoria da
mesma. Demonstrar afeto e ao mesmo tempo,
ensinar à família qual o papel da escola só enriquecerá a relação e compreensão de ambas.

A partir do momento que as crianças com
deficiência podem e devem ser matriculadas em
escolas regulares, se torna de extrema importância a comunicação entre as partes envolvidas para
que o resultado seja sempre positivo. E esta comunicação se torna uma das partes principais do
processo, pois em conversas e entrevistas familiares é que a escola e o próprio professor traçaram
a metodologia e didática do trabalho.

Não podemos esquecer também o
quanto estas famílias e crianças já vêm com a
rejeição e preconceitos enraizados em seu cotidiano. Isto pode ser um degrau a mais na conquista da confiança entre as partes, mas com o
tempo e sinceridade, será mais uma conquista.

A ajuda da família no trabalho e no sucesso dos resultados do professor é essencial. A
família, além de conhecer a criança desde nascida
e ter todo conhecimento e domínio da complexidade de sua deficiência, também consegue passar
ao professor dicas e toques sobre como melhor
proceder com aquela criança em determinadas
situações:
A supervisão e a orientação educacional podem, então, contribuir, através de incentivos e implementação
de estudos e projetos, para a educação de limites, com
especial atenção aos limites éticos. Essa educação
pode (deve) se realizar, seja no ensino-aprendizagem
dos alunos, seja em informações, seja em orientações
e diálogo com os pais (GRINSPUN, 2003, p. 124).

A família deve se comprometer na entrega de documentos e laudos que comprovem a deficiência daquela criança e toda a
sua complexidade para que o docente consiga
construir maiores possibilidades e anular os
obstáculos que irão enfrentar da forma mais
amena possível:
Percebemos muitas famílias desestruturadas, desorientadas, com hierarquia de valores invertida em relação
à escola, transferindo responsabilidades suas para a
escola [...], a família não está cumprindo sua tarefa de
fazer a iniciação civilizatória: estabelecer limites, desenvolver hábitos básicos (VASCONCELLOS, 1995, p.22).

139

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A família deve estar sempre acessível à
escola e vice-versa para que ambas caminhem
na busca do mesmo objetivo e trilhem os mesmos passos dando a esta criança oportunidades ímpares nas conquistas que ela terá. E a
criança por sua vez, se sentirá mais confiante
vendo esta união e consequentemente, vivenciará melhores dias:
A escola é junto com a família, a instituição social que
maiores repercussões têm para a criança. Tanto nos
fins explícitos que persegue expressos no currículo acadêmico, como em outros não planejados, a escola será
determinante para o desenvolvimento cognitivo e social
da criança e, portanto, para o curso posterior da vida
(CUBERO, 1995, p. 253).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste artigo utilizou-se principalmente a pesquisa bibliográfica entre os maiores pensadores e teóricos do assunto. Através de leituras, reflexões e buscas,
os principais pensamentos e indicadores foram
reescritos e extremamente esmiuçados para
um melhor entendimento e com o objetivo principal de evidenciar a importância na formação
constante e permanente do professor dentro
da educação especial e por que não, também
fora dela.
Para Mendes (2004), Freitas (2006) e
Bueno (1993), para uma pedagogia de sucesso e com objetivos claros, o primeiro passo é
o investimento no docente. É o professor que
estará na linha de frente do embate entre o sistema educacional e a adequação àquela criança com deficiência.

Portanto, se uma família negligencia
seu papel de oriunda da educação, a escola
terá poucas ou nulas chances de cumprir o seu
papel. Os pais devem entender de forma clara
o real papel da escola neste contexto para que
não passem suas responsabilidades para o
sistema educacional. Por muitas vezes vemos
uma inversão de papéis entre escola e família,
Para eles, sem a valorização real do
pois seus membros não conseguem entender
professor, nada além de aprendizados convenseus deveres. Quanto a isso, Malavazi diz:
cionais terá destaque na finalização do processo ensino-aprendizagem. Estes autores coloAlgumas atribuições são específicas da família que tem
o direito de reivindicá-las para si, enquanto outras cabe cam de forma clara e real que nem mesmo um
a escola que, pela sua natureza, poderá ocupar-se me- professor com toda a boa vontade conseguirá
lhor delas. Essas transformações sociais ocorridas na vencer um complexo de ensinamentos se não
família e na escola camuflaram as atribuições específitiver boas condições para tal.
cas de cada uma delas (MALAVAZI, 2000, p. 258).

Entre as pesquisas e seus enraizamentos, o papel da família na inclusão também foi
extremamente aprofundado. É por unanimidade que os principais teóricos apontam a importância da família neste processo. Para Malavazi, um dos principais estudiosos e interessados
no papel da família na escola, sem ela o objetivo da inclusão não será alcançado, será apenas mais uma teoria diante de tantas. Ele enfaDevem reconhecer que a outra par- tiza a importância de cada qual ter seu papel
te também deva estar fazendo o melhor que e ser consciente de suas responsabilidades no
pode. Apenas com esta compreensão pode- sucesso da inclusão.
-se dizer que a inclusão está atingindo seu real
objetivo, pois como já foi dito a inclusão não
se faz apenas com a matrícula desta criança
na escola e sim, com a sua total implantação
em todo o sistema educacional e da sociedade
em si.

Deste modo percebe-se que a família,
professor e a comunidade escolar devem estar
em total sincronismo na contribuição da crescente desta criança ou pessoa. Nenhum destes pode passar a sua responsabilidade ou função para a outra parte. Todos devem se sentir
capazes de atuar em seu papel com maestria
e fazendo o seu melhor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo se torna claro e sua real intenção é o de promover a reciclagem
constante dos professores, especialistas ou não de crianças com deficiência. Os professores
devem ter formação específica desde sua graduação para que atuem de forma segura e organizada dentro de sua jornada.
A necessidade real de uma iniciativa mais eficaz nos cursos de formação de docentes
é gritante, pois a demanda de alunos com deficiência está cada vez maior. A inclusão destes
alunos em escolas regulares já é uma realidade indiscutível e por este motivo, a preparação profissional desse docente se faz emergencial.
Através de constantes relatos ouvidos aos quatro cantos em manifestações e reivindicações dos professores, conseguimos perceber a urgência com que esta formação adequada já
deveria estar em prática. O professor diante de uma situação de deficiência se torna inseguro e
se perde em sua metodologia já programada e planejada. É necessário o desenvolvimento de
programas e graduações mais apropriadas para a demanda atual e real.
Esta formação continuada dará aos profissionais da educação melhores condições na
atuação cotidiana e por consequência, uma melhoria profunda na qualidade do ensino regular
nos ensinos fundamentais. A escola inclusiva só se tornará realidade quando todos os seus
alicerces forem devidamente valorizados. Não cabe apenas matricular esta criança na escola e
deixar a livre demanda o que será feito com ela lá. O processo deve ser todo estruturado para
que o sucesso aconteça.
O sistema educacional deve ser o primeiro a se solidificar para tal. Ele deve estar e ser
acessível a todos. É de fundamental importância para a inclusão, um sistema que abranja o todo
de seu público, eliminando preconceitos e limitações no que se é proposto.
E logo em seguida, o docente deve ser e estar preparado para tal. Deve estar sempre
se reciclando e se atualizando para que repasse ao seu aluno, um maior panorama de tudo que
este possa vir a alcançar. E por outra parte, a família também deve se envolver. Os parentes
desta criança devem saber claramente o seu papel e de como auxiliar no decorrer do processo
que é bem longo e complexo.
Entendendo que o processo da inclusão é vivenciado por todos ao seu redor, sendo a
própria criança, seus familiares e toda a comunidade escolar, o comprometimento também se
torna maior. Todos devem estar empenhados para que as oportunidades de sucesso sejam reais
e vividas intensamente.
Portanto, todas as pessoas envolvidas nesta inserção da criança com deficiência em
escola regular devem estar conscientes desta importância. Devem dar o devido despertar para
este passo na vida dela e por consequência, no sucesso deste indivíduo perante a sociedade
que ele faz parte, enfrentando de forma clara e objetiva toda esta responsabilidade.
E isto também se dá para o sistema educacional que deve proporcionar ao profissional da educação, seja ele qual for, cada um em seu
círculo de trabalho, reais condições e ferramentas para que seja exercido um trabalho com qualidade e de objetivos claros: prover à criança
com deficiência, melhores oportunidades de ensino e maiores vivências e participação nas atividades cotidianas da escola, concedendo
a ela, confiança, conscientização e posicionamento crítico para que
ela exerça seu papel na sociedade que vive.
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O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL

RESUMO: Este artigo tem como meta abordar um campo muito importante no meio educacional: a Psicopedagogia. Para tanto, será discutido aqui o papel do psicopedagogo educacional
e sua importância dentro das escolas. A existência desse profissional surgiu da necessidade
de que aprendamos a conviver e a entender as causas de deficiências de aprendizagem, que
assolam a vida de muitos alunos em nossas escolas. Também será discutido neste artigo como
funciona a atuação deste profissional nas escolas, quais são suas responsabilidades e quando
ele deve atuar. Para que compreendamos tal campo e tudo que rodeia o mundo de um psicopedagogo, será feita uma pesquisa de cunho bibliográfico e, por meio dessa pesquisa, serão
trazidas para enriquecer nossa discussão acerca desta temática algumas ideias defendidas por
autores especialistas na área da Educação, os quais dissertam com maestria sobre o tema e
nos ajudarão a apreendemos mais sobre ele e tudo que o permeia.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Educação; Aprendizagem.

144

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

E

sta dissertação tem como desígnio principal, além de abordar um campo tão importante no meio educacional como a Psicopedagogia, também se aprofundar um
pouco mais e passar a conhecer o papel do Psicopedagogo no meio educacional
e sua atuação na prática, com os alunos e os demais professores da escola.
Para tanto, tornou-se imprescindível realizar uma pesquisa bibliográfica por meio da qual
fosse levantado como um psicopedagogo trabalha dentro de uma instituição escolar, qual seria
a sua função e sua relevância em uma escola.
Com o levantamento de citações que externava o pensamento de diversos autores famosos no meio educacional e que dissertam acerca desta temática, foi possível apreender que os
profissionais de psicopedagogia desenvolvem nas escolas um trabalho de cunho multidisciplinar.
Com o apoio da pesquisa bibliográfica feita para a elaboração deste artigo também
tornou-se fácil perceber as diferentes áreas nas quais o psicopedagogo atua, como também
verificar que, por meio de suas funções ele pode fazer uma análise nos alunos que apresentam
ter algum tipo de necessidade especial e, por meio dela, elaborar uma intervenção psicopedagógica, atuando na escola, tendo como meta basilar agir para conseguir prevenir o aparecimento
de problemas de aprendizagem.
Para tanto, o psicopedagogo precisará desenvolver seu trabalho por meio de pesquisas
e de estudos científicos que estejam completamente pertinentes ao processo de ensino e de
aprendizagem, auxiliando, com isso, no atendimento aos alunos com dificuldades especiais e
aos seus pais, orientando, também, aos professores de sala de aula e demais funcionários da
unidade escolar, envolvidos no assunto.
Bossa (2000) mostra que a Psicopedagogia trata da aprendizagem humana, problema
que se tornou muito discutido e preocupante a partir do aumento de demanda dos alunos matriculados com diversos tipos e níveis de problema de aprendizagem.
É evidente o fato de que todas as dificuldades, todos os distúrbios ou ainda as patologias
podem surgir em qualquer ocasião da vida e, assim, a Psicopedagogia não pode fazer qualquer
tipo de distinção que compreenda a idade ou mesmo o sexo do indivíduo para o atendimento.
A escolha da temática para a edificação deste trabalho foi feita devido ao enorme número de alunos com transtornos de aprendizagens, como também devido as consequências
das desventuras que os docentes enfrentam com esses transtornos, principalmente a partir do
momento em que se encontram perante alunos desregrados, como também os alunos sem
controle.
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Devido a essa questão, a formação desses docentes necessita ser multidisciplinar, apontada em distantes ciências. A aprendizagem necessita ser vista como a atividade de pessoas ou
de grupos humanos, os quais, perante o agrupamento de dados e do desenvolvimento de experiências, agenciam transformações firmes, tanto na personalidade, quanto na dinâmica grupal,
as quais revertem no convívio instrumental de cada fato.
O objetivo fundamental de estudo da psicopedagogia estrutura-se por meio do processo
de apreensão humana, ou seja, de seus padrões evolutivos naturais, como também dos padrões
patológicos e de sua influência com o meio, com sua família, em sua escola, perante a sociedade, resultando em seu desenvolvimento:
Para o Psicopedagogo, aprender é um processo que implica pôr em ações diferentes sistemas que intervêm em
todo o sujeito: a rede de relações e códigos culturais e de linguagem que, desde antes do nascimento, têm lugar
em cada ser humano à medida que ele se incorpora a sociedade (PORTILHO, 2003, p. 51).

Kiguel (1983) lembra que a Psicopedagogia se depara em sua etapa de arranjo, na
organização de um corpo teórico característico, mirando sua relação com as ciências pedagógicas, as ciências psicológicas, a área fonoaudiológica, a área neuropsicológica e ainda a área
psicolinguística, tendo sempre em meta uma apreensão mais abrangente ao fenômeno do conhecimento humano.
O desígnio deste trabalho é avaliar o foco de observação do trabalho do psicopedagogo
e a sua analogia com os estudantes perante seus afazeres, ponderando suas aversões, suas dificuldades, seus lapsos, suas perturbações, suas reproduções, seus sentimentos como também
as suas angústias (KIGUEL, 1983).
Em seguida, o psicopedagogo necessita também pesquisar e considerar a importância
da escola e dos educadores perante as dificuldades de aprendizagem para, com tudo isso, compreender e ajudar o seu aluno a chegar ao aprendizado profícuo (KIGUEL, 1983).
Desta forma, a Psicopedagogia aparece como novidade área educacional, na procura da
compreensão e da solução das dificuldades de aprendizagem, tendo em sua conformação institucional a meta de refletir e restaurar o trabalho no dia-a-dia da unidade escolar (KIGUEL, 1983).
A formação psicopedagógica estabelece-se para os educadores como sendo uma ocasião para apreender o indivíduo em suas multíplices extensões e restaurar suas compreensões
e costumes frente ao procedimento de ensino-aprendizagem, abonando-lhes instrumentalização
imprescindível para acolher as questões da unidade escolar, tendo em vista tudo o que pertence
aos estudantes com problemas de aprendizagem, enfoco capital do educador formado e preocupado com o estudo da Psicopedagogia (KIGUEL, 1983).
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de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC,
tendo como meta capital aperfeiçoar a afinidaBossa (2007) mostra com seus pensa- de entre educador e aluno. Jorge Scoz (1994)
mentos que, de acordo com a história, o início descreve que:
da Psicopedagogia aconteceu na Europa do
século XIX, corroborando para que houvesse A psicopedagogia foi uma ação subsidiária da medicina
e da psicologia, perfilou-se como um conhecimento incerta inquietação acerca das dificuldades de dependente e complementar, possuidora de um objeto
aprendizagem no campo médico.
de estudo o processo de aprendizagem e de recursos

A HISTÓRIA DA PSICOPEDAGOGIA

Considerava-se naquele período que
os comprometimentos no campo escolar eram
derivados de pretextos orgânicos, visto que
eles buscavam encontrar no físico as definitivas dificuldades do aprendente. Tal pensamento originou, então, determinado estilo orgânico
da Psicopedagogia.

diagnósticos, corretores e preventivos próprios (SCOZ,
1994, p.23).

Segundo Bossa (2007), a confiança
acerca de que as dificuldades de aprendizagem eram determinadas por fatores orgânicos
persistiu por um período de muitos anos, determinando a configuração do tratamento empregado à configuração do fracasso escolar ainda
atualmente.

Foi exatamente entre as décadas de
50 e 60 que a classe profissional dos psicopedagogos conseguiu se organizar no Brasil,
com a badalação acerca de uma abordagem
psico-neurológica que se preocupava com o
desenvolvimento humano. Hoje em dia, novidades em abordagens teóricas surgem acerca
do desenvolvimento e, da aprendizagem, como
também surgem múltiplas análises acerca dos
fatores que envolvem a escola, o ensino e tudo
que contribui para a determinação do agente
causador do fracasso escolar. Jorge Visca expõe claramente que:

Durante as décadas de 40 a 60, na
França, o trabalho do pedagogo era ligado ao
trabalho do médico. Em 1946, especialmente
em Paris, foi criado o inicial núcleo psicopedagógico.

A psicopedagogia foi uma ação subsidiária da medicina
e da psicologia, perfilou-se como um conhecimento independente e complementar, possuidora de um objeto
de estudo o processo de aprendizagem e de recursos
diagnósticos, corretores e preventivos próprios (SCOZ,
1994, p.23).

O trabalho adjunto entre médicos e
pedagogos era proposto a crianças que apresentavam dificuldades escolares, ou mesmo
dificuldades comportamentais, sendo definidas
como aquelas que proporcionam doenças crônicas como tuberculose, surdez, diabetes, cegueira, ou ainda dificuldades motoras.
O termo “Psicopedagógico” foi selecionado com o significado de “Médico Pedagógico”, pois confiava-se que, desta forma, os pais
despacharam seus filhos com menos resistência e menos dúvidas.
No ano de 1958, no Brasil, nasce o
Serviço de Orientação Psicopedagógica da Escola Guatemala, em plena Guanabara, vinculada à Escola Experimental do INEP - Instituto

Assim, a Psicopedagogia observa as
qualidades da aprendizagem humana, ou seja:
porque se estuda e porque essa aprendizagem
modifica gradualmente e está condicionada
por múltiplos fatores.
Esse elemento, que é um objeto a ser
analisado por diferentes sujeitos, contrai qualidades características a depender do trabalho
clínico ou ainda do trabalho preventivo. Isso
fica claro nas ideias de Weiss (1997) quando
mostra que: “a definição do objeto de estudo
de psicopedagogia passou por fases distintas
em diferentes momentos históricos que repercutiam nas produções científicas, pois ele era
entendido de várias maneiras” (WEISS, 1997,
p. 43).
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De acordo com os pensamentos de
Silva (2012), fundamentalmente, o trabalho
psicopedagógico sempre deu prioridade à reeducação e, neste trabalho, o método de aprendizagem era estudado em função das suas dificuldades e o trabalho do psicopedagogo era
feito para abater essas dificuldades.

Com isso, de acordo com Bossa
(2007), durante o século XIX nascem conjecturas pertinentes à ciência e a proposição evolucionista de Charles Darwin, o qual enquadra
o homem adentro do diagrama do desenvolvimento biológico, revogando as linhas que dividiam as ciências naturais das ciências humanas e sociais.

O elemento em questão era o indivíduo
que não conseguia aprender, buscando semAutônoma, aparece a Psicologia nespre situar as afinidades existentes entre amplos te mesmo momento, como ciência que expligrupos de indivíduos, ou melhor, o destinado ca determinadas extensões do conhecimento,
para determinada fase.
empregando alguns princípios da Biologia na
edificação do seu corpo, sendo o próprio corSegundo Alicia Fernández apud Bossa po humano o elemento de estudo psicológico.
(2007), o procedimento evolutivo por meio do
qual essa nova extensão de estudo se estabeA partir deste conceito, começaram a
leceu, apreende que o elemento de estudo é
ser feitos nas unidades escolares determinados
consecutivamente o indivíduo que está aprentestes que buscavam esclarecer as altercações
dendo.
de ganhos na aprendizagem dos alunos, como
também o acesso individualizado a múltiplos
Essa compreensão variou segundo as
coeficientes de escolarização (BOSSA, 2007).
mudanças da visão do homem em cada período histórico, arrolando o seu estudo ao enNa França, apareceu Janine Mery, psitendimento de aprendizagem humana em cada
copedagoga que ofereceu em seus trabalhos
indivíduo.
determinadas ideias e conceitos acerca do
Sua genealogia deu-se na Europa do conceito Psicopedagogia e a estudiosa abraséculo XX , local no qual foram examinadas as çou, então, este conceito para diferenciar uma
dificuldades de aprendizagem. Neste mesmo atuação terapêutica, na qual eram apresentaperíodo, acontecia o aumento do capitalismo dos os problemas de aprendizagem. Portilho
industrial e, por meio dele, os pensamentos (2003) mostra que:
burgueses acerca de igualdade e de fraternidade, fazendo com que ficasse mais afastada O objetivo do tratamento psicopedagógico é o desaparecimento do sintoma e a possibilidade do sujeito
a probabilidade de haver uma sociedade frater- aprender normalmente em condições melhores enfatinal e parecida para todos.
zando a relação que ele possa ter com a aprendizaNasce também neste período a indigência de relevar-se as dessemelhanças existentes entre as sociedades de classes. Para
Machado (1997):
Um dos principais objetivos do surgimento da Psicopedagogia foi investigar as questões da aprendizagem ou
do não - aprender em algumas crianças. Por um longo
período atribuía-se exclusivamente à criança a patologia do não - aprender foi na Europa, no século XIX, que
médicos, pedagogos e psiquiatras levantaram questões
sobre o não - aprender, entre eles: Maria Montessori,
Decroly e Janine (MACHADO, 1997, p.15).

gem, ou seja, que o sujeito seja o agente da sua própria aprendizagem e que se aproprie do conhecimento
( PORTILHO, 2003, p.21).

Barbosa (2001) afiança que o francês
George Mauco foi o criador do derradeiro núcleo médico-psicopedagógico situado na França, percebendo também as primeiras experiências de juntura entre a medicina, a psicologia,
a psicanálise e a pedagogia, que tinham como
meta capital a solução das dificuldades de
conduta, como também as de aprendizagem.
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No início do séc. XIX, Janine Mery começou a distinguir dessemelhantes sensoriais,
enfraquecimento mental e outros problemas
adjuntos à aprendizagem a partir destes estudos apareceram educadores como Pereire,
Seguin Pestalozzi e Itard, os quais avançaram
a dedicação pelas crianças que exibiam dificuldades com o aprendizado.

Dessa forma, podemos afirmar que a
Psicopedagogia é uma área que se preocupa
com o aprendizado humano e com tudo que
permeia esse campo educacional. Serafini
(2011) define o termo aprendizagem como:
Aprendizagem é um processo que envolve vínculos individuais e coletivos que resultam das interações do
sujeito com o meio, da ação do cuidador e das articulações entre o saber e o não saber. É um processo permeado, no caso do ser humano, por um clima e um tom
sócio afetivo, que produz instrumentos para mudar a si
e ao mundo e vice-versa. É um movimento que envolve
o mundo íntimo, a subjetividade, o desejo e, também,
o contexto no qual se dá. É o processo de conhecer, o
processo de vida que se dá por articulações possíveis
e que amplia os domínios cognitivos para conexões
cada vez mais complexas (SERAFINI, 2011, p. 51).

Jean Itard fez estudos acerca da percepção e do atraso mental. Pestalozzi, por sua
vez, guiado por Rousseau, foi o fundador da
Psicopedagogia na Suíça, em um Núcleo de
Educação que refugiava crianças pobres. Esses professores foram os desbravadores no
tratamento das dificuldades de aprendizagem,
entretanto, eles se atentam mais com as caNessa concepção, a aprendizagem, de
rências sensoriais, como também com a debilidade mental de que com a desadaptação da acordo com o autor citado acima, está ligada
a individualidade do aluno e com tudo que ele
criança.
traz consigo, mas também resulta de traços coPor fim, em 1948, o termo Psicope- letivos que ajudam no processo de ensino e
dagogia passa a ser acentuado com o desíg- aprendizagem.
nio de acolher as crianças e os adolescentes
Dessa forma, a integração do aluno
desadaptados, ainda que fossem inteligentes,
mas tivessem dificuldades. Segundo Portilho com dificuldade de aprendizagem ajudará, e
(2003), a significação do objeto de estudo da muito, para que ele recupere o que perdeu e
passe a acreditar que tem condições de aprenPsicopedagogia é:
der.
O objetivo do tratamento psicopedagógico é o desaNesse horizonte, entra a Psicopedagoparecimento do sintoma e a possibilidade do sujeito gia, preocupada com o desenvolvimento de
aprender normalmente em condições melhores enfatiaprendizagem daqueles alunos que apresenzando a relação que ele possa ter com a aprendizagem, ou seja, que o sujeito seja o agente da sua pró- tam dificuldades nesse processo e que necespria aprendizagem e que se aproprie do conhecimento sitam de uma ajuda profissional para recupera(PORTILHO, 2003, p.21).
rem o que perderam no meio do processo de
ensino e aprendizagem, em sua sala de aula
A IMPORTÂNCIA DA
regular.

PSICOPEDAGOGIA

Para Portilho (2003) a:
O psicopedagogo é um profissional
que busca respostas para diversos problemas
ligados à aprendizagem. Tal profissional surgiu
da necessidade de entendermos o porquê muitos alunos não conseguem aprender, mesmo
conteúdo bem simples.

Psicopedagogia tem por objeto de estudo a aprendizagem do ser humano que na sua essência é social, emocional e cognitivo- o ser cognoscente, um sujeito que
para aprender pensa, sente e age em uma atmosfera,
que ao mesmo tempo é objetiva e subjetiva, individual
e coletiva, de sensações e de conhecimentos, de ser e
vir a ser, de não saber e de saber. Essa ciência estuda
o sujeito na sua singularidade, a partir do seu contexto
social e de todas as redes relacionais a que ele consegue permanecer [...] (PORFILHO, 2003, p. 125).

149

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Porfilho (2003) define a PsicopedaO autor deixa claro com suas palavras
gogia como um campo totalmente voltado ao que o profissional de Psicopedagogia tem duemocional e ao social e que age de forma sub- plo papel nas escolas, tendo em primeiro plano
jetiva e objetiva, dependendo da necessidade. que atentar-se para os problemas de dificuldaPara o autor, a Psicopedagogia traba- de de aprendizagem dos alunos e em segundo
lha de forma dispare e percebe o aluno com plano tendo que voltar-se para a relação prodificuldade de aprendizagem como indivíduo fessor-aluno.
pensante, com suas necessidades e dificuldades pessoais, e que está inserido em uma
Com isso, vemos que há a necessidasociedade que muito contribui para sua forma- de de que psicopedagogos, educadores pais e
ção. Ujiie (2016), por sua vez, defende que:
alunos se entendam para que haja um trabalho
em grupo, voltado à aprendizagem do aluno
A Psicopedagogia é uma área de estudo que tem como
objetivo a aprendizagem humana, que em sua natureza que apresenta dificuldade, ajudando, com isso,
sistemática é ação social, cognitiva e emocional. Por ao educador responsável por esse aluno.
esta via, a Psicopedagogia é uma ciência abrangente
com duplo enfoque: clínico e institucional, ou seja, o
atendimento individual e/ou coletivo de sujeitos aprendentes (UJIIE, 2016, p. 13).

Já Ujiie (2016) define a Psicologia
como uma ciência voltada a estudar a aprendizagem humana, mostrando da mesma forma
que Porfilho, que ela trabalha de forma dispare
e foca o individualismo do ser envolvido em
uma sociedade na qual está inserido.
Dessa forma, nas escolas, o psicopedagogo terá sua atuação ligada a diversos focos visando um trabalho preventivo, ligado não
apenas aos alunos com dificuldade de aprendizagem como também aos educadores, ajudando-os com projetos que agreguem conteúdo ao
processo de ensino e aprendizagem da escola.
Santos (206) disserta que:
O trabalho na instituição escolar apresenta duas naturezas: O primeiro diz respeito a uma psicopedagogia
voltada para o grupo de alunos que apresentam dificuldades na escola.
O seu objetivo é reintegrar e readaptar o aluno à situação de sala de aula, possibilitando o respeito às necessidades e ritmos. Tendo como meta desenvolver as
funções cognitivas integradas ao afetivo, desbloqueando e canalizando o aluno gradualmente para a aprendizagem dos conceitos conforme os objetivos da aprendizagem formal.
O segundo tipo de trabalho refere-se à assessoria junto
a pedagogos, orientadores e professores. Tem como
objetivo trabalhar as questões pertinentes às relações
vinculares professor-aluno e redefinir os procedimentos
pedagógicos, integrando o afetivo e o cognitivo, através
da aprendizagem dos conceitos e as diferentes áreas
do conhecimento (SANTOS, 2016, p. 02).

Blaszko, Portilho e Ujiie (2016) mostram claramente que:
O psicopedagogo necessita conhecer e valorizar as diferentes aprendizagens construídas ao longo da história de vida da pessoa, considerando que estas podem
contribuir para enaltecer a aprendizagem ou favorecer
o aparecimento de dificuldades (BLASZKO, PORFILHO
e UJIIE, 2016, p. 146).

Dessa forma, ao estudar todo caminho percorrido até ali pelo aluno com o qual
está trabalhando, o psicopedagogo conseguirá
entender de onde surgiram suas dificuldades
(seus agentes causadores ) e o que poderá ser
feito para que esse aluno recupere sua autoestima e passe a se dedicar mais ao processo de
ensino e aprendizagem e, aos poucos, comece
a se apropriar do conteúdo ministrado por seu
professor, tendo o apoio do psicopedagogo.
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A PSICOPEDAGOGIA NAS ESCOLAS
Começando com o Pensamento e Machado (1997) apreende-se claramente que:
A escola caracteriza-se como um espaço concebido
para realização do processo de ensino/aprendizagem
do conhecimento historicamente construído; lugar no
qual, muitas vezes, os desequilíbrios não são compreendidos (MACHADO, 1997, p.24).

Ao chegar em uma unidade escolar,
muitos educadores e familiares creem que o
psicopedagogo vai resolver todas as dificuldades que ali existem, como as dificuldades na
aprendizagem, a evasão escolar, a indisciplina
em sala de aula, a falta de estímulo dos docentes, entre outros problemas que fazem parte da
área educacional (MACHADO, 1997).
Contudo, o psicopedagogo não chegará à escola tendo em mãos todas as respostas
necessárias. O que vai ocorrer consistirá em
um grande trabalho em equipe, ou seja, em
parceria com toda a equipe que faz parte da
unidade escolar: os gestores, a equipe técnica,
os educadores, os alunos, a turma de apoio
e, acima de tudo, a família. O psicopedagogo
embarca na unidade escolar tendo como foco
o “todo” da instituição em que trabalhará (MACHADO, 1997).
Andrade (2004) afiança positivamente
que “a escola se caracteriza como um espaço
concebido para realização do processo de ensino/aprendizagem do conhecimento historicamente construído; lugar no qual, muitas vezes,
os desequilíbrios não são compreendidos”.

Transformar a aprendizagem em prazer não significa realizar uma atividade prazerosa, e sim descobrir o prazer
no ato de: construir ou de desconstruir o conhecimento;
transformar ou ampliar o que se sabe; relacionar conhecimentos entre si e com vida; ser co-autor ou autor do
conhecimento; permitir-se experimentar diante de hipóteses; partir de um contexto para a descontextualização
e vice-versa; operar sobre o conhecimento já existente;
buscar o saber a partir do não saber; compartilhar suas
descobertas; integrar ação, emoção e cognição; usar a
reflexão sobre o conhecimento e a realidade; conhecer
a história para criar novas possibilidades (ANDRADE,
2004, p. 75).

Andrade (2004) adverte, também, que
“a Psicopedagogia, como área que estuda o
processo de ensino e aprendizagem, pode
contribuir com a escola na missão de resgate
do prazer no ato de aprender e da aprendizagem nas situações prazerosas”.
O psicopedagogo compreende que
para instruir-se são imprescindíveis qualidades
cognitivas, como o abordar o conhecimento;
afetivas, como situar vínculos; criativas, como
colocar o que aprende em prática; e associativas, preocupadas com a socialização.
A assimilação, então, requer um tempo
até ser apreendida, abrangida e posta em prática. As transformações, ou seja, o ingresso no
novo numa atmosfera escolar, necessitam ser
escalonados e contínuos, dando-se prioridade
e hierarquizando-se as atuações infantil.

A aprendizagem na unidade escolar,
por várias décadas, foi encarada como algo
longínquo do deleite e percebida como um mal
imprescindível. Desta forma, o maior desafio
das unidades escolares, atualmente, é acordar
a vontade dos estudantes para que todos consigam sentir deleite no processo da aprendizagem. O conceito de Andrade (2004) é claro
quando o autor disserta que:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, compreendemos o quão importante é a participação do pedagogo
na área educacional. Contudo, nem tudo é fácil para que esse profissional trabalhe em nossas
escolas.
O psicopedagogo depara-se com dificuldades como o preconceito provindo das famílias
que fazem parte do contexto escolar ao que está inserido e que não aceitam que seus filhos
possam ter alguma deficiência de aprendizagem, atribuindo qualquer insucesso do filho aos
professores e à escola.
A falta de cursos de formação continuada que ajudam ao psicopedagogo a sempre estar
preparado para qualquer novidade que surja em sua área, também pode ser elencada como
uma dificuldade para esse profissional atuar com maestria.
Alguns educadores também agem com certo distanciamento e resistência por acharem
que o psicopedagogo estaria lhes dando ordens ao orientá-los como devem lidar com seus
alunos com deficiência de aprendizado e isso atrapalha, e muito, no trabalho deste profissional.
Nesse horizonte, vemos que há a necessidade de que todos se instruam um pouco mais
sobre essa área, para que realmente entendam que a permanência de um psicopedagogo nas
escolas é de suma importância, tanto para o desenvolvimento dos alunos com deficiência de
aprendizagem como também como apoio para educadores, gestores e pais.
Quando todos entenderem a real importância desse profissional, com certeza, teremos
um trabalho mais eficaz e uma escola que realmente se mostra preocupada com a vida educacional de cada aluno, principalmente com aqueles que apresentam déficit de aprendizagem.
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A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS COMO ESPAÇO
EDUCADOR DA ARTE E CULTURA BRASILEIRA

RESUMO: A arte é um dos modos pelos quais o ser humano atribui sentido à realidade que o
cerca. Na arte não há certo ou errado, não há preconceitos, há sim disponibilidade e sensibilidade de querer entender, deixar que a arte revele os seus sentidos peculiares e permita se
fizer compreender nas mais variadas linguagens artísticas. A arte é uma manifestação humana, uma maneira do ser humano expressar seus sentimentos e emoções, podendo ser representada de diversas maneiras. É um reflexo da cultura e da história e possibilita o despertar
e o imaginar, estimulando o interesse dos indivíduos. As expressões artísticas possuem significados únicos e diferentes, sempre relacionados às sensações e emoções. A arte tem uma
importante função social na medida em que expõem características históricas e culturais, na
educação infantil a arte desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento global
das crianças, já que as mesmas convivem num espaço especial de aprendizagens, interagindo
umas com as outras, assim, a arte como forma de expressão permite o despertar da imaginação e criatividade, por ser uma linguagem que integra todas as dimensões do ser humano
e permite explorar todas as possibilidades que existem dentro e fora da instituição escolar,
favorecendo a sensibilidade das crianças nas relações com o meio e enriquecendo suas observações e experiências.

Palavras-chave: Arte; Cultura; Expressão Artística; Aprendizagens; Escola.
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INTRODUÇÃO

C

ompreende-se que através da arte é possível se expressar, expor ideias e liberar
emoções, sendo a arte uma pequena parte da cultura, nos permite diferentes
percepções para compreender o mundo que nos cerca.

Enquanto a cultura nos aponta para o mundo como ele é, com hábitos, costumes, valores que nos aproximam da vida em sociedade, a arte nos aponta para outras possibilidades do
mundo, relacionando com vivências pessoais e com a maneira que vivemos.
Por meio da observação das diversas formas de arte é possível desenvolver a criatividade e a imaginação, por esse motivo, as manifestações artísticas se tornam imprescindível na
educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, como forma de favorecer o pleno
desenvolvimento das crianças.
Nessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo verificar, por meio de pesquisa bibliográfica, a importância da arte e cultura na escola,visto que a escola tem um papel essencial para
favorecer o acesso às diversas manifestações artísticas como forma de promover às crianças o
conhecimento de si e do mundo, possibilitando experiências de narrativas em diferentes linguagens, através das interações e vivências, incentivando a exploração e a curiosidade.
Promover o acesso as diferentes manifestações artísticas, possibilita a reflexão do novo,
instiga o interesse, aguça a curiosidade e permite aprendizagens significativas.
Portanto, levando em consideração que as crianças aprendem explorando e descobrindo
o meio em que vivem através das observações da natureza e do que é vivenciado, é imprescindível que diversas oportunidades de práticas culturais possam ser proporcionadas dentro e fora
do ambiente escolar, permitindo assim, que as crianças se apropriem das instituições urbanas
como locais de reflexão, entretenimento e convivência social.
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ARTE E CULTURA, CONCEITOS E
DEFINIÇÕES
A arte pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de
ordem estética ou comunicativa, realizada por
meio de uma grande variedade de linguagens,
tais como: arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema,
em suas variadas combinações.

Apreciar as qualidades estéticas de uma obra de arte
é bem diferente de notar suas propriedades físicas: tamanho, peso, matéria de que é feito. Seu valor econômico, de troca, também não entra em consideração
na apreciação estética. Costuma-se dizer que a experiência estética, ou a experiência do belo, é gratuita, é
desinteressada, ou seja, não visa a um interesse prático
imediato. Só nesse sentido podemos entender a gratuidade dessa experiência; jamais como inutilidade, uma
vez que ela responde a uma necessidade humana e
social (ARANHA; MARTINS, 2009, p. 404).

Essa apreciação da arte pode-se ser
entendida como uma experiência estética, tanto do objeto apreciado, quanto do sujeito que
o percebe, sendo que essa percepção se dará
a partir de nossas observações e sem normas
para que seus múltiplos sentidos possam aparecer.

No dicionário Aurélio podemos encontrar a definição para a palavra arte, sf.1. Capacidade ou atividade humana de criação plástica
ou musical. 2. V. artes plásticas. 3. Os preceitos necessários à execução de qualquer arte.
4. Habilidade; engenho. 5. Ofício em especial
nas artes manuais. 6. Maneira, modo. Com as
diversas significações da palavra é possível
Para confirmar tais afirmações Aranha
percebermos o quanto a arte aponta para vá- e Martins (2009) relatam:
rias possibilidades.
Por meio da arte o ser humano pode
expressar seus sentimentos e emoções, ela
pode estar representada de diversas maneiras,
sendo o reflexo da cultura e da história, considerando os valores estéticos, do equilíbrio e da
harmonia.

A arte nos faz entender e ampliar aquilo que somos
porque passamos a ver o mundo e a nós mesmos sob
luzes diferentes. A arte afina nossa sensibilidade: ensina-nos a ter aguda percepção dos estímulos que vêm
dos nossos sentidos e relacioná-los com conteúdos
próprios, nossas lembranças, vivências pessoais e informações que já temos e com o mundo em que vivemos (ARANHA e MARTINS, 2009, p. 413).

De acordo com Aranha e Martins
(2009) embora a arte faça parte do mundo
humano desde a pré-história tenha ocupado
lugar de grande importância em todas as civilizações, a palavra estética só foi introduzida
no vocabulário filosófico em 1750 pelo filósofo
alemão Alexander Baumgarten.

A arte é realizada pelo artista a partir
do senso estético, com o objetivo de despertar
e estimular o interesse da consciência de um
ou mais espectadores, além de causar algum
efeito. Cada expressão artística possui significado único e está relacionada com sensações
e emoções.

Referia-se a cognição por meio dos
No que se refere à apreciação da arte
sentidos, ou seja, o conhecimento sensível.
Aranha e Martins (2002) enfatizam: “Não há
Mais tarde, passou a usar o termo como refementira em arte. Porque a arte não tem por
rência à percepção da beleza, especialmente
objetivo mostrar a realidade como ela é, mas
na arte.
como pode ser. E as faces do poder ser são
muitas. Daí os vários tipos de arte” (ARANHA e
Pode-se perceber que é necessário esMARTINS, 2002, p. 202).
tarmos dispostos a conhecer, levando em consideração as particularidades de cada obra de
arte e ao mundo dentro do qual essa arte se
forma. Diante do exposto acima Aranha e Martins (2009) destacam:
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É sabido que o ser humano necessita
ARTE E CULTURA NO ESPAÇO SOCIAL
de criar e sentir a arte, nesse sentido, pode-se afirmar que através das manifestações arÉ sabido que a arte foi evoluindo e ocutísticas é possível se expressar, expor ideias e pando um importante espaço na sociedade,
liberar emoções.Entendemos que cultura é o
como é o caso de algumas manifestações arconjunto de tradições, crenças e costumes de
tísticas que tornaram-se indispensáveis, como
determinado grupo social.
por exemplo a música, a dança, entre outras.
Assim, a cultura representa o patrimônio social de um grupo e a soma de padrões
dos comportamentos humanos. De acordo
com o dicionário Aurélio a palavra cultura quer
dizer o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade.

Além de contribuírem para compreensão de tais significados da arte e da cultura
como formas de pensamento Aranha e Martins
(2002) ainda evidenciam que:
Por essa razão a arte também é um dos modos pelos
quais o ser humano atribui sentido à realidade que o
cerca, e uma forma de organização que transforma a
experiência, o vivido, em objeto de conhecimento, sendo, portanto, simbólica (ARANHA e MARTINS, 2002,
p.202).

A cultura é entendida também como o
conjunto de comportamento de um grupo de
pessoas envolvendo seus conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião,
As manifestações artísticas não se reslíngua, hierarquia e conceitos de universo, ou
tringem somente às pinturas e esculturas, pode
seja, todo comportamento adquirido por meio
ser representadas de diversas formas como
da aprendizagem social.
música, cinema e dança e vai evoluindo com o
Diante do que se entende por cultura tempo em cada época, de acordo com o conToscano (1986) ratifica: A cultura pode, pois, texto histórico, assim, pode-se observar uma
ser definida como o resultado de todo o es- tendência e estilos próprios.
forço do homem através dos tempos, feito no
Diante do exposto, Aranha e Martins
sentido de dominar a natureza e pô-la a seu
serviço. Assim, é cultural tudo o que não é na- (2009) enfatizam:
tural, isto é, tudo que sofreu de alguma forma a
influência transformadora do homem (TOSCA- Em primeiro lugar, a cultura é a criação coletiva e é
dirigida para a comunidade, reforçando seu modo de
NO, 1986, p. 38).
Acerca do explícito a cultura traz certa
estabilidade para a comunidade e o indivíduo,
apontando para o mundo como ele é, com hábitos, costumes, valores que nos aproximam
dos outros indivíduos de um determinado grupo.
A respeito de tais comentários Aranha
e Martins (2009) afirmam: “A cultura sempre
responde a desejos e necessidades dos grupos, das comunidades e da sociedade em geral. Por isso a cultura é plural, dinâmica e diversificada” (ARANHA e MARTINS, 2009, p. 410).
Sendo assim, só o ser humano é transformador da natureza e o resultado dessa
transformação chama-se cultura.

ser. A arte, ao contrário, é criação individual e dirigida
para o indivíduo. Mesmo as artes coletivas, como o cinema, o teatro, a dança, são autorais, isto é, revelam
a visão. A cultura é uma necessidade, pois para viver
em sociedade é necessário aprender a cultura local: a
língua, os modos de vida, os valores, etc. Já a arte não
é necessária na vida humana. Pode-se viver sem arte.
Ninguém é obrigado a produzir ou desfrutar a arte: ela
é um privilégio para quem faz e para quem a aprecia,
uma vez que é fruto de um desejo forte e intenso (ARANHA e MARTINS, 2009, p. 412).

A cultura aponta para o mundo como
ele é, com hábitos, costumes e valores, já a
arte é compreendida como uma pequena parte da cultura, possibilitando expressões e compreensão do mundo e de nós mesmos. Como
é evidenciado por Aranha e Martins (2009):
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“Enquanto a cultura estabelece normas, hábitos e regras, a arte desregula e cria valores
autônomos, pois cada obra é uma, irrepetível.
Lembrando-nos de que cultura é necessidade;
arte é liberdade” (ARANHA e MARTINS, 2009,
p. 413).

A sensibilidade na qual nos permite
maneiras peculiares de interpretação que cada
obra de arte demanda e oferece um tempo
próprio de apreciação, além de ser um recurso que possibilita o aprimoramento de práticas pedagógicas levando em consideração as
aprendizagens significativas, como evidência
Sendo assim, a cultura é útil para os Silva e Perez (2009):
indivíduos viver em sociedade e enfrentar desafios, já a arte enriquece o indivíduo e ajuda Isso quer dizer que a mudança da pedagogia centrada
no ensino para a pedagogia centrada na aprendizagem
no seu desenvolvimento.

ARTE COMO FORMA DE
PENSAMENTO

exige uma reelaboração do significado do espaço da
aula. O ensino centrado no aluno, a atenção à aprendizagem significativa e a ênfase na pedagogia da pergunta passam a exigir novos espaços de aprendizagem e,
mesmo considerando o espaço tradicional da sala de
aula, são necessários uma revisão e novos procedimentos (SILVA; PEREZ, 2009, p. 125).

A arte possibilita o entendimento do
mundo, tanto para o criador das manifestações
artísticas, quanto para o apreciador que se perAssim, as diferentes manifestações armite querer compreender e deixar que a obra tísticas impactam de maneira singular os diferevele os seus sentidos peculiares.
rentes públicos. Cada pessoa se relaciona de
uma forma diferente com uma obra de arte,
Cada obra de arte pode favorecer a porque cada um tem sua identidade, repertório
compreensão de acontecimentos e valores de e interesses.
determinadas épocas. Sendo que a arte permite que cada indivíduo utiliza seu conhecimento
De acordo com Siécola (2016) as Direde mundo e sua sensibilidade para interpretar trizes Curriculares Nacionais para a Educação
e compreender o que aprecia.
Infantil orientam a “articular as experiências e
os saberes das crianças com os conhecimenTal entendimento da importância da tos que fazem parte do patrimônio cultural”.
arte e de quem a aprecia vem ser reafirmado
por Siécola (2016):
A verdade é que desde muito novas,
elas têm acesso à linguagem escrita em seu
dia a dia e, aos 4 e 5 anos, estão em plena fase
de investigação desse objeto da cultura, inclusive nos suportes digitais. Sobre este aspecto
Siécola (2016) ainda destaca: “Para envolvê-las em descobertas sobre diversos materiais e
suas características, é importante oferecer um
ambiente de informações sobre a natureza e a
Na arte é usado maneiras diversas que sociedade” (SIÉCOLA, 2016, p. 77).
permitem ampliar o horizonte das experiências
As manifestações artísticas possibilivividas no dia a dia. Por meio dessas experiências é que se torna possível uma obra de arte tam a criação de espaços de convívio, expeser apreciada com todos os nossos sentidos. rimentação e dúvida, favorecendo a imaginação e a criatividade. A imaginação vai servir de
mediadora entre o vivido e o pensado, como
relatam Aranha e Martins (2009):
A medida que a criança vai crescendo e entrando em
contato com essa habilidade, com a diversidade de materiais e com as possibilidades da linguagem visual. Assim, quanto mais ela desenha, esculpe, molda e pinta
com diferentes tintas, materiais, como esponja, massinha, rolhas, argila, etc., e suportes, como papel, madeira, tecido, pedra, etc., mais possibilidades terá de elaborar sua linguagem artística (SIÉCOLA, 2016, p. 76).
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A imaginação, ao tornar o mundo presente em imagens,
nos faz pensar. Saltamos dessas imagens para outras
semelhantes, fazendo uma síntese criativa. O mundo
imaginário assim criado não é irreal. É, antes, pré-real,
isto é, antecede o real porque aponta suas possibilidades em vez de fixá-lo numa forma cristalizada. Por isso,
a imaginação alarga o campo do real percebido, preenchendo-o de outros sentidos (ARANHA e MARTINS,
2009, p. 419).

Enquanto a imaginação pode formar
imagens mentais a partir de algo que já conhecemos, ou simplesmente imaginar algo sem
percepção prévia, a criatividade está em produzir algo a partir do nada, sendo uma produção nova, como comentam Aranha e Martins
(2009):
A criatividade, vista como capacidade humana de criar,
exige um sujeito criador, isto é, a pessoa inventiva que
produz e dá existência a algum produto que não existia anteriormente. Esse produto da atividade criativa de
um sujeito não é, necessariamente, um objeto palpável,
mas pode ser uma ideia, imagem, teoria ou outra coisa
(ARANHA e MARTINS, 2009, p. 419).

Com isso, percebemos que a arte nos
permite várias possibilidades de imaginação
para criarmos e as novas compreensões, favorecendo inovações através das inspirações
vivenciadas. As obras de artes podem inspirar
novas obras, mas cada uma com seu significado e sensibilidade próprios.

MUSEU COMO ESPAÇO EDUCADOR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
É sabido que há meios imprescindíveis
para que a escola se torne interessante e cumpra efetivamente seu papel social e possibilitar
o acesso dos estudantes em museus, favorece a construção de dimensões humanas potencializando o imaginário, o lúdico, o afetivo,
a segurança, as interações, as descobertas, a
liberdade, a autonomia e a construção da identidade positiva das crianças, permitindo que se
constituam diferentes ambientes.

Diante do exposto Paro (2010) comenta:
Conhecimentos e informações qualquer computador
tem, e não precisa de uma relação pedagógica para
isso. Se queremos levantar a bandeira da dignidade e
da importância da educação, não podemos aceitar que
educadores desempenhem papel de computadores. Os
educadores devem fazer o seu papel de um ser humano que propicia condição de sujeito aos educandos,
para que estes se façam sujeitos e aprendam. Essa é a
condição educativa (PARO, 2010, p. 93).

A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico intelectual e social,
garantindo assim, o pleno desenvolvimento
das crianças. Quando a escola proporciona
passeios a museus, permite que esses espaços tornam-se elementos que concretizam a
finalidade da educação infantil, como fica evidente no que comentam Rankel e Stahlschmidt
(2016):
A prática educativa que fundamenta essa concepção
concebe o educador não como um cientista, visto que
seu objetivo não é conhecer o ser humano, mas agir
e formar, no contexto específico de uma situação contingente, seres humanos concretos. O educador pode
ser considerado um técnico ou um artista, na acepção
moderna destes termos, sua ação não se baseia num
saber rigoroso sobre fenômenos necessários que precisam ser organizados num sistema de causas e efeitos, assim como a atividade criadora não impõe a uma
matéria uma forma arbitrária, saída da imaginação do
artista. Muito pelo contrário, o processo de formação
visa o desenvolvimento de uma forma humana de vida
que tem em si mesma sua própria finalidade, noção
que engloba, a um só tempo, os fins naturais, sociais e
individuais do ser humano (RANKEL e STAHLSCHMIDT,
2016, p. 93).

Construir relações entre museus e a
escola pode ser uma grande oportunidade de
ampliar repertório e criar diálogo com a sala de
aula. Como fica explícito por Rankel e Stahlschmidt (2016): “É essencial reconhecer que o ensinar e o aprender não são processos distintos,
estes caminham juntos. Mais do que ensinar
conteúdos, a ação do professor está atrelada
a abrir caminhos” (RANKEL e STAHLSCHMIDT,
2016, p. 94).
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Contudo, é necessário desconstruir
a ideia de distância entre museu e escola. E
o professor tem um papel fundamental, pois
pode propor que todos se contaminem de alguma forma, sendo considerado como sujeito
principal desta relação, entendendo como indivíduo que não somente realiza o seu trabalho
em sala de aula, mas também é sujeito consumidor de cultura, como é destacado na Revista
Magistério (2015):
Muitos e constantes são os desafios de uma Rede Municipal de Educação Infantil tão ampla e diversa. Contudo, não perdemos de vista nosso grande objetivo
que é transformar o olhar e a escuta na perspectiva da
compreensão da infância como possibilidade de apropriação, transformação e produção das culturas infantis
(MAGISTÉRIO, 2015, p. 54).

Proporcionar o acesso das crianças
a museus, vem favorecer a prática educativa,
como mais uma diferente ferramenta para que
se torne instrumento na construção de conhecimento. O professor proporcionando passeios
a museus, torna-se protagonista da relação entre arte e educação.
Como sabemos, a curiosidade e a observação são características presentes na educação infantil e que é por meio delas e dos
questionamentos que fazem que as crianças
buscam compreender o mundo que as cercam, como é evidenciado pelas Orientações
Curriculares (2007):
Os espaços de convivência social onde a criança se
relaciona com adultos e com outras crianças, criam
oportunidades para ela construir e relacionar diferentes
aspectos da natureza e da cultura. A partir de sua interação com objetos e mediada pelo convívio com outras
pessoas, por informações veiculadas através dos meios
de comunicação e por imagens que capta visualmente,
a criança elabora noções onde se misturam à fantasia,
o pensamento mágico e algumas tentativas de formulação lógica. Quanto mais oportunidades as crianças
tiverem para falar e ouvir opiniões de adultos, ou de
outras crianças, sobre fatos, fenômenos e situações sociais observadas, mais elas poderão pensar e elaborar ideias sobre eles (ORIENTAÇÕES CURRICULARES,
2007, p. 96).

Para que o professor possa favorecer
esse entendimento é necessário que seja proposto aprendizagens significativas, a fim de
possibilitar a construção dinâmica de forma a
contemplar a produção de conhecimentos.
Ao visitar os museus é possível explorar a história, vivenciar novas descobertas por
meio da arte com seus acervos diversificados,
seja por meios diferenciados em suas exposições.
Dessa forma, nos permite uma aproximação do público ampliando para o ambiente
escolar desde a educação infantil. Tais informações são ratificadas nas Orientações Curriculares (2007):
O propósito dos espaços de educação infantil deve ser
o de educar no sentido amplo do termo: desafiar as
crianças a pensar com imaginação, desenvolvendo a
criatividade e propiciando o prazer. Nos CEIs, creches
ou nas EMEIs, conforme as crianças têm oportunidade de interagir com o professor, com outras crianças
e com o meio natural, social e cultural, elas podem, de
um modo ativo, crítico e lúdico, apropriar-se de conceitos, ideias e mensagens que consolidam certas formas
de pensar. Assim, possibilitar-lhes o acesso a fontes
variadas de informações e de lazer, e a uma programação de características plurais, são fatores fundamentais
para a construção de noções que as ajudem a entender
o mundo como múltiplo, rico em culturas, em diferenças
e em características naturais e socioculturais (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007, p. 98).

O professor nesse aspecto é um mediador de cultura, que proporciona situações
de aprendizagens para as crianças e através
do acesso aos museus traz informações que
alimentam a construção do conhecimento.
Rankel e Stahlschmidt (2016) ressaltam ainda:
Assim, a educação como arte está ligada à ideia de
que a ação educativa está relacionada a realidades
contingentes e individuais, portanto, que não podem
ser julgadas de maneira cientificamente rigorosa e necessária. A ação do educador-artesão é orientada em
função da representação de uma finalidade (RANKEL;
STAHLSCHMIDT, 2016, p. 94).
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A escola por sua vez, possibilitará experiências dentro das unidades escolares também de formas diversificadas e ampliando o
conhecimento das crianças, acrescentando novas experiências com vivências diferenciadas
dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos em sala de aula com visitas a museus, ampliando assim, o conhecimento das crianças
com novas possibilidades, estimulando a criatividade, potencializando suas capacidades de
criar e desenvolver suas habilidades (RANKEL;
STAHLSCHMIDT, 2016).

MUSEUS EM SÃO PAULO: CONHECER
E APRENDER
Segundo estudos da Revista Magistério (2015), a cidade de São Paulo é rica em
cultura, com seus museus históricos, de arte
moderna e contemporânea que enriquecem
nossos conhecimentos em suas diversas exposições, trazendo novas possibilidades e inspirações para aperfeiçoamento e criações variadas dentro do ambiente escolar, estimulando
a criatividade e a criticidade diante de fatos
ocorridos, com novas experiências vividas em
nosso cotidiano para novas possibilidades de
ações, percepções e propostas diferenciadas
com relação à cultura e a diversidades.
Conhecer a história dos museus da cidade de São Paulo e sobre o que cada um
representa enquanto território educativo faz
parte do processo de aprendizagem, que pode
e deve ser explorado e entendido nas escolas
desde a educação infantil.Apesar de as cidades apresentarem opções de manifestações
artísticas interessantes e muitas das vezes gratuitas, os espaços dedicados às artes visuais
ainda são pouco frequentados (REVISTA MAGISTÉRIO, 2015).

De acordo com a Revista Magistério
(2015) fica evidente que um olhar para a infância exige intensa preocupação com os processos formativos, para que as ações educativas
estejam fundadas no respeito aos seus modos
singulares de ver, agir, pensar, ser e estar em
cada contexto histórico.
Na cidade de São Paulo existem dez
museus para conhecer e aprender, esses espaços estão equipados para oferecer atividades
que vão muito além de seus acervos, como
contações de histórias, oficinas e brincadeiras.
São eles:
- Pinacoteca;
- Museu de Arte Moderna;
- Museu Afro Brasil;
- Museu do Futebol;
- Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo (MACUSP);
- Masp;
- Museu da Imagem e do Som;
- Casa das Rosas;
- Museu Catavento;
- Museu da Casa Brasileira (REVISTA
MAGISTÉRIO, 2015).
No mundo atual, a função da arte e
o seu valor não estão em copiar a realidade,
mas sim na representação simbólica que um
artista faz do mundo humano. A arte, enfim,
é uma ocasião de prazer porque nos oferece
a compreensão profunda do mundo e de nós
mesmos.

Sabemos que ir a exposição de arte é
um hábito a ser construído e incentivado desde
a educação infantil, por entendermos os museus como espaço educador, assim como é
educativa toda exposição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte expressa um universo, nos causa inquietações, permite que cada um se aproxime
a partir de sua experiência, dos valores de seu mundo, recriando, para si, os sentidos da obra.
Na educação infantil as crianças estão em plena fase de desenvolvimento da oralidade
e a participação nessas manifestações culturais permite que a linguagem aconteça socialmente,
além de possibilitar que se estabeleçam relações com diferentes objetos de conhecimentos.
O contato com todas as formas de arte favorece o desenvolvimento global das crianças
e por isso é necessário que desde a educação infantil as crianças tenham acesso aos museus,
como forma de incentivo para aprendizagens significativas.
Quando o professor desperta a curiosidade e mostra a diversidade de histórias que os
museus oferecem aos pequenos, estão contribuindo para formação de indivíduos críticos, observadores e conhecedores de sua história e cultura.
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Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para Educação
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TEORIAS DA LINGUAGEM ORAL NO PROCESSO
DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO ALUNO

RESUMO: O artigo a seguir tem o objetivo de investigar a prática da oralidade no contexto formativo do indivíduo. Os Objetivos são de ressaltar a oralidade enquanto um recurso fundamental em uma sala de aula no processo de ensino aprendizagem do aluno ativo e investigar a
presença da oralidade como atividade pedagógica nos Livros Didáticos de Língua Portuguesa
– serão analisadas também algumas das diversas maneiras de se trabalhar a oralidade, destacando desta forma, as prováveis limitações e evidenciando as estratégias para a utilização
ativa desta habilidade linguística. Este artigo aponta a interação que a oralidade promove no
ambiente de ensino, no desenvolvimento de um aluno crítico e conhecedor das suas opiniões.
A metodologia utilizada foi a documental com cunho qualitativo. Justifica-se o estudo, uma
vez que o ensino da língua materna deve desenvolver-se tanto na sua forma escrita quanto
oral. Entretanto, existe uma preferência na sala de aula pelo método de estudo e análise da
língua escrita, deixando-se, muitas vezes, a oralidade à margem, considerando-a como desnecessária. As conclusões do estudo trarão avaliações da perspectiva oral para os livros e, deste
modo, auxiliarão os docentes tanto nas práticas didáticas em sala de aula.

Palavras-chave: Oralidade; Habilidade; Linguística; Interação; Desenvolvimento; Aluno.
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INTRODUÇÃO

A

matéria Língua Portuguesa preenche um grande espaço na grade curricular do
ensino das escolas brasileiras, uma vez que a sua carga horária é maior, se comparada às demais disciplinas. O conteúdo programático das unidades de ensino
procura desenvolver o domínio da língua padrão, priorizando à escrita como princípio, onde
compreende-se que tal prática supre o discurso oral pelo escrito.
O destaque dessa afirmação pode ser comprovado por meio dos próprios exames nacionais de educação, como por exemplo, SAEB e Prova Brasil, onde existe uma hierarquia que
prevalece à escrita na modalidade padrão. Não existe um exame nacional que determine dos
alunos a prática da oralidade, fazendo-se assim com que os Educadores priorizem a grafia como
prática de ensino.
O presente artigo parte do fato quanto ao descaso de muitas escolas e educadores a
respeito da não utilização do domínio linguístico e da linguagem oral no processo de ensino
aprendizagem para alunos do ensino médio. Reforçando-se a importância da oralidade como
instrumento fundamental em uma sala de aula no processo formativo do aluno ativo.
O estudo analisará também algumas das múltiplas maneiras de se trabalhar a oralidade,
destacando-se as prováveis limitações e as principais estratégias para a prática desta habilidade
linguística. Este artigo mostrará ainda a interação que a oralidade promove no ambiente escolar,
no processo de desenvolvimento do indivíduo crítico e conhecedor das suas opiniões.
De acordo com os PCNs da Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), a língua é essencial
para que se estabeleçam as relações sociais, contudo esta não deve se tornar somente um meio
de comunicação. A oralidade deve ser trabalhada na sala de aula com a mesma intensidade que
se dá a maneira da escrita, pois tanto uma quanto a outra assumem um papel fundamental na
sociedade, mas existem dificuldades de inseri-la no sistema formal de ensino e na totalidade da
sala de aula.
Os PCNs (BRASIL, 1998), destacam as consecutivas transformações sociais responsáveis pela renovação dos desafios apresentados no campo escolar, sobretudo para as aulas de
Língua Portuguesa, objeto do estudo:
A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente segundo as demandas sociais
de cada momento. Atualmente, exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes dos que satisfizeram as demandas sociais até há bem pouco tempo e tudo indica que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade de
atender a essa demanda obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à constituição de práticas que
possibilitem ao aluno ampliar sua competência discursiva na interlocução. Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que decorrem de uma análise de estratos letras/fonemas,
sílabas, palavras, sintagmas, frases que, descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino
só pode ser o texto (BRASIL, 1998, p. 23).

Ao analisar sobre a pouca utilização da oralidade na sala de aula nasce à necessidade
de desenvolver esta pesquisa para investigar como os LDLP abordam essa perspectiva discursiva para o desenvolvimento da capacidade oral dos alunos.
Portanto, neste artigo, os objetivos são de ressaltar a oralidade enquanto um recurso
fundamental em uma sala de aula no processo de ensino aprendizagem do aluno ativo e investigar a presença da oralidade como atividade pedagógica nos LDLP, compreendendo-se a sua
contribuição na sala de aula como método que possibilite uma aprendizagem integral por parte
do aluno.
A fundamentação teórica da pesquisa procedeu a partir de estudos dos principais teóricos que tratam da temática, como por exemplo, Milanez (1993), Marcuschi (2003-2010), Fávero;
Andrade; Aquino (1999), entre outros. Dessa forma, após as limitações estabelecidas nas pesquisas bibliográficas realizadas e dos conhecimentos prévios adquiridos a respeito da oralidade,
este estudo mostra a importância do trabalho da oralidade, especialmente tratando-se de um
recurso que promove a interação em sala de aula.
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A ORALIDADE COMO PROCESSO
DE ENSINO: UMA CONTRIBUIÇÃO
TEÓRICA
De acordo com Bakhtin, (2011, p. 269)
a língua surgiu através da necessidade de comunicação, estendendo-se aos diversos contextos da atividade humana. Sua prática executa-se em enunciados orais e escritos. Com o
aparecimento da escrita, o indivíduo passou a
deixar o seu legado para as futuras gerações
de forma registrada.
Dessa maneira, a escrita passa a documentar a história da humanidade. De uma
instrução conteudista fundamentado em nomenclaturas da norma padrão, a uma sugestão de ensino de linguagem reflexiva, calcada
numa compreensão de língua como fenômeno
heterogêneo, histórico e social, muitas transformações ocorreram no processo de instrução
de Língua Portuguesa no Brasil. As orientações
dos PCNs de Língua Portuguesa (1997) quanto
as variantes linguísticas:
A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual
forma de fala utilizar, considerando as características
do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o
registro às diferentes situações comunicativas. É saber
coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo,
considerando a quem e por que se diz determinada
coisa. É saber, portanto, quais variedades e registros
da língua oral são pertinentes em função da intenção
comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem
o texto se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua adequação às circunstâncias de uso,
ou seja, de utilização eficaz da linguagem: falar bem
é falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido
(BRASIL, 1997, p. 31- 32).

A aprendizagem carece ganhar espaço no cotidiano do aluno, fazendo deste participante do processo, como sujeito falante da
língua, aproxima-se da linguagem em suas
manifestações. Alguns periódicos tematizam a
respeito da oralidade como um trabalho a ser
sistematizado de maneira integrada as linhas
da escrita, da leitura e da análise linguística. A
valer, como considera Dell´Isola, “Durante muitos anos, o trabalho com a oralidade nas aulas
de Português esteve no vácuo: nada se falava
sobre o assunto [...] Recentemente, uma onda
longitudinal sobre o assunto passou a vibrar
dentro de uma frequência audível” ARAÚJO,
SILVA (2013, p. 9-10). Para Bagno (2007),
Ao contrário da norma-padrão, que é tradicionalmente concebida como um produto homogêneo, como um
jogo de armar em que todas as peças encaixam perfeitamente umas nas outras, sem faltar nenhuma, a língua,
na concepção dos sociolinguistas, é intrinsecamente
heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre
em desconstrução e em reconstrução. Ao contrário de
um produto pronto e acabado, de um monumento histórico feito de pedra e cimento, a língua é um processo,
um fazer-se permanente e nunca concluído. A língua
é uma atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por todos os seus falantes, cada vez que eles se
põem a interagir por meio da fala ou da escrita (BAGNO, 2007, p. 36).

No arquétipo que vincula oralidade e
escrita aos contextos sociais de utilização da
língua, as ações de linguagem se materializam
em gêneros textuais, que são, de acordo com
Bronckart (2006), concretizadas por locutores
na esfera das atividades coletivas de linguagem, padrões pré-construídos, estabelecidos a
partir das modalidades heterogêneas. Com o
passar do tempo, estabilizam-se pela prática
e legados por gerações antecedentes; sendo
A linguagem tem a responsabilidade estas espécies consolidadas em textos. Sede permitir a inclusão. Através desse ponto de guindo-se a tradição, de acordo com Cristóvão
vista, a aula de Língua Portuguesa precisa es- (2015), toma-se como princípio:
timular a interação comunicativa, uma vez que,
reproduzir aulas de base expositiva com refe- a) um conceito de língua como ação social composta
rência à gramática normativa é manter-se num de dimensões sócio-históricas e discursivas; b) um conceito de ensino-aprendizagem de línguas como uma atimétodo instrutivo descontextualizado e auto- vidade social mediada por ferramentas tais como a línmático (BRASIL, 1997).
gua propriamente dita, gêneros e sequências didáticas;
c) um conceito de produção escrita como um processo
interativo de construção de significado (CRISTÓVÃO,
2015, p. 73-74)
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A linguagem oral deve focalizar as práticas sociais da língua no domínio público de
atuação dos indivíduos, desenvolvendo a fala
que o estudante já traz contigo no instante em
que este entra na unidade de ensino. De acordo com Bortoni,

De acordo com Leal, Góis (2012, P.
44), além disso, são recomendados eixos
como a valorização do texto de tradição oral e
práticas de retextualização como estrutura de
deslinde das relações entre oral e escrito, vinculando esses eixos em atividades unificadas a
projetos mais amplos, nos quais as produções
Machado (2004, p.68) tal ação abran- linguísticas sejam atividades reais de utilização
ge as práticas sociais mais formais que vão da língua.
do ensino fundamental ao ensino médio, alcançando ainda o nível superior, no qual as
A reflexão linguística a respeito do texpráticas acadêmicas da oralidade se fazem to oral admite visualizar aspectos legítimos da
acentuadas, principalmente nos contextos de oralidade, como aqueles que a determinam
iniciação científica em congressos, exposições como multimodal: a oralidade abrange uma séde trabalho, reuniões em grupos de pesquisa. rie de aspectos que vão além do linguístico,
Para Marcuschi, Dionísio (2007):
como por exemplo, a qualidade da voz, o tom,
a velocidade da fala, as pausas, os movimenTanto a fala como a escrita acompanham em boa medi- tos corporais e faciais, a gestualidade, - desda a organização da sociedade. Isso porque a própria
tacados por Dolz, Schneuwly e Haller (2004)
língua mantém complexas relações com as formações
e as representações sociais. Não se trata de um espe- como essenciais para a concepção da interalhamento, pois a língua não reflete a realidade, e sim ção humana, já que se alinham a uma direção
ajuda a constituí-la como atividade. Trata-se, muito mais de oralidade como atividade social: “a comude uma funcionalidade que está muito presente na fala. nicação oral não se esgota somente na utilizaA formalidade ou a informalidade na escrita e na oralição de meios linguísticos ou prosódicos; vai
dade não são aleatórias, mas se adaptam às situações
sociais. Essa noção é de grande importância para per- utilizar também signos de sistemas semióticos
ceber que tanto a fala como a escrita têm realizações não linguísticos, desde que codificados, isto é,
estilísticas bem variadas com graus de formalidade di- convencionalmente reconhecidos como signiversos. Não é certo, portanto, afirmar que a fala é infor- ficativos ou sinais de uma atitude” (2004, p.
mal e a escrita é formal (MARCUSCHI, DIONÍSIO, 2007,
160).
p 25).
É necessário que se dê ênfase no desenvolvimento de ações que potencializam a
relação de linguagem oral e escrita, com a finalidade de alcançar níveis mais relacionados
aos contextos institucionais, sem que se faça
uma reflexão quanto às variedades da língua
nos múltiplos contextos.
Para tal, o trabalho com a oralidade
envolve não somente produção oral e escuta/
compreensão, mas acima de tudo a análise linguística, destinada a análise ininterrupta quanto os discursos estabelecidos em contextos,
consolidando os eixos do ensino de Língua
Portuguesa, como por exemplo, a leitura, a produção e a análise linguística.

Os autores mencionam, assim, aos gêneros orais como multimodais uma vez que envolvem mais de um modo ou sistema de compreensão, com recursos visuais e sonoros.
A unidade de ensino tem o dever de
ir além das técnicas cotidianas de produção
oral, de tal modo como recomendou a escola
de Genebra, que defende não “o oral, mas os
orais” (2004, p. 135), uma vez que na reflexão
sobre a linguagem, zela-se por não fixar a oralidade num polo contrário à escrita. Costa-Maciel (2016), considera que,
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[...] os gêneros formais públicos [...] apresentam restrições impostas do exterior e implicam um controle mais
consciente do próprio comportamento do usuário da
língua. Os gêneros formais, mesmo sendo produzidos,
em geral, de forma presencial (face a face), se inscrevem em uma situação mediata, exigem, assim, planejamento. Ao apresentarmos o gênero oral formal como
objeto de ensino, tomamos o oral como eixo específico
e autônomo (DOLZ; SCHNEUWLY; HALLER, 2004). Porém, essa autonomia não isola o oral dos outros eixos
didáticos, os quais articulados se movem para uma
perspectiva de oralidade letrada e agem no continuum
tipológico. Ou seja, no continuum a fala e a escrita (a
oralidade e o letramento) são atividades interativas e
complementares (MARCUSCHI, 2001). Sob o prisma
do continuum, é possível concluir que tanto na oralidade quanto na escrita podemos encontrar situações de
maior ou menor formalidade (COSTA-MACIEL (2016).

Baumgärtner (2015, p.163) consideram
que, dados oficiais, como os PCNs, mesmo
que com críticas, difundiram algumas reflexões
e apresentaram sugestões de trabalho com a
oralidade que despertaram a comunidade escolar para o assunto, com conceitos de viés
bakhtiniano - como o de gêneros do discurso,
sugerindo exercícios de produção oral, escuta e
reflexão diante da relação fala/escrita, de forma
que o educando tenha experiências de emprego de uma fala mais monitorada, no mesmo instante em que amplia seus níveis de utilização da
linguagem para além de instruir quanto ao uso
correto do discurso e da grafia.

Os impactos do PNLD sobre os LD
tratam-se de abordagens realizadas por meio
do estudo de Costa-Maciel (2016), onde se
demonstram que existe apropriação, pelos manuais, das diretrizes enumeradas nos critérios,
sob pena do material ser reprovado.
Mesmo que existam progressos nas investigações sobre o PNLD, faz-se necessário
uma reflexão quanto aos critérios de aprovação
dos livros de maneira a apurar as produções,
buscando-se ações que reflitam na preparação
de materiais, seja através dos educadores ou
dos autores de LDs.
Tratando-se de tais métodos de aprovação, se forem frágeis, logo, poucos livros
abordarão a oralidade de maneira proveitosa;
já se são sólidos, os materiais os conjecturam,
centralizados nos gêneros orais em equilíbrio,
e juntados, com os métodos de escrita, em que
não existe concepção de divisões, enfatizando-se à reflexão e ao uso.

A ORALIDADE NO ENSINO MÉDIO

No instante em que o Educador planeja
a sua intervenção didática, ainda que este estabeleça procedimentos metodológicos, critérios
avaliativos e tantos outros elementos, deve-se
A evidência dada ao documento, entre- levar em consideração do “por que ensinar tal
tanto, é na oralidade sob o ponto de vista da atividade”.
variação linguística, e não no oral autônomo. Os
livros didáticos não abordam a oralidade como
Avaliando a oralidade como uma linha a
princípio efetivo das atividades escolares com a ser explorada nas aulas de Língua Portuguesa
língua materna, no entanto de maneira periféripara alunos do Ensino Médio, faz-se necessáca. A evidência que se dá aos métodos de escririo que o profissional da educação reflita sobre
ta nos manuais é produto da tradição natural da
supremacia da escrita (BAUMGÄRTNER, 2015). as finalidades de atuar por meio da linguagem
oral, uma vez que estes nortearão, além do
As críticas são realizadas ao redor da exercício propriamente dito, os métodos avaliacompreensão de língua articulada nos manuais, tivos e os pontos que serão mais acentuados
às atividades das quais os livros se destinam e, durante este processo.
sobretudo, à carência de trabalho mais detido
Mesmo que as pesquisas acadêmicas
nos aspectos multimodais das técnicas orais,
como por exemplo, a entonação, o ritmo, as a respeito da oralidade tenham aumentado
expressões faciais e corporais, a avaliação das expressivamente ao longo dos últimos anos,
produções dos estudantes em atividades de es- conforme observa Oliveira (2003, p .45-55),
cuta ativa, que são praticamente ausentes.
percebe-se a dificuldade que os professores
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apresentam para compreendê-la como elemento de sua prática, interferindo diretamente
na capacidade de fundar objetivos coesos com
a compreensão sociointeracionista de linguagem.

A questão vai mais a frente, uma vez
que, o educando já chega à unidade de ensino
dominando as práticas diárias de linguagem, a
responsabilidade dela seria colocá-lo em contato com circunstâncias mais formais de utilização da língua, a fim de que saiba adaptar
Sabe-se que tanto a fala quanto a es- ambas as modalidades aos contextos comucrita são características da língua e pode-se nicativos que a ele se proporcionem. Fávero,
adequá-las a múltiplas circunstâncias comuni- Andrade e Aquino ainda (1999) consideram:
cativas. Mas, o emprego daquela na vida de
um indivíduo é bem mais constante, já que Quanto à escola, não se trata obviamente de “ensinar
ocorre desde os primeiros períodos de vida. a fala”, mas de mostrar aos alunos a grande variedade
de usos da fala, dando-lhes a consciência de 27 que a
Marcuschi (2010, p. 18) considera que “a fala língua não é homogênea, monolítica, trabalhando com
(enquanto manifestação da prática oral) é ad- eles os diferentes níveis (do mais coloquial ao mais forquirida em contextos informais do dia a dia e mal) das duas modalidades – escrita e falada [...] (FÁnas relações sociais e dialógicas que se ins- VERO, ANDRADE; AQUINO (1999, p.12).
tauram desde o momento em que a mãe dá
A conversação é a prática linguística
seu primeiro sorriso ao bebê”.
mais executada pelos indivíduos no decorrer
É notório ainda que todas as socieda- da sua história, independentemente da sua
des possuam práticas orais, porém algumas condição sociocultural, uma vez que, desconculturas não possuem representações escritas. siderando-se as questões patológicas, todo suFávero; Andrade; Aquino (1999, p. 11) fazem a jeito aprende desde pequeno a falar.
seguinte reflexão sobre o desenvolvimento da
fala: “Culturalmente, os homens aprendem a
falar antes de escrever e, individualmente, as
crianças aprendem a falar antes de ler e escrever. Todas as crianças aprendem a falar (excluindo-se as patologias); muitas crianças não
aprendem a ler e a escrever”.

Marcuschi (2003, p. 14) endossa que
“a conversação é a primeira das formas de linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela
vida afora.”. Se a fala é o instrumento comunicacional mais utilizado pelo ser humano ao
longo de sua vida, afirma-se que os recursos
Isto posto, pode-se afirmar que, a fala conversacionais são muitos, o que já se estaé fundamentalmente a primeira maneira de co- beleceria como mais uma razão para a atuamunicação em sociedade do indivíduo, tendo ção com a língua falada na sala de aula.
certa preferência de tempo, se comparada a
Se junta a isso a razão de que, por ser
escrita. Fávero, Andrade e Aquino (1999) descrevem que as principais razões para o ensi- mais próxima do estudante, a fala gera amplo
no da língua falada ter seu lugar seguro nas interesse no momento em que é abordada
aulas de língua materna seria a justificativa do em sala de aula, até mesmo pelo seu modo
estudante já saber falar no instante em que in- eminentemente interativo, causando maior víngressa no ambiente escolar e o motivo de que culo entre o educando e a unidade de ensino
a fala e seus princípios estão associados ao e, logo, as aulas de Língua Portuguesa (MARprocesso de escrita, intervindo na assimilação CUSCHI, 2003).
do sistema linguístico e na reprodução gráfica
Castilho (2011) sugere dois aspectos
dos sons, contudo, isso não torna a fala melhor
que já seriam satisfatórios para explicar o endo que a escrita.
sino de língua falada: O primeiro deles seria
adotar como medida inicial uma maior atenção
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ao falar do aluno, já que na maioria das vezes ele não se origina de um ambiente letrado,
competindo à unidade de ensino a integração
desse estudante nas práticas comunicativas realizadas em sociedade, onde este seria então
posto em contato com outras multiplicidades,
aprendendo a empregá-las conforme a situação, passando-se a admitir a variedade do outro sem ignorar a sua própria.

teórica, servindo como recurso para o domínio
da modalidade escrita, tão essencial em uma
sociedade letrada.

Milanez (1993, p. 114) reforça que o
trabalho com a oralidade deve ser efetivado
desde os anos primordiais com vistas a aprimorar a competência comunicativa do estudante nos múltiplos contextos sociais em que
possa vir a se relacionar a partir do momento
O segundo aspecto, profundamente em que encerrar sua jornada escolar da eduassociado ao primeiro, seria aproximar o edu- cação básica.
cando do articular de forma culta, por meio
de aceitação das variações linguísticas, dessa
Os conhecimentos de Língua Portumaneira ele enxergaria a escola como um am- guesa para o Ensino Médio assinalados pelos
biente de convivência social. Por meio da apro- PCN ocasionam uma visão de língua ajustada
ximação do estudante com múltiplos falares, a como forma interativa, concebendo o estudanoralidade seria praticada com as demais linhas te como um elaborador de textos na sociedado ensino da Língua Portuguesa, até mesmo a de. “O trabalho do professor centra-se no obescrita:
jetivo do desenvolvimento e sistematização da
linguagem interiorizada pelo aluno, incentivanNo caso particular da Língua Portuguesa, não se acre- do a verbalização da mesma e o domínio de
dita mais que a função da escola deva concentrar-se
outras em diferentes esferas sociais.” (BRASIL,
apenas no ensino da língua escrita, a pretexto de que
o aluno já aprendeu a língua falada em casa. Ora, se 1999, p. 18).
essa disciplina se concentrasse mais na reflexão sobre
a língua que falamos, deixando de lado a reprodução
de esquemas classificatórios, logo se descobriria a importância da língua falada, mesmo para a aquisição da
língua escrita (CASTILHO, 2011, p. 13).

Sendo a oralidade compreendida
como elemento do processo comunicativo atuante nos mais múltiplos contextos sociais. A
finalidade do educador seria auxiliar o educando no processo de desenvolvimento de comDe acordo com Ferreira e Leal (2007,
petências e habilidades para a utilização da
p. 22) Assim, o trabalho com a oralidade, no
fala como prática cidadã (BRASIL, 1999).
Ensino Médio, é muito admissível, pois os gêneros formais públicos adequados a essa moAs competências e habilidades surgem
dalidade podem servir como ferramentas mais
incorporadas em três categorias, a saber: reespecíficas para explorar circunstâncias comupresentação e comunicação; investigação e
nicativas mais próximas daquelas vivenciadas
compreensão; contextualização sociocultural.
em conjunto.
A primeira competência estabelece que o estudante seja capaz de compreender a língua
Atividades acentuadas de produção e
como geradora de significação e como eleavaliação desses gêneros, permitindo a explomento fundamental na edificação da sua próração de pontos como intencionalidade, triapria identidade, assinalando para uma macrogem vocabular, diagnóstico do registro verbal,
competência de comunicar-se e expressar-se
escolha (adequada ao gênero) de recursos dis(BRASIL, 1999).
cursivos, semânticos e gramaticais, prosódicos
e gestuais são muito bem aceitas no contexto
acadêmico se integradas ao estudo da oralidade. E, aliás, ajudam na passagem do conhecimento linguístico empírico para uma base mais
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A segunda competência junta os métodos de compreensão crítica da diversidade
das linguagens. Já a última competência recomenda que o estudante reflita sobre os meios
de produção textual, atentando-se para o modo
histórico e social de tal produção - a fala surge em diferentes trechos da explicitação dessas competências, entre os quais se destacam
aqueles que se conduzem diretamente às práticas docentes em sala de aula:
A importância de liberar a expressão da opinião do aluno, mesmo que não seja a nossa, permite que ele crie
um sentido para a comunicação de seu pensamento.
Deixar falar/escrever de todas as formas, tendo como
meta a organização dos textos. (BRASIL, 1999, p. 2122). • A situação formal da fala/escrita na escola deve
servir para o exercício da fala/escrita na vida social
(BRASIL, 1999, p. 22).

Em meio às competências apontadas
através do documento, apenas uma traz abertamente a preocupação com a fala, em relação à escrita: “Articular as redes de diferenças
e semelhanças entre a língua oral e escrita e
seus códigos sociais, contextuais e linguísticos
(BRASIL, 1999, p. 24).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

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;
LORENZATO, 2013, p.60).

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.

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:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oralidade no ambiente estudantil é de extrema relevância quanto ao fato de ser admissível que este seja trabalhado em sala de aula. Nesse sentido, observou-se que há uma série
de possibilidades pelas quais a oralidade pode ser inserida no campo educacional, seja na
edificação do conhecimento ou na maneira de se expressar frente à sociedade, assim como no
desenvolvimento de habilidades artísticas dos educandos.
A procedência da investigação sobre a oralidade no contexto estudantil torna-se, portanto, um apoio eficaz e instigante, possibilitando ainda um estímulo ao senso crítico entre docente
e discente.
Tanto os alunos quanto os professores são os principais sujeitos no processo construtivo
do conhecimento na sala de aula. A partir disso, este artigo, em sua abordagem sobre as teorias
da linguagem oral no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno tende a abrir portas para
novos pensamentos, assim como também confiam os principais envolvidos com a prática deste
instrumento didático-pedagógico, independentemente do campo de atuação.
Logo, é responsabilidade da escola estimular a técnica da oralidade de forma progressiva nos seus projetos pedagógicos.Tratar sobre a oralidade na sala de aula beneficiando as
práticas discursivas é acima de tudo fazer com que o aluno vivencie os diferentes usos da língua.
Levando-o a reflexão em torno do uso. Não discriminando e nem denegrindo a sua variante, mas
prevalecendo-se o conceito de troca mútua de conhecimentos linguísticos.
A partir da valorização da variante do aluno, o professor se aproxima e pode interagir de
forma mais eficaz – isso não quer dizer que deixará que educando fale de qualquer maneira, entretanto o fará compreender que poderá utilizar da sua variante em um contexto social específico,
enquanto em outros precisará falar conforme com a variante de prestígio.
Notou-se por meio da pesquisa a presença da oralidade nos livros didáticos pesquisados, mas percebeu-se uma desigualdade se compará-los as demais habilidades de leitura, escrita e gramática, revelando-se ainda uma postura de discriminação da oralidade na sala de aula.
Assim, o estudo não pode se dar por concluído, pois outras pesquisas poderão acrescentar a este num processo de ampliação da importância do trabalho com os gêneros orais,
possibilitando aos educadores de Língua Portuguesa uma direção na escolha do livro didático,
uma vez que este ainda é nas escolas brasileiras a ferramenta didática mais próxima do professor e do seu aluno.
Os objetivos do estudo eram de ressaltar a oralidade enquanto um recurso fundamental
em uma sala de aula no processo de ensino aprendizagem do aluno ativo e investigar a presença da oralidade como atividade pedagógica nos Livros Didáticos de Língua Portuguesa. A partir
da análise, percebeu-se a reformulação dos critérios no decorrer das quatro edições do PNLD. –
Que, ao invés de compreender elementos mais minudenciados e específicos, parecem restringir
as determinações designadas à reflexão quanto às relações entre a linguagem oral e escrita.
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Considera-se que para que ocorram avanços na educação, a fim de se promover o
aperfeiçoamento de habilidades e de competências de maneira que o professor contribua efetivamente no processo formativo dos seus alunos, tornando-os capazes de arquitetar sentidos
para os discursos que contornam a sociedade.
Reforça-se, ainda, a importância de se realizar estudos que elaborem métodos didáticos
por meio da escuta, a avaliação da oralidade, a multimodalidade da fala, assuntos estes de importância fundamental para os compôs de Educação e Linguagem. Muitos estudos demonstram
que a oralidade ininterruptamente está minimizada e não é abordada de maneira proveitosa,
assim, acredita-se que os critérios deveriam ser mais severos. Em contrapartida, se assim for,
questiona-se se existem livros aprovados no tocante à prática com a oralidade.
As transformações pelas quais o estudo do português enquanto língua materna passou
reflete-se de forma direta nos LD da disciplina escolar. Entretanto, tais modificações no contexto
acadêmico ainda não foram capazes de consolidar a centralidade que o texto deve admitir em
sala de aula. No que se refere à prática pedagógica com os sistemas gramaticais da língua, os
Livros Didáticos ainda despontam um modelo tradicional de ensino, assinalado pela abordagem
transmissiva.
Nos Livros Didáticos desenvolvidos para os alunos do Ensino Médio, é elevado o trabalho com teores como variação linguística e classes de palavras, progredindo para o foco na
construção gramatical. Aquela é realizada de maneira mais apropriada, tendo-se em vista o
ponto de vista da análise linguística, atributo do padrão pedagógico em construção do ensino
da Língua Portuguesa.
Esta foca no estudo da gramática, ajustado na abordagem transmissiva dos conhecimentos linguísticos, distanciando-se da necessidade de articulação entre as linhas de práticas
escolares de linguagem, onde o texto deve figurar-se como unidade de análise e o gênero como
elemento de ensino.
Para finalizar, destaca-se que essa pesquisa exemplifica a importância de se prosseguir
investindo em pesquisas científicas sobre práticas de análise linguística, desenvolvendo-se, principalmente, propostas acadêmicas focalizadas em conteúdos de construções gramaticais da
Língua Portuguesa.
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O AMBIENTE ALFABETIZADOR NO PRIMEIRO
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O tema ambiente alfabetizador é frequentemente citado nas unidades escolares, então buscaremos com base em pesquisas bibliográficas sobre a temática, fundamentados em
Fernandes et al., (2005), Goulart (2013) e Moreira e Vicente (2017) e de acordo com as vivências no primeiro ano de alfabetização, entendermos a importância e contribuição de um espaço que contribua com a alfabetização. Analisaremos a sala de aula como um espaço de interações, quais são os materiais que adentram a classe, buscaremos compreender qual o motivo
de ser eleito algum painel em detrimento de outro, quais são os comumente encontrados nas
salas de alfabetização, o modo como podem ser utilizados permitindo a criança o avanço na
hipótese de escrita, onde devem ser alocados e qual o papel do professor como mediador de
aprendizagens. Por fim, apresentaremos os resultados que revelam que o ambiente alfabetizador é um grande recurso que contribui para o desenvolvimento dos estudantes.

Palavras-chave: Ambiente Alfabetizador; Alfabetização; Sala de aula.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho, tem por objetivo apresentar a defesa e importância de um ambiente alfabetizador nas salas de aulas de primeiro ano do ensino fundamental.
Nas escolas é comum encontrarmos nas turmas de primeiro ano cartazes que
tornam o ambiente mais dinâmico. Vamos analisar os motivos e fundamentos que justifiquem a
utilização de determinados cartazes.
No decorrer do trabalho, buscaremos responder indagações sobre o que é um ambiente
alfabetizador, qual a sua importância, como deve ser organizado e qual é o papel do professor
entre os materiais expostos e os estudantes da turma.
Diversas pesquisas contribuíram para a produção deste artigo, porém vamos nos limitar
a pesquisa bibliográfica que tem como fundamento a defesa de um ambiente alfabetizador que
contribua para o avanço nas hipóteses de escrita que a criança se encontra. As experiências de
trabalho em classes de alfabetização, também possuem elementos que são importantes para a
construção deste artigo.
Vamos analisar as concepções de alfabetização e letramento que são base para entendermos o ambiente alfabetizador fundamentado nas contribuições de Magda Soares (2004), e,
percorremos caminhos que nos levam a refletir o modo como a criança está imersa em cultura
letrada e cercada por diversos símbolos.
Um espaço muito importante que será constantemente abordado é a sala de aula e
como ela é um grande referencial para estudantes, familiares e professores. Com relação ao
ambiente alfabetizador, vamos defender que ele não é um item decorativo da classe, ele deve
ser utilizado com frequência e sempre pautado no desenvolvimento da criança.
Quando nos referimos a crianças em fase de alfabetização, devemos pensar em um espaço que seja acolhedor e dialogue com suas características, definiremos como e onde devem
ser alocados os painéis que auxiliarão nas práticas cotidianas.
Também, apresentaremos diversos materiais de um ambiente alfabetizador, qual a sua
finalidade, melhor modo de ser inserido nas salas de aulas e como poderá ocorrer a interação
entre eles. O papel importante do professor como mediador também será abordado e defendido.
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A IMPORTÂNCIA DE UM AMBIENTE
ALFABETIZADOR
Ao adentrar uma sala de aula de uma
turma que está no primeiro ano do ensino fundamental, é frequente a presença de materiais
e cartazes que estão fixados nas paredes. Delinearemos um caminho que nos explique a finalidade de existir um ambiente alfabetizador.
Para uma explanação sobre o motivo
em criar um ambiente em que a criança esteja
em contato com diversos portadores textuais,
definiremos os conceitos alfabetização e letramento.
A alfabetização é um momento inigualável na vida de uma criança, ela ocorre diante
de vários contextos e através de muitas interações, de acordo com Soares (2004, p. 97)
“alfabetização não é apenas aprender a ler e
escrever”, “alfabetizar é muito mais que apenas
ensinar a codificar e decodificar”, e outras semelhantes. Em Brasil (1997, p. 20):
[...] a alfabetização não é um processo baseado em
perceber e memorizar, e, para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de
natureza conceitual: ele precisa compreender não só o
que a escrita representa, mas também de que forma ela
representa graficamente a linguagem (BRASIL, 1997,
p. 20).

De acordo com o exposto, alfabetização está além da capacidade em unir as letras
e decodificá-las, é necessário também que o
estudante seja capaz de fazer o uso social da
escrita, pois, se faz necessário entender que a
escrita possui caráteres e sentidos, está presente em diferentes setores e se apresenta em
variados gêneros textuais.

[...] podemos dizer que as práticas sociais de letramento que exercemos nos diferentes contextos de nossas
vidas vão construindo nossos níveis de alfabetismo ou
de desenvolvimento de leitura e escrita; dentre elas, as
práticas escolares. Mas não exclusivamente como mostram nossos exemplos. É possível ser não escolarizado
e analfabeto, mas participar, sobretudo nas grandes cidades, de prática de letramento, sendo assim, letrado
de uma certa maneira (ROJO, 2009, p. 98).

A constatação acima nos fornece elementos possíveis para um longo debate acerca
da temática. De acordo com a autora, as práticas de letramento favorecem o aumento dos
níveis de alfabetização. Então, já apreendemos
que a prática social da escrita contribui para a
alfabetização.
O contexto em que uma criança está inserida, é cercado por símbolos e rótulos desde
o seu nascimento. Nos ambientes familiares, a
presença de situações de letramento é constante.
Na residência, a criança está em contato com letras em suas mais diversas formas,
pois elas estão em embalagens, aparelhos eletrônicos e tecnológicos, mídias sociais, entre
outros. No momento em que a criança atravessa a barreira do lar e caminha pelas ruas, as
práticas de escrita a acompanham: ela encontra placas, cartazes, letreiros de transporte público, propagandas impressas e intermináveis
materiais (GOULART, 2013).

Na escola as práticas de escritas devem continuar acompanhando a criança em
seu período de alfabetização, pois de acordo
com Ferreiro (1992, p. 38) apud Goulart (2013,
p. 213): “A criança vê mais letras fora do que
dentro da escola”. Em concordância com o
mencionado anteriormente, a criança está em
constante contato com as letras, a escola neO termo letramento remonta ao uso
cessita ser também um local em que o pequeda escrita em diversos contextos sociais. Rojo
no estudante encontra e se baseia em letras
(2009, p. 98) nos traz uma importante revelaexpostas.
ção acerca do conceito de letramento:
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Na chegada dos pequenos à escola,
eles se deparam com diversos ambientes, utilizam e compartilham de espaços e momentos
diversificados, porém, a sala de aula, é o lugar onde as relações com os pares e com a
aprendizagem se intensificam. A sala de aula
torna-se um local de todos e para todos, as
experiências são vividas e compartilhadas, ela
deve ser um local que propicia o desenvolvimento de quem circunda (GOULART, 2013).
Entendemos a classe não como um lugar neutro, mas sim, como um local que possui muitos
elementos a serem analisados.

Todos os recursos que são incluídos
em um ambiente escolar, não devem ser algo
neutralizado, utilizado apenas com a finalidade
de decoração do espaço. Os recursos devem
transcender a lógica de decoração escolar
para ser de fato algo que se torne vivo, que os
atuantes possam interagir com eles no intuito
de buscar referências para o seu processo de
alfabetização (MOREIRA; VICENTE, 2017).
Com os pequenos, é comum práticas
que envolvam o tato, pois os recursos disponíveis devem propiciar que eles toquem no material e, não devemos nos preocupar com o fato
de que o material possa se deteriorar, pois é
algo comum em ambiente com grande circulação e utilização. Caso o material seja danificado, ele pode ser recuperado ou reposto, pois
de acordo com Teberosky e Colomer (2003, p.
111) apud Moreira e Vicente (2017, p. 12):

Ela se revela como uma referência que
estudantes e famílias no início do ano letivo a
identificam: é o acesso e o regresso das inúmeras aulas que acontecem no cotidiano do
ambiente escolar. Desde os primeiros contatos
com a escola, a sala de aula é o local em que
os pequeninos possuem segurança e são caSe um material permanece durante todo o curso escopazes de se localizar.

lar é sinal de que não foi usado para o desenvolvimento
das atividades: ele tem, nesse caso, um valor mais de
decoração do que de outra coisa. Por outro lado, se o
material vai sendo substituído, significa que é funcional
e que foi integrado como conteúdo de ensino dentro
das atividades de aprendizagem (COLOMER, 2003, p.
111 apud MOREIRA; VICENTE, 2017, p. 12).

Este espaço fundamental em uma unidade escolar, deve ser organizado de modo
que se torne um ambiente acolhedor. Ele deve
ser iluminado para facilitar a visualização dos
conteúdos e arejado, propiciando bem-estar
aos que o frequentam. Para organizar o espaMas, para que a criança seja capaz de
ço, se faz necessário analisar alguns elementos, pois não basta apenas incluir alguns mate- utilizar os elementos em favor de seu desenriais e fixar cartazes de modo aleatórios, pois volvimento, os materiais expostos, devem estar
em um local que facilite a sua exploração. A
de acordo com Brasil:
altura em que os cartazes são fixados, é priA estruturação do espaço, a forma como os materiais mordial, o cuidado com a estética e a grafia
estão organizados, a qualidade e adequação dos mes- que está presente nos escritos, devem ser
mos são elementos essenciais de um projeto educativo. de acordo com a característica da faixa-etária
Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sono- (GOULART, 2013).
ros e mobiliários não devem ser vistos como elementos
passivos, mas como componentes ativos do processo
educacional que refletem a concepção de educação
assumida pela instituição (BRASIL, 1998 p. 68).

Os itens de um ambiente alfabetizador
terão maiores resultados se fixados com uma
distância suficiente de um para o outro que não
crie um aglomerado e sim desperte o interesse
do estudante.
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Seguimos para conhecermos quais os
materiais são os mais adequados nessa faixa
etária, qual a sua importância, os motivos de
Para traçarmos um panorama sobre sua utilização e como devemos fazer usos desas respostas acerca das definições de um am- ses recursos com o objetivo de auxiliar os esbiente alfabetizador, vamos nos embasar nas tudantes em fase de alfabetização.
palavras de Araújo et al., (2001, p. 142) apud
O alfabeto, é o recurso mais encontraMoreira e Vicente (2017, p. 9): “[...] passou a
denominar “ambiente alfabetizador”, que visa- do em ambientes escolares, mesmo nas salas
va levar para sala de aula um ambiente seme- de aula que não integram o ciclo de alfabetizalhante ao que as crianças viviam em seu coti- ção, ele se faz presente.
diano quando expostos em situação de leitura
Em diversas salas de aula ao redor
e escrita”
do país, ele está acima da lousa e sua apreConforme mencionado anteriormente, sentação pode ocorrer em pinturas na parede,
a criança está em constante interação com as impressos em folha de sulfite, confeccionados
letras e na escola essa prática deve permane- artesanalmente, plastificados, em sacos plásticer, esse é um dos motivos base para a defesa cos, entre outros (GOULART, 2013).

MAS AFINAL, O QUE É UM AMBIENTE
ALFABETIZADOR?

de um ambiente alfabetizador.
Sabemos que devemos romper com a
ideia de os cartazes serem capazes de apenas
ilustrar o interior de uma classe, eles necessitam criar no pequeno estudante que está no
mesmo local, uma reflexão acerca da leitura e
da escrita, pois de acordo com Silva (2013, p.
53) apud Moreira e Vicente (2017, p. 11):
Além dos livros e dos jogos, os docentes utilizam em
suas salas de aula recursos como cartazes, que contribuem em atividades envolvendo diferentes tipos de
gêneros textuais, como cantigas, lista e receitas. Esses
recursos favorecem, também, a reflexão sobre a língua
escrita, pois auxiliam o aluno a visualizar os textos, observando as letras, sílabas e palavras que compõem os
mesmos (SILVA, 2013, p. 53 apud MOREIRA; VICENTE,
2017, p. 11).

Sabemos a importância acerca dos
materiais estarem coerentes com a altura da
criança, em maior número de casos, o alfabeto
encontra-se em um local acima do alcançável
para um educando em fase de alfabetização.
Se faz necessário uma análise do momento
em que o estudante necessita da letra e como
ele improvisa para identificá-la diante de tantas,
sendo que todas estão longe de sua abrangência.
Os cuidados com a estética da apresentação do alfabeto nas salas de aula são
fundamentais, pois erros na grafia das letras
podem ser prejudiciais e, letras faltosas geram
ainda mais dificuldade no momento de consulta por parte dos estudantes. No caso dos
modelos que são fixados com cola e fitas adesivas, pode ocorrer com o transcorrer do ano
letivo a queda de algumas delas. No momento
em que a criança necessitar da letra, acarretará empecilhos.

No processo de alfabetização, o material que está ao alcance das crianças necessitam ser de qualidade e diversificados, podem
ser de gêneros textuais diversos e assim enriquecerem ainda mais o espaço e contribuir
para o avanço nas hipóteses de escrita alfabéAo analisar o alfabeto, é possível destica em que a criança se encontra.
tacar que em algumas unidades escolares, ele
revela cada letra acompanhada da escrita na
forma bastão, imprensa e cursiva alternando
maiúscula e minúscula.
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Há casos que vemos o alfabeto acompanhado de uma figura em formato de desenho correspondente a cada letra exposta, mas
aqui vale uma ressalva, pois em determinados
casos pode confundir a criança, pois o desenho de uma menina na letra M, pode sugerir a
criança que seja letra M de “boneca”. Existe a
exposição de alfabeto que acompanha os tipos
de letras e o alfabeto em Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS.
Assim, podemos considerar que o alfabeto necessita ser o mais adequado para essa
fase, ou seja, sem interferências que gerem
confusão, na altura dos estudantes e se possível disponível para o tato. Seguimos relatando
outros materiais que fazem parte do ambiente alfabetizador: os números, eles estão sempre próximos ao alfabeto e sua apresentação
pode ser das mesmas formas que citamos anteriormente, impressos, pintados entre outros.
Alguns são colocados ao lado de suas respectivas quantidades, sempre acompanhados de
figuras ilustrativas baseadas em diversas cores.

O calendário, é outro componente sempre presente nas salas de alfabetização: com
ele analisamos a sequência numérica, mas o
nome dos meses e a letra inicial de cada um
deles também faz parte da análise. Nesta fase,
os estudantes buscam referências em diversos
locais, então, para identificar uma letra, eles
também podem ir, tocar e apontar as letras que
escrevem o nome dos meses.
Outro dado importante se refere ao fato
de com o calendário, ser possível observar os
dias da semana e sua continuação, pois os alunos têm e despertam curiosidade sobre a lógica do tempo. Ao finalizar cada mês, eles notam
que algo mudou e surgem dúvidas sobre o que
ocorreu; essa é uma ótima oportunidade para
eles entenderem os meses do ano, sua sequência e quantos dias perdura cada mês.
O cuidado com o material a ser exposto está presente em todos os itens que serão
colocados, não apenas nos mencionados acima: ao fixar o calendário na parede, ele necessita ser de um tamanho que favoreça a visualização, e esteja sempre próximo da altura dos
educandos, que propicie o tato e o manuseio.
Vale ressaltar que, se entendemos letramento
como a função social da escrita, esse calendário precisa ser de acordo com o que é usado socialmente, ou seja, deve ser real, não há
necessidade de incluir um que seja utilizado
apenas em âmbito escolar.

A sua utilização está pautada na apresentação para a criança em momentos que se
faz necessário, em uma atividade em que o
registro numérico é solicitado, os estudantes
recorrem aos números expostos. Reitero a afirmação sobre a qualidade do que será apresentado em um ambiente alfabetizador: não deve
haver equívocos, ausência de números ou algo
que impeça a visualização. Destaco a crítica
acerca do local em que os números estão, pois
O painel de aniversariantes, consiste
são posicionados em um local que não propiem informar a data de aniversário dos compocia a interação.
nentes da turma, ele pode ser renovado a cada
Os números apresentados em um local mês, ou haver um único painel com todos os
específico da sala são importantes, mas deve- meses do ano e as respectivas datas de felimos pensar que os estudantes quando estão citações. Este elemento presente no ambiente
fora do ambiente escolar dificilmente encontra- escolar, favorece o reconhecimento de letras e
ram os números sequenciais do zero ao nove posteriormente, os nomes. É um ótimo exemem um painel. Sabendo disso, devemos pen- plo de como podemos utilizar as letras e os núsar em formas de incluir os números de modo meros socialmente. Os aspectos da aparência
que seja socialmente utilizado. Temos como e estética devem ser respeitados, os tamanhos
exemplo, o caso do calendário, painel com a e a altura de fixação também.
data dos aniversariantes do mês, rotina das aulas com os respectivos horários, entre outros.
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O quadro envolvendo a rotina dos estudantes demonstra também o motivo da existência de letras e números. Com ele, mesmo
para a criança que ainda não adquiriu o sistema de escrita alfabética, já é possível entender
a função social de letras e números. Assim os
pequenos conseguem encontrar os diversos
momentos do dia.

No decorrer das aulas, algumas atividades realizadas também podem compor o cenário alfabetizador. No caso do primeiro ano do
ensino fundamental, cantigas e parlendas são
utilizadas na alfabetização, elas podem também ser fixadas na sala. Porém, vale ressaltar
que, não necessitam permanecer durante todo
o ano letivo: quando o grupo achar conveniente, pode ser feita a troca por outra cantiga/parAlgo de suma importância para compor lenda.
um ambiente alfabetizador é a lista de nomes
criadas pelo professor. Neste caso, ela deve
As listas de palavras também são muiser construída por ordem alfabética e sem dis- to utilizadas na alfabetização, elas podem ser
tinguir com cores distintas as iniciais de me- escritas pelo professor ou pelos estudantes.
ninos e meninas. Importante destacar que é Existem listas dos mais variados temas e sinecessário unir em uma única lista os nomes tuações ocorridas ao longo do ano letivo. São
de todos os componentes do grupo sem sepa- feitas com palavras sugeridas coletivamente e
ração por gêneros.
há um intenso movimento de reflexão sobre a
escrita de cada sílaba.
Essa lista de nomes é uma base de
consulta para os pequenos, pois em casos de
Após ser escrita em um tamanho que
dúvidas, eles irão se pautar nas iniciais dos no- favoreça a visualização, a lista de palavras
mes dos amigos para utilizar em suas desco- pode ser mais um componente dessa turma
bertas acerca da escrita.
em alfabetização. Ocorre o mesmo com as parlendas e cantigas, pois não devem permanecer
Outro elemento importante para com- no mesmo local durante todo o ano, mas podepor um ambiente alfabetizador, é a lista de no- rá ser alterada por outras dos inúmeros temas
mes escrita pelos próprios estudantes: cada e assuntos que possam emergir.
um escreve o seu nome, é criado um único
cartaz e eles cooperam entre si para localizar
O espaço dedicado a leitura também
as letras que necessitam.
compõe o ambiente alfabetizador: é escolhido
um espaço da sala de aula, e nele, o professor
Relacionado ao nome, também temos prepara um ambiente acolhedor que propicie
um cartaz que é denominado de “ajudantes do aos estudantes a escolha de diversos livros e
dia”: por ordem alfabética, os educandos vão a leitura em um ambiente dedicado para esse
se revezando diariamente neste papel de auxi- fim. Tais espaços são chamados de “cantinho
liar o professor. No dia referente a sua letra, ele da leitura”, “canto da leitura”, entre outros.
deve buscar o seu nome para ser alocado no
painel. Não é uma tarefa simples, pois ele deve
As crianças têm autonomia para escoselecionar dentre muitos nomes de todos os lher e ler o livro de seu interesse, também é
seus colegas da turma. O exemplo menciona- possível trocar por outro ou compartilhar com
do, é um grande aliado na busca por reconhe- os amigos. Ao longo do ano, os livros podem
cer o próprio nome e as letras que o compõe. ser trocados ou repostos, sempre baseado nos
interesses e preferências dos estudantes.
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O professor tem um importante papel
como mediador entre o educando e os itens
do ambiente alfabetizador, pois Fernandes et
al., (2005 p. 1351): “Refletir sobre a organização do espaço de aprendizagem exige do (a)
professor (a) fundamentação e posicionamento
frente à concepção de metodologia diferenciada para o planejamento das atividades desenvolvidas no contexto de construção de conhecimento”

As competências e habilidades do professor são mostradas diariamente aos pequenos de acordo com as inúmeras interações que
acontecem em um ambiente escolar. A seguir,
analisaremos como algumas atividades diárias
favorecem o aprendizado de acordo com o ambiente alfabetizador.

No início da aula, o educador inicia
com uma leitura de um dos livros que compõe
o pequeno acervo presente na sala de aula.
Como leitor do grupo, o educador se Com isso despertará interesse pela leitura, pois
torna uma grande referência, ele escolhe cada os pequenos procuraram pelo livro lido como
item para ambientar a sala pensando nas ca- uma referência.
racterísticas do grupo; essa escolha é fundamentada em referenciais teóricos que relatam
No momento de destacar qual o dia
a sua importância. De acordo com a citação em que estamos vivenciando, uma criança poacima, não basta apenas incluir cartazes, é
derá se dirigir até o calendário presente na sala
necessário que eles sejam parte da proposta
para destacar com lápis de cor o referido dia,
metodológica que o professor acredita. Como
proporcionando assim o reconhecimento de
também relata Goulart (2013, p. 214): “[...] os
números e a sequência numérica.
materiais escritos podem revelar ou trazer as
marcas de uma proposta pedagógica desejaNo tocante ao alfabeto, devemos romda pelo professor, como também determinadas
práticas de forma específica de apreender o per a prática de ler apenas no início da aula,
poderemos utilizá-lo como referência ao longo
conteúdo proposto”.
do dia, reafirmando a necessidade de sua fixaO ambiente alfabetizador não terá atin- ção na altura dos estudantes.
gido sua intencionalidade se não for utilizado
diariamente, as práticas do professor são fundamentais para que o estudante perceba que
os materiais ali alocados poderão ser um auxílio.
As autoras Fernandes et al., (2005
p. 1351), relatam que: “[...] um outro fator a
considerar, refere-se à gestão de sala de aula.
Nesse sentido, pode-se afirmar que gerenciar
uma sala de aula exige do educador inúmeras
competências e habilidades”.

O painel de aniversariantes, pode ter
maior destaque no dia em que comemoramos
o aniversário de um integrante do grupo. Mas
ao longo de todos os dias, ele pode ser uma
referência, pois o professor pode fazer intervenção a respeito da cronologia das datas de
aniversário, propor atividades que elenque os
aniversariantes de um determinado mês, levar
a turma à reflexão de qual mês possui mais e
menos aniversariantes entre outros.

Uma das inúmeras habilidades do professor ao gerenciar a sala de aula do primeiro
ano da alfabetização é o seu grande papel de
mediador, pois as interferências e perguntas
que o professor lança, faz com que a criança
reflita sobre a escrita. Quando há a reflexão, o
estudante é capaz de compreender cada vez
mais o sistema de escrita alfabética e avançar
em sua hipótese de escrita.

Os painéis que envolvem o nome dos
estudantes são importantes aliados, pois com
eles é possível solicitar que o estudante busque uma letra ou sílaba que necessita pautado
no nome dos colegas da turma. O professor
pode junto com o estudante criar uma reflexão
acerca da escrita de uma palavra tendo como
referência os nomes da classe.
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As inigualáveis funções do professor alfabetizador, não se restringem a mediação, de
acordo com Fernandes et al., (2005 p. 1351):
“Organizar e administrar situações de ensino
e de aprendizagem requer do educador dois
procedimentos práticos fundamentais e constantes no contexto de sala de aula: planejar e
avaliar”.
Para que o ambiente alfabetizador se
torne coerente com a proposta e, de acordo
com Fernandes et al., (2005), o ato de planejar
e avaliar são pilares do trabalho docente. Ao
planejar, o professor elenca saberes e propostas que com base em seu conhecimento de
sua referida turma, auxiliaram os estudantes a
avançarem de hipótese silábica.
Um ponto fundamental para o professor é a avaliação: neste ponto nos detemos à
avaliação da turma como um todo diante das
observações que o educador realiza ao longo
do processo e não apenas à avaliação de cada
estudante de modo individual. Com a avaliação, o professor possui um panorama sobre as
necessidades de sua turma.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo teve como suporte
de sua realização a pesquisa bibliográfica de
campo quantitativo de abordagem documental
para melhor explanação da temática apresentada.
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Fernandes (2005), Goulart (2013)
e Moreira e Vicente (2017) que, de modo muito
coerente com este trabalho, abordam questões
que permeiam o tema e são uma fonte de pesquisas sobre o ambiente alfabetizador, qual a
sua importância e como pode ser utilizado.
Ao realizar esta pesquisa, foram analisados diversos trabalhos, pesquisas e documentos que são relacionados ao tema abordado, as referências embasadas em livros, artigos
científicos e teses contribuíram para a melhor
compreensão, definição e defesa de um ambiente voltado para contribuir com a alfabetização dos estudantes.

Quando o professor lança a avaliação
sobre o ambiente alfabetizador, é possível fazer
um contraponto entre os objetivos que ele possui no início do ano letivo ao incluir cada item
escolhido com o resultado que surge com a
interação das crianças com o espaço.
Ao avaliar, o professor identifica se o
painel fixado já foi devidamente utilizado e se
chegou o momento de ser excluído do rol de
cartazes ou substituído. É possível ponderar a
vida útil de cada material e se ainda possui
finalidade, pois com o decorrer do ano, os estudantes avançam e dúvidas que eram muito
fortes nos primeiros meses do ano, se tornam
irrelevantes nos primeiros meses do segundo
semestre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concretizar este artigo foi de suma importância para a minha experiência como docente
no primeiro ano do ensino fundamental, ela elencou e fundamentou com referenciais bibliográficos a prática cotidiana.
Ao longo do trabalho, foi traçado um caminho que iniciou na importante definição de
alfabetização e letramento, na sequência, permeamos os caminhos que nos levam a refletir que
a criança desde seu nascimento está em constante contato com as letras em mais diversas
formas.
Foi possível perceber que, se a criança está sempre em contato com as letras, na escola esse contato deve permanecer e ser ampliado. A escola deve ser o local em que também a
criança visualiza muitas letras.
Buscamos responder as indagações listadas no início desse trabalho, a pergunta que se
tornou o motor desta pesquisa, se refere as definições sobre o que é um ambiente alfabetizador.
Ele é a inserção de práticas sociais da escrita nas classes de primeiro ano, tem como objetivo o
auxílio aos pequenos estudantes na fase de alfabetização.
Sobre o ambiente alfabetizador, concluímos que ele é de suma importância nessa fase
de escolarização, pois além de ser um facilitador entre a criança e o letramento, ele também se
apresenta como uma fonte de pesquisas por letras e sons.
Defendemos que o local onde os painéis serão anexados, fazem com que o ambiente
seja eficaz, pois se os itens possuírem um caráter apenas decorativo e longe do que é possível
um estudante de seis anos alcançar, não obterá os mesmos resultados e servirá apenas para
decorar e ilustrar o ambiente, eles devem ser funcionais, permitirem a interação e devem ser
tocados e manuseados.
Concluímos que a altura dos materiais deve dialogar com a altura das crianças, porém
há outros pontos que merecem destaque, a qualidade dos cartazes, o tamanho e os recursos
que são utilizados na confecção. Os ajustes para organizar as ações que o tempo pode causar, devem ser constantes, o tempo de permanência e o modo da disposição na sala de aula
também são motivo de análise, pois devem estar de modo que não polua o ambiente com uma
inserção forçada de painéis.
Após as pesquisas e as vivências nas salas de aula de alfabetização, destacamos que
a utilização diária dos painéis com uma intervenção adequada com base em diferentes práticas,
é um facilitador para a alfabetização. Contribui para o avanço desde a diferenciação de letras e
números até como suporte para a escrita.
Defendemos o papel do professor como grande mediador, o que sustenta a posição de
criar reflexões acerca da escrita e, apresentar aos pequenos, letras em conjunto com um ambiente em prol do letramento e da alfabetização e não apresentar as letras do alfabeto de modo
isolado. Assim o professor cria um contexto que revela aos educandos que
a escrita possui uma função social.
Em suma, o ambiente alfabetizador é grande aliado da aprendizagem nas salas de alfabetização, ele permite o contato com situações em que comumente a criança terá contato além dos muros
da escola. Propicia ser uma referência que auxilia os estudantes em
reflexões sobre a escrita em um momento importante que é a alfabetização, também colabora com o reconhecimento de letras e amplia
o repertório dos pequenos, pois nos primeiros meses da alfabetização
é comum a dúvida sobre qual letra representa determinado som.
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BERÇÁRIO: O PROTAGONISMO DOS BEBÊS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Até completarem dois anos, os bebês fazem importantes conquistas. Suas ações são
influenciadas e influenciam seu entorno, constituindo o psiquismo e a identidade infantil. Os
bebês são capazes de se comunicar e interagir com os adultos e com as crianças que se relacionam. Todas as interações realizadas exercerão grande influência na constituição de cada
indivíduo. Assim, este estudo tem como objetivo destacar práticas e posturas específicas a
serem adotadas em instituições de Educação Infantil nos diversos momentos de convívio,
visando potencializar o desenvolvimento integral de cada bebê. A criação de um ambiente
adequado e a seleção de diferentes materiais a serem disponibilizados para os grupos de berçários também são tratados neste artigo. Este estudo tem como base a pesquisa bibliográfica,
tendo como aportes teóricos os trabalhos de alguns autores como: Adriana Friedmann, Elionor Goldschimied, Judit Falk, Paulo Fochi, Sonia Jackson, Suely Amaral Mello e Zilma Ramos
de Oliveira.

Palavras-chave: Bebês; Berçário; Brincar; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

D

esde o nascimento, até completar 2 anos, os bebês fazem importantes conquistas
para o seu desenvolvimento: aprendem a se alimentar sozinhos; a se locomover
e explorar seu entorno com o próprio corpo; a dominar movimentos específicos
(segurar, jogar, pintar e pinçar); começam a lidar com diferentes emoções (medo, raiva, frustração etc); estabelecem vínculos afetivos; nessa fase inicia-se o desenvolvimento da linguagem.
A criança é ativa por si só, desde o nascimento é rica de iniciativas e interesses espontâneos. Fochi (2015) enfatiza que a criança age no mundo e tem necessidade de estar e se
relacionar com o entorno que a cerca. As crianças são cheias de potencialidades, exploradoras,
criativas e desafiadoras, com capacidade de dar sentido e significado cultural ao mundo.
Outra característica marcante e presente nos bebês é a curiosidade; “desde que nasce,
o ser humano é curioso para ‘alcançar’ o outro: seja um ser humano, seja a si mesmo, seja a
outra coisa.” (Fochi, 2015, p. 98). Essa curiosidade motiva o bebê a descobrir o mundo que o
rodeia com diferentes ações. Ele olha, toca, conecta, experimenta, comunica, prova, conversa,
interage, aproxima-se e relaciona-se. Com isso se inaugura as primeiras atividades sociais do
indivíduo, que, segundo o estudioso, tem um tom de descoberta, uma tomada de conhecimento
sobre o mundo.
As ações realizadas pelos bebês são sociais e comunicativas, revelam as suas intencionalidades, são capazes de expressar uma linguagem por meio do corpo. O sorriso pode demonstrar agradecimento ou satisfação, o olhar pode demonstrar medo ou interesse, nas diversas
ações e expressões realizadas antes do desenvolvimento oral, os bebês se comunicam. Assim,
com o estabelecimento de um diálogo corporal e com a emissão de diferentes sons, os bebês
podem se utilizar de gestos e ritmos, influenciando e sendo influenciado pela cultura.
Os bebês vão se desenvolvendo interagindo com o ambiente complexo que as rodeiam,
com essas interações diferentes campos de experiência são vivenciados, de modo global e
integrado. São práticas exploratórias que envolvem seu afeto, suas emoções, seu corpo, sua inteligência e sua linguagem. Nesse período tão importante da vida, o bebê se apropria e constrói
significados sobre o mundo e sobre si. Esse estudo visa destacar posturas e práticas a serem
adotadas pelos educadores em instituições de educação infantil, para favorecer o desenvolvimento integral dos bebês, atendendo as especificidades da faixa etária.
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O BEBÊ NA INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
O Currículo educacional da cidade de
São Paulo (2019) destaca a dimensão social
da educação. Segundo o documento, a educação acontece processualmente, quando diferentes pessoas partilham a vida comum, isso
faz da educação um bem público, um direito
de todos os indivíduos. Sendo assim, o objetivo principal da escola é oferecer oportunidades
de encontros entre pessoas e conhecimentos,
possibilitando experiências capazes de gerar
intercâmbios e acontecimentos que constituam modos de ser e participar da vida social.
A escola é um lugar para estar, aprender, viver,
conhecer e reconhecer, ver e rever, pensar e
repensar o mundo e a vida. É um espaço que
possibilita a ação coletiva e a construção da
autonomia individual.
Em especial para Educação Infantil,
amparado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2010), o documento aborda a função social feita pela escola nessa etapa. A responsabilidade de cuidar e educar dos bebês e das
crianças, complementando e compartilhando a
ação das famílias e responsáveis. Além disso,
a escola também abrange a função política,
sendo responsável pela promoção de igualdade de oportunidades educacionais, e a função
pedagógica, sendo responsável por ampliar e
diversificar repertórios, saberes e diferentes conhecimentos. Desse modo, a escola irá exercer
uma tripla função na sociedade.

Adriana (2012) defende que as crianças são seres integrais, que precisam construir
sua inteligência e personalidade. Na interação
da criança com o meio físico e social, durante
o processo de desenvolvimento, serão elaborados o conhecimento e o senso moral. Por isso,
a principal preocupação da educação deve
ser propiciar às crianças um desenvolvimento
dinâmico e integral, com conteúdos que corresponda aos conhecimentos que as crianças
já possuem, seus interesses e necessidades,
desafiando a inteligência:
Assim, ao pensar atividades significativas e desafiadoras que respondam aos objetivos, é importante articulá-las de forma integrada, conforme a realidade sociocultural das crianças, seus estágios de desenvolvimento
e os processos de construção cognitiva, valorizando o
acesso aos conhecimentos dos mundos físico e social
(FRIEDMANN, 2012, p. 45).

Adriana também ressalta a importância de encorajar a autonomia e o pensamento
crítico independente, favorecendo o desenvolvimento afetivo, físico, social, moral e cognitivo.
Para o desenvolvimento da autonomia infantil é
preciso construir uma relação de respeito mútuo entre o educador e a criança, com afeto e
confiança.

O estabelecimento de confiança entre
o adulto e bebê também é um fator crucial para
que todas as potencialidades do bebê sejam
atingidas, assim como esperamos encontrar
confiança em nós mesmos, os bebês necessiA equipe escolar tem a importante tam vivenciá-las em suas relações com o adultarefa de inserir os bebês e as crianças nos to. Nos primeiros dois anos de vida, as crianprocessos intencionais de construção da sua ças fazem importantes conquistas, passam:
identidade em todos os aspectos: físico-corporal, psicológico, cultural e social. Escutar as de uma situação de dependência quase total para uma
crianças, reconhecer suas singularidades e ga- relativa independência, de quatro maneiras, em termos
rantir o usufruto do direito de viver a infância gerais: por meio do movimento e da habilidade da masão práticas essenciais para um trabalho de nipulação, ao alimentar-se sozinha, no desenvolvimento da linguagem pré-verbal precoce até a fala propriaqualidade na Educação Infantil. As interações mente dita, bem como no cuidado corporal que leva
infantis são singulares, suas experiências so- ao controle dos esfíncteres. O ritmo com que a criança
ciais dão a elas acesso à cultura, valores e co- avança por essas diretrizes têm conexões claras com o
nhecimentos historicamente acumulados pela modo com que seus adultos próximos percebem seu
humanidade. Desse modo, ao interagir com o progresso e com a qualidade da sua relação com eles
meio sociocultural em que está inserida, as fun- (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p.131).
ções psicológicas das crianças são formadas.
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Para favorecer o desenvolvimento integral de cada criança, o educador deve procurar criar um ambiente favorável para o desenvolvimento infantil. Entender a maneira como
os bebês se comunicam, expressam e constroem seus saberes, favorece a elaboração de
um ambiente adequado, pois “[...] aquilo que
propomos às crianças é algo que precisa ser
refletido com muita seriedade, pois elas são
capazes de fazer muito, quando são dadas as
condições adequadas” (FOCHI, 2015, p. 55).

O CUIDADO COM OS BEBÊS
A indissociabilidade do cuidar e educar
é mais acentuada nos berçários, pois os bebês
dependem do adulto para realizar trocas de
roupas ou fraldas, banho e alimentação. Esses
momentos são importantíssimos na formação
dos bebês, pois, como aponta Melo (2014) os
atos de cuidado para as crianças pequenas
constituem o próprio processo de educação.
Durante os ricos momentos de cuidado e em diferentes experiências vivenciadas,
a inteligência e a personalidade são formadas.
Desse modo, a organização de cada experiência instituições de Ed. Infantil devem promover
uma formação em suas máximas possibilidades.
Nesse processo, cada momento é único, e a postura do adulto diante das situações
fará toda a diferença na constituição de cada
bebê, pois:
[...] quando podem agir, participar, escolher, decidir,
explorar e experimentar sua aprendizagem e seu desenvolvimento avançam. Quando são espectadoras
apenas, ou seja, quando observam e esperam, quando recebem passivamente a ação da educadora ou do
educador, sua aprendizagem e desenvolvimento têm
um ritmo lento (MELLO, 2014, p. 48).

A autora acrescenta que um cuidado
de qualidade acontece quando atende duas
necessidades essenciais: a necessidade de
atividade e a necessidade de afeto. O bebê
precisa de um vínculo de confiança com o adulto, para que possa se sentir seguro e agir no

mundo. Em cada momento de cuidado existe a
necessidade de criar e manter uma comunicação carinhosa e atenciosa com os bebês, para
que haja uma relação de segurança e confiança com os adultos que o cercam. Desse modo,
cabe ao adulto estabelecer uma comunicação
respeitosa, com olho no olho, gestos suaves,
efetivando uma comunicação emocional que
garanta a segurança afetiva do bebê.
Além disso, vale ressaltar a escuta atenta, ou seja, procurar observar e interpretar os
sinais e as necessidades dos bebês em cada
momento do convívio, dar atenção especial as
intenções comunicativas deles. O educador
não pode se comunicar com os bebês apenas
para dar ordens ou restrições, mas deve estabelecer um diálogo que os acolha, nas suas
intenções e expressões mais diferentes nos
momentos do convívio (FALK, 2004).
O trabalho de cuidar e educar realizado
pelos professores tem importante influência na
construção da inteligência e da personalidade
de cada bebê. O bebê se relaciona com o mundo que o cerca por meio do gesto, do olhar, do
movimento, pelo toque, pela boca e pela exploração. Assim, o adulto deve estar atento ao que
ele é capaz de fazer, pois desde o nascimento
estão aprendendo com as experiências vivenciadas. A observação atenta dos bebês em
diferentes atividades é fundamental para uma
educação de qualidade, pois revelará a diversidade e a complexidade dos comportamentos,
atitudes e influências multiculturais. Ao conhecer os bebês a partir da observação, o educador poderá enriquecer e criar mais momentos
que atendam às singularidades do grupo e de
cada integrante (FALK, 2004).
As interações são fundamentais no
processo de aprendizagem infantil, por isso,
nas diferentes vivências pedagógicas acontece
trocas simbólicas entre os indivíduos. Os principais recursos de aprendizagem para bebês
de 0 a 2 anos são o corpo, seus sentidos (olfato, tato, visão, audição e paladar) e o movimento. Nessa faixa etária a criança se comu193
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nica e “pensa” com o corpo, atuando e dando
significado ao ambiente. Ao se movimentar o
bebê também reproduz gestos e movimentos
possíveis de serem interpretados por parceiros
culturais, compondo uma linguagem corporal.
As trocas e vivências realizadas durante esse
período favorecem a apropriação da cultura em
que a criança está inserida (FALK, 2004).
O movimento corporal dos bebês é importante, entendendo que ao moverem seus
corpinhos eles exploram possibilidades expressivas de seu corpo e elementos importantes
de cada cultura. Os movimentos também são
fontes de prazer, sociabilidade e autoconhecimento, ampliando o conhecimento e o domínio
do próprio corpo (FALK, 2004).
Desde o nascimento a criança está inserida no mundo da linguagem e da cultura,
fazendo parte de um universo simbólico, portanto o bebê possui recursos para comunicar-se com adultos, fazendo-se entender por meio
de sorrisos, choros, expressões e diferentes
movimentos corporais. Até a aquisição da linguagem verbal, as crianças aprendem e se comunicam por meio do movimento. Os gestos
feitos por elas são entendidos como uma ação
motora com significado cultural, sendo inteligente e comunicativo (FALK, 2004).

Goldschmied e Jackson (2006) ressalta que o choro também é uma linguagem dos
bebês, que pode expressar fome, dor, desconforto físico, solidão, estimulação em demasia
ou mal-estar. Ao chorar os bebês expressam
mensagens, com o convívio é possível que o
adulto identifique quais são elas.
Nos momentos de alimentação também acontece interações importantes, que se
constituem em uma experiência básica, significando não apenas a ingestão do alimento,
mas a interação com o adulto próximo, essa
comunicação possibilita uma oportunidade de
desenvolvimento em todos os aspectos. Por
isso, o adulto deve estar sempre atento para
corresponder os comportamentos dos bebês
durante as refeições, sendo um cuidador e um
parceiro ativo, que ajuda na atividade de se alimentar em si, e também, no desenvolvimento
da autonomia e autoconhecimento do bebê.

No período dos 0 aos 2 anos a criança fará uma importante conquista: a aquisição
da fala, que se relaciona diretamente com a
constituição do sujeito humano e o crescimento intelectual. Sendo a linguagem um meio social do pensamento, a criança irá pensar, comunicar-se e constituir-se como sujeito pela
linguagem, fazendo diferentes interações nos
contextos sociais. Desse modo, o desenvolviAs crianças têm a capacidade de ex- mento da linguagem oral será influenciado pela
pressão e compreensão mesmos antes de ad- qualidade das interações e comunicações que
quirirem a fala, por isso, o educador deve criar a criança vivencia.
interações dialógicas, criativas e acolhedoras,
procurando exercer uma escuta atenta dos gestos, balbucios e palavras que as crianças apresentam, estabelecendo uma conversa bilateral:
“Nos momentos de cuidado, mas também nos
demais momentos vividos com a criança na
unidade educacional, o professor pode encorajar o diálogo tecendo comentários e fazendo
observações sobre o que a criança está fazendo, mostrando que compreende e reconhece
suas intenções” (OLIVEIRA, 2012, p.167).
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS POTENTES
A principal atividade da criança é a
brincadeira, que também exercerá forte influência na constituição de cada bebê. Goldschmied e Jackson (2006) defendem que o primeiro brinquedo do bebê é o corpo do adulto
que o cuida, ele segura os dedos, manipula
os seios, brinca com o cabelo, agarra brincos,
colares, pulseiras ou óculos. Nas primeiras interações que vivencia, o bebê pode sentir o
calor do adulto, o cheiro, a tensão da pele e
as vibrações da voz ou do riso. Com as interações e diferentes vivências começa a crescer a
consciência do seu próprio corpo.

Friedmann (2012) esclarece que o
brincar é uma ação lúdica, que pode ser uma
brincadeira ou um jogo; realiza-se com o corpo, a música, a arte, as palavras etc.; acontece
com ou sem brinquedos, materiais e diferentes
objetos. Durante o brincar são realizadas atividades físicas e mentais capazes de desenvolver a criança. Também propicia socialização
entre os pares infantis, novas atitudes, reações
e emoções são observadas. Desse modo,
perspectivas afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais, corporais e linguísticas podem
ser analisadas no comportamento infantil enquanto brincam, favorecendo o desenvolvimento, a leitura de mundo e a aprendizagem das
crianças.
De acordo com a perspectiva sociointeracionista sobre o brincar, há uma relação
recíproca entre o meio e o indivíduo, na qual
a criança modifica o meio, e também é modificada por ele. O desenvolvimento cognitivo
propicia uma capacidade crescente de adquirir
e empregar conhecimentos sobre o mundo. As
crianças aprendem o mundo se apropriando
dos conhecimentos e interagindo com o conhecimento, os objetos e outros indivíduos.

Assim, o trabalho do educador com
crianças de 0 a 2 anos poderá explorar e contemplar as funções e manifestações corporais
de cada bebê, propiciando o desenvolvimento
da coordenação motora e ingressando o bebê
no mundo dos significados culturais. Práticas
livres e orientadas irão ampliar a sociabilidade
e a interação pelo movimento infantil. Desse
modo, cabe ao educador disponibilizar intencionalmente propostas desafiadoras e diversificadas que favoreçam a autonomia do bebê
Nos primeiros meses de vida a explona exploração do próprio corpo e do ambiente
ração dos 5 sentidos (tato, olfato, paladar, au(GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).
dição e visão) e o movimento corporal influenEssas propostas podem abranger prá- ciará significativamente no desenvolvimento
ticas nas quais as crianças poderão rolar, sen- cerebral do bebê. Dessa maneira, Goldschmied
tar, engatinhar, andar, correr, saltar e manusear e Jackson (2006) incentivam a construção de
um Cesto de Tesouros com diferentes matediferentes objetos:
riais do cotidiano, selecionados para estimular
Ao explorar o ambiente e as diferentes linguagem, as os diferentes sentidos. Os objetos do cotidiano
crianças não apenas trabalham suas emoções, am- costumam exercer grande fascínio nos bebês,
pliam seu conhecimento sobre o mundo e investigam as chaves, as caixas de sapato, os utensílios
as propriedades físicas dos materiais, mas também conhecem a si mesmas, aos outros, suas possibilidades da cozinha etc., por isso, a ideia é selecionar
de ação no espaço, seus recursos para agir sobre os alguns desses objetos para compor o Cesto e
materiais, para se expressar e interagir com seus pares deixar que o bebê explore. Ao manusear, coloe com adultos à sua volta. Nesses momentos, elas têm car na boca, sugar etc., os bebês fazem imporoportunidade de se expressar corporalmente e verbaltantes descobertas. Descobrem sobre o peso,
mente, de aprender a cuidar de si e do ambiente e,
sobretudo, de brincar e de se divertir muito (OLIVEIRA, formato, textura, tamanho, cheiros e sons.
2012, p.119).
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Desse modo, a disponibilização de objetos, brinquedos ou materiais para uma exploração livre, cria possibilidades para o processo
de tomada de decisão e aumenta as possibilidades de desenvolvimento, pois o bebê irá
selecionar, manipular, comparar e até descartar os objetos, também poderão arremessá-los, empilhá-los e encaixá-los, estimulando a
curiosidade, a exploração, o encantamento e
a indagação Para que continue despertando
o interesse do bebê é necessário a constante
troca dos materiais ofertados. Durante a exploração o adulto deve supervisionar dando apoio
emocional, criando confiança com sua presença, deixando que o bebê brinque e aprenda
(GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).
Além disso, os diferentes objetos são
portadores de significados culturais, as experiências realizadas poderão ampliar significativamente a percepção que os bebês têm do
mundo. Dessa maneira, além de diversificar as
propostas pedagógicas, também é pertinente
variar a textura, formato, peso, cheiro, cor, brilho e som dos objetos.
Fochi (2015) explicou sobre a ação saber, fazer dos bebês e a importância do brincar
heurístico na estruturação do pensamento infantil. Foi aconselhado disponibilizar materiais
não estruturados para crianças pequenas, uma
vez que esses objetos são essenciais para
construção dos saberes infantis. Ao observar
as crianças explorando livremente diversos
materiais não estruturados, o autor constatou
que, “as crianças parecem ter intenções sobre
o que pretendem fazer e, motivadas por essas
intenções, gostam de pôr em jogo seus repertórios” (FOCHI, 2015, p. 131).

Desse modo, as crianças descobrem o
mundo pela sua ação intencional com diferentes materiais. A aprendizagem ocorre por meio
da investigação infantil com os materiais; das
tentativas de combinações feitas; da relação
física com as propriedades dos materiais; ao
obter êxito, solucionando suas hipóteses. Além
disso, os materiais abrem a porta para a imaginação infantil e podem ter um papel muito
importante no desenvolvimento da habilidade
de concentração.
Goldschmied e Jackson (2006) acrescentam que o brincar heurístico não é uma
prescrição, mas uma abordagem, na qual os
educadores podem usar diferentes materiais
e ideias. Destacam também a importância de
criar condições adequadas para o brincar heurístico, assim como no Cesto dos Tesouros, o
educador deve selecionar objetos variados de
diferentes texturas, pesos, cores e tamanhos; e
disponibilizar espaços e tempos que atendam
às necessidades exploratórias dos bebês. Vale
ressaltar que o adulto deve assumir um papel
de organizador e facilitador, mas nunca de iniciador, pois as ações com os objetos devem
ser iniciadas pelas crianças, de acordo com
suas intenções e hipóteses.
Desse modo, o educador deve definir
previamente o espaço de tempo de cada atividade proposta; o local que cada atividade será
desenvolvida; o modo como serão disponibilizados os materiais, brinquedos ou objetos para
execução de cada atividade.
Segundo Friedmann (2012), as definições feitas previamente, além de atender aos
objetivos do educador, devem ser elaboradas
respeitando as singularidades individuais e as
diversidades locais e culturais. O contexto deve
ser estimulante para a atividade mental, corporal, social e emocional dos bebês, segundo
suas capacidades.
Disponibilizar objetos, materiais ou brinquedos e estimular o brincar espontâneo dos
bebês possibilitará um momento importante de
observação e escuta infantil.
196

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Ao brincar espontaneamente a criança expressará sua linguagem mais autêntica,
permitindo que o educador conheça melhor
o bebê e sua cultura. Ao abrir espaço para a
exploração livre do bebê, potencializa-se seu
desenvolvimento e a conquista de aprendizagens significativas, estimulando a criatividade,
a autonomia, a experimentação e a pesquisa
(FRIEDMANN, 2012).

Nesse período, os bebês estão construindo sentidos e significados sobre o mundo e constituindo sua própria identidade. Em
OLIVEIRA (Org.), (2012), as autoras incentivam o uso de fotografias dos bebês em diferentes momentos, com o grupo da escola ou
com as famílias, como um recurso potente de
diálogo e construção da identidade infantil. Ajudar a criança a se reconhecer na própria imagem também pode ser um elemento auxiliar
O brincar irá se caracterizar pela mo- de apoio à memória, construindo uma ideia de
vimentação e ação no mundo, além do exer- continuidade e permanência no tempo.
cício das possibilidades corporais. Os jogos
iniciais do bebê serão motivados pelo controOutro importante aspecto da construle e domínio do movimento. A descoberta das ção da identidade é a percepção do próprio
sensações com o corpo, das possibilidades de corpo pela criança. Atividades sensoriais e de
movimento ao agir sobre o ambiente, o manu- movimento podem contribuir para esse processeio de objetos e diferentes interações com os so, bem como o toque e uso de espelhos, peroutros indivíduos também será muito prazerosa mitindo que as crianças conheçam e tomem
para o bebê (FRIEDMANN, 2012).
consciência dos limites e das potencialidades
do próprio corpo (OLIVEIRA, 2012).
Os brinquedos e as brincadeiras portam valores da cultura em que a criança está
Diferentes experiências com a lininserida, assim, o repertório de cada criança guagem visual também desempenham forte
será influenciado pelo seu entorno. A brinca- influência no modo que os bebês atribuem
deira é também um meio sistemático de comu- significado às coisas que observam, pois, as
nicar ideias e sentimentos por meio de signos, interpretações feitas dependerão do sentido
ou seja, a brincadeira se constitui em uma lin- atribuído culturalmente, mesmo que a capaciguagem infantil.
dade de enxergar seja do organismo biológico. A criança pequena tem um olhar curioso e
As expressões e os repertórios lúdicos inquieto, que se transforma com as diferentes
são canais de comunicação infantil, na qual a interações vivenciadas por elas. Desse modo,
criança aprende o mundo, relaciona-se com o educador deve criar possibilidades para que
seu entorno e com as outras pessoas. Ao reco- os bebês investiguem e brinquem com elemennhecer as influências culturais nas brincadeiras tos que constituem a linguagem visual, como o
infantis o educador pode compreender melhor desenho, as pinturas, as luzes, as sombras, as
as necessidades, interesses e potenciais de imagens e as cores (OLIVEIRA, 2012).
cada de criança (FRIEDMANN, 2012).
Além da observação, os bebês também
podem explorar tintas, massas e massinhas,
produzindo suas próprias manifestações artísticas. A exploração desses materiais permite
que o bebê experimente a transformação das
características físicas a partir de suas ações
sobre os materiais. Assim, é possível auxiliar
o bebê no reconhecimento dos limites do seu
corpo e no reconhecimento de sua pele.
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Oliveira et al. (2012), as autoras enfatizam que as crianças de até dois anos também
descobrem sensações do próprio corpo e possibilidades de movimento ao explorarem materiais plásticos como tinta, pincéis, esponjas,
papel, argila etc.

As experiências sonoras também irão
influenciar o desenvolvimento dos bebês, pois
já nascem em um mundo repleto de sons e
músicas. As músicas e os sons são capazes
de interagir, divertir e chamar a atenção deles,
possibilitando a construção de significados sobre si e sobre o mundo que os cercam. As
diferentes manifestações musicais também
contribuirão para a formação da identidade da
criança, sendo uma importante linguagem humana. O educador poderá diversificar as experiências musicais com a própria voz, com
aparelhos eletrônicos e instrumentos sonoros
diversos (OLIVEIRA, 2012).

Essas experiências são produzidas em
um processo de aprendizagem e desenvolvimento. Inicialmente, ao movimentar, tocar ou
gesticular os materiais, as crianças investigam
os atributos, a textura, a cor, a temperatura, o
gosto e o cheiro. Quando são incentivadas a
agir com liberdade de movimentos e regularidade, as crianças se apropriam de manifestações culturais, agem e transformam seu meio
Outra prática recomendada na Educae, também se transformam.
ção Infantil para a faixa etária são as histórias
com livros, sons, objetos e fantoches. A aprePor fim, essas experiências podem ser ciação de diferentes narrativas possibilita ricas
muito prazerosas para as crianças, que costu- experiências com a linguagem oral e escrita.
mam demonstrar empolgação e alegria durante Antes de aprender a ler textos escritos, o bebê
a sua realização. No entanto, também podem faz a leitura do mundo que o cerca. Antes de
apresentar repulsa ou medo, já que estão se falar, o bebê interpreta sons, expressões e gesfamiliarizando com as sensações produzidas. tos, fazendo uma leitura dos textos orais que
chegam ao seu ouvido.
A produção de desenho também é recomendada para as crianças pequenas, pois,
Se as narrativas forem com fantoches,
durante a produção se exercitar o ato motor músicas e diferentes objetos, facilitamos ainda
de rabiscar, então, a criança perceberá que mais a entrada do bebê no mundo imagináo movimento realizado produziu uma marca. rio das histórias. Desse modo, o principal proA repetição das experiências com diferentes pósito da leitura para crianças pequenas é inmateriais (giz de cera, lápis, canetinha, caneta gressá-las no mundo letrado, por meio de uma
etc.) ampliará as possibilidades exploratórias experiência lúdica e prazerosa. Além disso, as
de desenho pela criança, desafiando seu con- narrativas possibilitam a ampliação do universo
trole motor (OLIVEIRA, 2012).
cultural da criança (OLIVEIRA, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os diversos momentos do convívio em instituições de Ed. Infantil, em especial nos berçários, os momentos de cuidado e as diversas experiências vivenciadas influenciam diretamente
na constituição de cada indivíduo. Os bebês se relacionam, influenciando e sendo influenciado
pela cultura, nessas interações, serão constituídos o psiquismo e a identidade infantil. Os bebês
também atribuíram sentido e significado em um processo de descoberta do mundo.
Nesse processo de desenvolvimento, as práticas e as posturas adotadas pelos adultos
serão extremamente relevantes na efetivação de uma educação de qualidade, que atenda as
especificidades da faixa etária e promova um desenvolvimento integral. Coisas simples, como
uma comunicação afetiva com olho no olho, gestos gentis com observação e escuta atenta, influenciará nas práticas e posturas adotadas por cada educador.
Além disso, a criação de ambientes adequados e a seleção dos materiais ofertados também será relevante no processo de desenvolvimento infantil. Estando atento e consciente das
especificidades do grupo com quem trabalha e das características individuais de cada bebê, o
educador será capaz de criar ambientes e disponibilizar materiais que propiciem experiências
enriquecedoras, potencializando o protagonismo de um bebê ativo, que se comunica e tem necessidade de agir e interagir com o mundo que o cerca.
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CONCEITOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO: Esta pesquisa trata do tema Alfabetização e Letramento e das práticas alfabetizadoras na escola dos anos iniciais de escolarização. Neste sentido busca abordar os principais
aspectos referente ao Letramento na infância e a sua contribuição para o processo de ensino
e aprendizagem. A disposição dos diferentes espaços na educação infantil, com livros e diferentes materiais, possibilitam a criança a interação e o seu manuseio, contribuindo para que
a mesma passe a identificar uma variedade de gestos e símbolos. O trabalho do educador
consiste em propor atividades que permitam à criança manifestar-se por escrito e oralmente
de modo livre, sem perder de vista a necessidade de se apresentarem situações que levam
ao aprendizado de novas regras de leitura e escrita, elaboradas pela própria criança. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem uma importância fundamental no
processo de ensino e de aprendizagem da criança, momento no qual são constituídas experiências significativas e facilitadoras da aprendizagem de uma maneira global, proporcionado
o desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos. O ambiente alfabetizador
pode ser entendido como um espaço em que há a cultura letrada, com diferentes materiais,
como livros, revistas, cadernos, gibis, etc. Com a promoção de situações de aprendizagem em
que a cultura letrada esteja disponível, o processo de alfabetização e letramento ocorrem de
uma maneira mais eficaz.

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

O

termo Letramento é utilizado em meados de 1980, concomitantemente com os
questionamentos sobre os métodos de alfabetização, em sua natureza teórica
e metodológica, nesta época, apareciam diversas críticas aos métodos tradicionais de Alfabetização, no qual a escrita era uma mera representação da linguagem oral e o ler e
escrever eram baseados a atividades de codificação e decodificação.
Quando a escola cria condições de oferecer diferentes espaços buscando favorecer
os estudantes em relação à aprendizagem, contribuindo para a construção do conhecimento e
aprendizagem significativa, nesta perspectiva o ambiente alfabetizador traz diversas possibilidades de interação e aprendizagem.
Esta pesquisa traz uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva sobre o tema Alfabetização e Letramento. O objetivo geral deste estudo é apresentar os conceitos e definições que
envolvem os termo letramento e alfabetização e temos como objetivos específicos elencar as
principais teorias e conceitos sobre a alfabetização ao longo dos anos, analisar os termos alfabetização e letramento nas práticas escolares e apresentar alguns conceitos sobre a leitura e a
escrita nas práticas escolares na perspectiva do letramento.
A justificativa para esta pesquisa é o fato de os termos Alfabetização e Letramento, apesar de amplamente discutidos no âmbito educacional, ainda serem objeto de dúvida entre os
educadores quanto aos seus conceitos, práticas e significados. Temos então, o seguinte problema de pesquisa: Como definir os termos Letramento e Alfabetização, considerando semelhanças
e diferenças e qual é o real sentido de Alfabetizar Letrando na sociedade atual?
As crianças pequenas, em seu processo de aprendizagem utilizam-se de garatujas para
imprimir suas marcas e tentar imitar a escrita convencional praticada pelos adultos, a criança
pequena ao se deparar com livros, passa a imitar o comportamento leitor dos adultos, com sons
e gestos e a imitação das ações como se estivesse lendo.
Neste sentido, o manuseio destes materiais é muito importante, a criança vai familiarizando-se com a escrita e conhecendo as principais características das diferentes formas de linguagem. É preciso que a criança seja convidada a pensar sobre a leitura e a escrita sem o propósito
de alfabetizar, com o lúdico vai ampliando gradativamente a construção de suas hipóteses.
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO:
UM POUCO DA HISTÓRIA

[...] a visão da alfabetização como uma habilidade baseada na escola pode ser constituída de forma menos
otimista em torno do fato de que, já que as escolas continuam a ser uma poderosa força na transmissão seletiva do conhecimento e da distribuição de oportunidades
sociais, seria melhor que entendêssemos seu funcionamento em maiores detalhes (COOK-GUMPERZ, 1991,
p.17).

Na década de 1960 iniciam os questionamentos sobre os métodos de alfabetização
e tinham como base as dificuldades apresentadas na aquisição da leitura e da escrita, neste
sentido, estas aprendizagens deveriam estar
Di Nucci afirma que a escolarização é
relacionadas com as demais experiências viuma prática formal e institucional de ensino que
venciadas fora do âmbito escolar, em casa e
visa a formação integral do indivíduo. Podemos
no meio social.
perceber que há um vínculo à prática de alfabetização ao valor social da leitura e escrita;
Com estes questionamentos, a partir
envolve também a compreensão de múltiplas
de 1980, o ensino da leitura e da escrita, que
linguagens sociais; ela se ocupa da aquisipriorizava a memorização, passa a ser criticação da escrita pelo grupo de indivíduo. Quando e diferente pesquisadores de diversas áreas
do aprendemos a alfabetizar, aprendemos de
passam a estudar tal questão, buscando uma
uma determinada maneira, e entendemos que
nova definição.
alguns saberes e procedimentos da alfabetização acontecem por meio de treinamento, ou
O processo de alfabetização no Brasil
seja, quando imitamos algo, quando aprendeocorreu com a colonização dos índios, pelos
mos a usar o teclado do computador, etc.
padres jesuítas, com vistas a necessidade de
dominar os povos primitivos índios, que aqui
Cook-Gumperz (1991) enfatiza que
se encontravam, e que foram submetidos à caos debates sobre alfabetização começaram a
tequese cristã no intuito de servir aos interesser discutidos na década de 60, a escola teria
ses exploratórios e dominadores.
que estar envolvida nas mudanças da sociedade e dentre as questões debatidas estava
Alves (2007, p. 98) afirma que o traa dificuldade que os alunos apresentavam na
balho para iniciar a alfabetização depende da
aquisição da leitura e da escrita, que deveriam
integração dos processos neurológicos e a
considerar também as demais experiências de
evolução de habilidades básicas. O período de
aprendizagem que eram vivenciadas fora do
alfabetização da criança é sempre acompanhacontexto escolar, em casa.
do de muita expectativa e também muita ansiedade, a escrita em nossa sociedade é uma
Alfabetização basicamente é o ensino
maneira privilegiada de acesso as informações
e a aprendizagem da linguagem humana, ou
e registro, além de proporcionar o acesso ao
seja, um conjunto de conhecimentos e proceacervo cultural e histórico da humanidade.
dimentos que realizamos para o funcionamento da nossa comunicação e escrita. ConseguiNas práticas tradicionais de ensino, os
mos compreender que a alfabetização trabalha
textos, em sua maioria, eram literários, com a
com sistema de representação, como desenho
mudança de paradigma no contexto de alfae habilidades de ler e escrever percorrendo o
betização, o conceito de texto é mais amplo,
caminho da escrita:
abrangendo textos escritos e orais. Neste sentido quando utilizamos o texto oral como uma
forma de ensino, torna-se necessário um novo
planejamento de ações para a aprendizagem,
que vise o desenvolvimento de tais habilidades:
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De nosso ponto de vista, algumas mudanças serão necessárias para trabalharmos sob novas bases a alfabetização. É importante enfatizar que não serão apenas
mudanças de método e técnicas, porque o método não
cria conhecimentos e novas técnicas, apenas, não resolvem problemas, transformando-se em receitas que
não garantem a melhoria do ensino e dos seus resultados (MORTATTI, 2000, p. 252).

Ainda conforme a autora a alfabetização só passou a ser considerada um conjunto
de habilidades que se relacionava a leitura e
escrita após as grandes transformações econômicas e sociais que aconteceram no século
XVIII. Antigamente as crianças aprendiam a ler
e escrever com a ajuda dos pais, vizinhos e
familiares, mas foi nesse momento que a escolarização surge, ou seja, a escola sistematiza o
ensino. Essa prática representava o Estado burguês sobre a sociedade, que colocou a alfabetização como necessidade pessoal do Estado
e não necessidade pessoal de cada indivíduo.
Segundo Cook-Gumperz (1991) frequentemente, os professores cooperam com
as crianças na produção de narrativas orais,
mostrando assim, pelo exemplo, como esta
transição é feita. Surgem dificuldades, entretanto, quando as crianças de grupos minoritários
têm problemas em se adaptar às expectativas
de desempenho dos professores e quando,
apesar das boas intenções, a comunicação
das crianças dos grupos minoritários deixa de
ser eficiente em termos de normas estabelecidas pela escola.

criar e imaginar, tornando a escola viva, um
local em que haja significado para ações ali
desenvolvidas.
No processo de apropriação do sistema de escrita alfabética, os alunos precisam
compreender o funcionamento deste sistema
e como a escrita alfabética é notada no papel considerando os segmentos sonoros. Por
meio da interação com a língua escrita, compreendendo os seus usos e funções, o aluno
aprende, desconstruindo a hipótese de aprendizagem por meio de leituras nas cartilhas tradicionais.
A aquisição da escrita traz a inserção
social nos meios letrados e muitas vezes, essa
situação gera estranhamento entre as pessoas
analfabetos, quando se veem prestes a adentrar neste novo contexto. Segundo Di Nucci
(2005) a alfabetização tem um papel social, ou
seja, as pessoas precisavam ser alfabetizadas
para melhorar a qualidade de vida e resultaria
em uma produção de trabalho razoável na indústria. A alfabetização assumiu um papel essencial na sociedade por conta da produtividade, e para isso acontecer, foi preciso à escola
sistematizar a aprendizagem, que visava mão
de obra.

Célestin Freinet, pedagogo francês, foi
o criador do método natural de ensino no qual
a aprendizagem deveria aproveitar o meio natural e os elementos da natureza, tendo como
objetivo a formação de um ser humano mais
livre e com mais autonomia, que fosse capaz
de contribuir para a transformação da sociedade. De acordo com o autor seria necessário
conhecer o aluno e o meio social que o cerca,
para que fosse possível o desenvolvimento da
aprendizagem, orientando os alunos por meio
de uma pedagogia do movimento e da construção, na qual os alunos fossem capazes de
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CONCEITOS SOBRE LETRAMENTO
NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Colello (2010) afirma que temos o letramento dominante e o letramento local, o dominante associado à escola e ao trabalho e o
local como aquele que ocorre na vida cotidiana.
O letramento científico, que pode ser entendido
como aquele utilizado em espaços da ciência
e o letramento digital, que possibilita o acesso
da população as redes de comunicação.

Ferreiro (1999) afirma que ter um ambiente alfabetizador e os materiais da cultura
escrita a disposição não são garantia de sucesso na aprendizagem, a presença do objeto
não garante o conhecimento, mas a sua ausência promove o desconhecimento. Para que
Soares (2009) enfatiza que o Letramena criança adquira conhecimento sobre a língua
escrita ela deve escrever, neste sentido, a es- to pode ser definido como o resultado da ação
crita tem um papel fundamental neste proces- de ensinar ou aprender a ler e a escrever, ou
seja, o estado ou condição que adquire um
so de aprendizagem.
grupo social ou um indivíduo como consequA escola na perspectiva do letramento, ência de ter se apropriado da escrita. Neste
se torna um espaço em que a aprendizagem sentido as práticas de letramento são responacontece de maneira a considerar as necessi- sáveis por inserir um grupo ou indivíduo em
dades reais dos alunos. Com o planejamento uma cultura, adquirindo uma condição social e
do ambiente, das ações e dos materiais torna- usufruindo da função social da escrita, promo-se mais fácil atingir as metas traçadas, con- vendo relações entre os indivíduos e os contextextualizando a sua prática e as suas ações e tos e meios sociais:
tornando o ensino mais prazeroso.
Nos estudos realizados por DI NUCCI,
(2005) é apresentado evidências de que o indivíduo letrado é capaz de se inserir numa cultura letrada se adaptando as condições sociais,
e até mesmo indivíduos que não dominem o
código escrito. Essas evidências colocam o letramento em uma perspectiva sócio-histórica,
pois o uso da escrita depende das necessidades e condições sociais que são modificadas
no decorrer de acordo com o momento histórico.

Tão importante quanto ensinar a ler e escrever é garantir
aos indivíduos o acesso as informações e aos livros, o
reconhecimento da leitura como um valor, assim como
a participação na cultura letrada. Por isso, quando se
fala em letramento na perspectiva de grupos sociais, o
que está em pauta não é o somatório das capacidades
individuais, mas as condições para que a população
possa usufruir da circulação dos bens culturais, das
possibilidades de recriação do saber e de padrões sociais de valorização do conhecimento (COLELLO, 2010,
p. 114 apud Britto, 2003).

O trabalho do professor consiste em
propor atividades que permitam à criança manifestar-se por escrito e oralmente de modo livre, sem perder de vista a necessidade de se
apresentarem situações que levam ao aprendizado de novas regras de leitura e escrita, elaboradas pela própria criança.

É possível elencar os possíveis graus
de competência em: o alfabetizado letrado
como aquele que conhece o sistema e é capaz
de utilizá-lo de maneira competente; o analfabeto com limitações, ou pouco letrado; o analfabeto letrado, que compreende as funções da
linguagem oral e escrita e é capaz de buscar
informações necessárias para o seu dia a dia;
A alfabetização e o letramento são cono alfabetizado pouco letrado, que conhece os sideradas duas ações distintas, porém são incódigos mas não possui habilidade nas práti- separáveis, o ideal é que se alfabetize letrando,
cas sociais.
isto significa, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, tornando o indivíduo alfabetizado
e letrado.
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Segundo Colello (2010) existe uma separação entre os termos letramento e alfabetização, conforme a autora, o letramento é visto
como pré-requisito para alfabetização e o letramento como consequência dela, o letramento
e a alfabetização são propostos alternadamente e trabalhados de maneira paralela. Distinguir
os dois termos permite atribuir um valor diferente para ambos, desconsiderando os seus
contextos de aprendizagem.
Kleiman (1995) afirma que podemos
definir o Letramento como o conjunto de práticas sociais que usam a escrita, em diferentes contextos e com objetivos definidos. Ainda
conforme a autora, este conjunto de práticas
envolve os indivíduos e o meio social, relacionados com a escrita e a leitura, em práticas
sociais. O ambiente alfabetizador, no contexto educacional, pode ser entendido como um
espaço em que a cultura letrada permeia as
ações com diferentes materiais, como livros,
revistas, cadernos, gibis, etc. Com a promoção
de situações de aprendizagem em que a cultura letrada esteja presente, o processo de letramento e alfabetização ocorrem de uma maneira mais eficaz.
Analisando as novas concepções sobre Letramento e Alfabetização, temos que o
aluno deve ser capaz de ler e produzir textos
e o trabalho docente deve estar pautado em
alcançar tais objetivos em todas as etapas de
escolarização, no modelo tradicional de ensino, essa preocupação restringia-se apenas as
primeiras séries.
Um aspecto importante a ser levado em conta nessas
preocupações refere-se à concepção que as crianças
têm e formam sobre a escrita. Daí sentirmos urgência
em recolocar a discussão sobre alfabetização sob novos ângulos. Do mesmo modo, é preciso rever formas
tradicionais de trabalho em classe e o tratamento que
tem marcado a relação professor / aluno, de forma a
aumentar as oportunidades de a criança ser bem sucedida na escola (MORTATTI, 2000, p. 252).

A qualidade e a diversidade dos materiais que se encontrem disponíveis para as
crianças nesta fase de escolarização são importantes no sentido de criar um ambiente
alfabetizador rico e que contribua para que a
criança possa ser estimulada e construa as
suas hipóteses em relação ao sistema de escrita. O professor atua na mediação deste processo, facilitando e intervindo em suas ações
para que a aprendizagem ocorra de maneira
significativa.
O indivíduo letrado deve ter desenvolvido habilidades de leitura e escrita, para atuar
adequadamente em sua cultura. Na sociedade
moderna, todos os indivíduos estão inseridos
em um meio letrado, fazendo uso da escrita de
acordo com as necessidades do cotidiano. O
trabalho do professor consiste em propor atividades que permitam à criança manifestar-se
por escrito e oralmente de modo livre, sem perder de vista a necessidade de se apresentarem
situações que levam ao aprendizado de novas
regras de leitura e escrita, elaboradas pela própria criança.
Na promoção de práticas de alfabetização e letramento o professor e educador
da infância atua como o escriba das crianças,
registrando as falas das crianças e realizando
observações, ajudando-a formar uma linha de
raciocínio e compreender o que o professor
escreve e de que forma a escrita funciona no
meio cultural em que vivemos. Ao observar o
professor como escriba, a criança mesmo que
não alfabetizada, vai compreender as formas
de registro, como se escreve e para que se escreve, compreendendo o uso social da escrita.
O educador, no processo de alfabetização, deve promover ações para facilitar o
processo de ensino e aprendizagem com atividades em grupos para que as crianças tenham oportunidade de ler e falar, mesmo que
ela ainda não saiba ler. O comportamento leitor
é aprendido pela criança por meio da observação e imitação das ações dos adultos, em
situações de leitura e fala:
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Para o indivíduo tornar-se letrado, não basta apenas o
convívio com a escrita no ambiente familiar. Atualmente,
somente a família não atende as demandas sociais do
uso da escrita; é preciso que a escola contextualiza o
uso da escrita no e a partir do cotidiano. Cabe aos professores monitorar a apropriação do conhecimento e a
socialização para preservar a cultura. Cabe a eles também reconhecer o movimento da linguagem que ocorre
em diferentes situações de interação pela palavra escrita, considerando-se as variações linguísticas (NUCCI,
2005, p. 66 apud MATENCIO, 1994).

alfabetizador não é tarefa simples e é preciso
que o professor tenha consciência do seu papel enquanto facilitador da aprendizagem dos
alunos.

O uso da tecnologia no ambiente alfabetizador pode se efetivar por meio do computador que permite formas diferentes de
aprendizado, os símbolos, as teclas e as letras
permitem que a criança adquira noções sobre
a quantidade de letras, que estas são usadas
É responsabilidade de todos prever for- repetidamente nas diferentes palavras, etc.
mas de organização dos espaços escolares no
sentido de proporcionar as crianças, ambienNas atividades cotidianas, nem sempre
tes acolhedores que contribuam para o seu de- o professor é capaz de atentar-se as situações
senvolvimento e que sejam agradáveis. Com o que surgem de maneira imprevisível e caso
planejamento dos espaços, ações podem ser não tenha claro qual é a verdadeira função do
previstas e desenvolvidas, tendo como funda- ambiente alfabetizador e como ele se constitui,
mento e objetivo a aprendizagem efetiva de to- as atividades ali propostas não serão efetivadas com êxito. Além da sala de aula, existem
dos.
diferentes espaços na escola que podem ser
transformados em ambientes alfabetizadores e
De acordo com Di Nucci (2005) o lede aprendizagens, podemos citar como exemtramento está relacionado com o conjunto de
plo as salas de informática, biblioteca, quadras,
práticas social e culturalmente determinadas
pelo uso da escrita. Apesar de não ter instru- etc.
ções formais o indivíduo é capaz de interagir
no seu contexto social através da escrita, ele
não aprende a escrever a partir do domínio do
código e sim através da função que exerce em
seu cotidiano, o que caracteriza o indivíduo letrado.
Segundo Di Nucci (2005, p.62) a maioria dos indivíduos acredita que é em casa que
naturalmente se aprende a língua materna. Durante muito tempo compreendia que a aprendizagem da língua estava ligada a imitação das
crianças ao adulto. Mas recentemente pesquisas sugerem que as crianças, aprendem a partir da interação com a linguagem e as necessidades sociais.
Segundo Silva; Duarte (2013) tais
questões nos levam a pensar sobre os espaços disponíveis na escola e como tais espaços
são utilizados de forma a promover a aprendizagem. Neste sentido, o professor deve criar
condições e situações de aprendizagem diferenciadas no sentido de contribuir neste processo. Pensar sobre os espaços e materiais
e sobre a forma de trabalho com o ambiente

O professor, com base no seu planejamento e tendo em vista os objetivos traçados
pode transformar tais ambientes e promover
diferentes atividades significativas de aprendizagem, é capaz de integrar a criança aos diferentes espaços da escola e promover o seu
contato com diferentes materiais e diferentes
situações de aprendizagem, permitindo a interação com o meio, com os objetos e com os
outros sujeitos:
Na educação infantil temos que priorizar e ajudar a
criança a ter uma percepção adequada de si mesma,
compreender suas limitações e possibilidades e auxiliá-la a se expressar corporalmente com maior liberdade,
para que ela conquiste e aperfeiçoe novas competências motoras. [...] as atividades corporais poderão ser
levadas para além da sala de aula, onde as experiências vividas favoreceram a motricidade fina, auxiliando
os alunos de aprendizagem normal e lenta a vencer
desafios na leitura e escrita. Uma ferramenta de trabalho como o lúdico, pode contribuir significativamente
no processo de alfabetização (escrita e leitura), promovendo entretenimento e contribuindo para o desenvolvimento motor, social e intelectual da criança (ALVES,
2007, p. 131).
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As diferenças econômico-culturais influenciam a história de letramento dos indivíduos. Mas independente do contexto que a
criança está inserida, a criança deve ser ouvida
pelos pais e professores, recebendo informações adequadas que ajude a desenvolver as
suas habilidades linguísticas. Os pais devem
ouvir e compreender o que a criança está dizendo e quando houver necessidades orientá-la. Já na escola o professor deve orientar e
auxiliar o aluno na construção da escrita, baseDe acordo com Di Nucci (2005, p.63) ado nas informações que tem sobre a estrutura
para aprender a ler e a escrever, é importante da linguagem materna (DI NUCCI, 2005, p.64).
observar, agir sobre objetos, organizar o pensamento e situar se no mundo, uma vez que o
Segundo Di Nucci (2005, p.65) com
conhecimento advém da própria atividade da três anos de idade, a criança já adquiriu a regra
criança. Nesta concepção o indivíduo utiliza os básica da sua língua, e já pode ser considerapadrões de linguagem oral e escrita na escola, do um falante competente da sua comunidade
e assim sendo capaz de perceber as necessi- linguística. Ao entrar na escola já consegue endades do domínio da norma padrão. Através tender e falar a língua da sociedade em que
de atividades contextualizadas que se relacio- está inserida, com precisão, mesmo não estanne com o seu cotidiano. (exemplo: brincar de do alfabetizado. Pois, dispõe de um vocabulásupermercado exige a leitura de produtos e a rio e de regras gramaticais, que foi adquirida
escrita da lista de compras), assim o aluno irá no contato com a linguagem, o que caracteriza
identificar o uso da escrita de acordo com suas como um falante nativo.
necessidades.
Um dos desafios da Educação Infantil é
Para alfabetizar a criança é preciso levar
em consideração a sua história de letramento, o de democratizar o acesso às práticas sociais
os aspectos políticos e também proporcionar da leitura e da escrita que estão presentes em
o vínculo da família com a escola. Os papéis nossa sociedade, permitindo que sejam criada escola e da família se distinguem quanto a dos espaços de aprendizagens no qual a criansua função, a família tem um lado mais afetivo, ça possa apropriar-se de tais conhecimentos,
neste sentido, torna-se de fundamental imporsem sistematização, quanto a escola tem métância a construção de um ambiente letrado
todos sistemáticos, normatiza a escrita e ofereque permita o acesso a todas as crianças a
ce oportunidades de contextualizar de acordo tais aprendizagens.
com usos sociais:
Freire (1979) afirma que para que a escola desenvolva adequadamente a sua função
como formadora de cidadãos leitores, críticos
e reflexivos, é necessário um trabalho que disponibiliza ao aluno uma grande diversidade de
textos acadêmicos e científicos, dando assim
o suporte para que amplie o seu reportório de
conhecimentos, assim como sua compreensão
de mundo e dos seus fenômenos sociais.

Atualmente as propostas de ensino propõe atividades
sociais de aprendizagem, as práticas de alfabetização
deve partir da realidade da criança até chegar ao conhecimento formal da linguagem, a criança constrói e
aprende a partir do que é ensino, com atividades práticas e contextualizadas. Cabe à escola e ao professor
proporcionar tais situações. [...] essa ideia está relacionada à importância de alfabetizar letrando, ensinar
a ler e escrever através das práticas sociais de cada
indivíduo. Alfabetizar letrando é o processo de alfabetização que está inserido num contexto mais amplo do
letramento (KLEIN apud DI NUCCI, 2005, p. 68).

É preciso que a criança seja convidada a pensar sobre a leitura e a escrita sem
o propósito de alfabetização, de maneira lúdica e ampliando gradativamente a construção
de suas hipóteses. Di Nucci (2005, p. 65) faz
uma crítica sobre a escola e a questão da variação linguística, para ela a escola não considera a variação linguística e o uso da língua
pela comunidade falante. Para compreender a
aquisição da escrita é necessário valorizar as
variações linguísticas, pois o indivíduo transfere para escrita marcas da oralidade usada no
cotidiano.
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Na nossa língua têm diversas linguagens, que caracteriza os diferentes dialetos regionais (paulista, gaúcho, baiano etc.) e sociais
(caipira, culto, popular, etc.). Associam-se as
variedades linguísticas não cultas aos grupos
de falantes que não pertencem a nenhuma
classe dominante.

A leitura e a escrita de textos são atividades privilegiadas no contexto da alfabetização e devem ser trabalhadas pelo professor,
apoiando a criança e a inserindo em contextos
em que a linguagem escrita e oral se façam
presente. Por meio dos textos, os sentidos vão
sendo construídos e a criança passa a elaborar diferentes hipóteses neste contexto, diferenNeste sentido é preciso discutir e defi- te das palavras e letras soltas, os textos trazem
nir os aspectos sobre a alfabetização e o uso maior significado para as crianças nesta fase
da língua, bem como o processo de apropria- de alfabetização.
ção dos sistema de ensino alfabético e a necessidade de uma alfabetização que vá além
A criança elabora o seu conhecimento
da decodificação de símbolos, partindo para a partir das interações que estabelece com os
um aprendizado em que o contexto social é demais sujeitos, a interação permeia qualquer
levado em consideração, além das práticas de tipo de aprendizagem. É importante, neste conefetivo letramento e imersão na cultura letrada texto, considerar as diferentes hipóteses levane escrita de nossa sociedade. O indivíduo le- tadas pelas crianças e abrir espaço para que
trado é considerado como capaz de participar ela fale de suas impressões. A relação profesdas práticas sociais e interagir nas diversas si- sor-aluno no contexto da alfabetização deve se
tuações de seu cotidiano e atuar em seu meio: estabelecer com diálogo e espaços de aprendizagens em que a criança possa se expressar
e trocar experiências com as demais crianças.
Atualmente o letramento está sendo bastante discutido
entre linguistas e educadores e enfoque é a valorização
do uso da escrita através do cotidiano. A valorização
do indivíduo que está inserido em uma sociedade letrada e busca eliminar a ideia de que a alfabetização
possibilita condições para o desenvolvimento cognitivo,
social e cultural da criança, a alfabetização é a forma de
letramento que ocorre na escola. Portanto o Letramento
Escolar está relacionado às práticas do cotidiano da
criança, cabe ao professor valorizar os conhecimentos
dos alunos e trabalhar com atividades contextualizadas
que se relacione com a sociedade em que as crianças
estão inseridas, esta prática facilitará o ensino e aprendizagem dos alunos (DI NUCCI, 2005, p. 70).

De acordo com Gontijo (2003) as
crianças que estão iniciando o processo de escolarização formal, utilizam letras para o registro dos conteúdos, caracterizando o desenvolvimento da escrita. No início não estabelecem
relação entre os sons e as letras, reproduzindo
as ações dos adultos ao escreverem e utilizando as letras que já conhecem.

Analisando as novas concepções sobre Letramento e Alfabetização, temos que o
aluno deve ser capaz de ler e produzir textos
e o trabalho docente deve estar pautado em
alcançar tais objetivos em todas as etapas de
escolarização, enquanto que no modelo tradicional de ensino, essa preocupação restringia-se apenas as primeiras séries.
A leitura é uma atividade básica na
formação cultural do ser humano, e atende a
diversas finalidades. O conteúdo da leitura normalmente está ligado à decifração da escrita,
de sinais gráficos, e ambos são considerados
instrumentos de comunicação entre as relações humanas. A necessidade das pessoas
utilizarem a comunicação escrita aumenta logo
após a Revolução Industrial Francesa, em razão do desenvolvimento social, econômico e
político.
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Segundo Soares (2009) os rabiscos,
os jogos, os desenhos e as brincadeiras desenvolvidas na educação infantil são consideradas práticas alfabetizadoras, o trabalho nesta
etapa de escolarização deve ser desenvolvido
tendo o lúdico como norteador. Nestas atividades, nas quais as crianças falam sobre os
seus rabiscos, passam a assimilar conceitos
que utilizarão posteriormente na decodificação
da escrita.
As parlendas, as cantigas de roda, os
poemas e as diferentes atividades relacionadas à leitura podem influenciar positivamente
a criação de conceitos e a compreensão do
sistema alfabético. Soares (2009) enfatiza que
os jogos voltados para o desenvolvimento da
consciência fonológica, podem desenvolver as
condições necessárias para tal apropriação
por parte das crianças, o ensino das letras
deve ocorrer de maneira gradual garantindo a
assimilação das primeiras noções do processo
de escrita.
A concepção de letramento digital e da
cultura digital estão em novas práticas letradas
que demandam um trabalho participativo e colaborativo. As redes sociais são um exemplo
claro da potencialidade de interação na tecnologia digital. Nesses espaços virtuais é possível uma participação efetiva entre as pessoas
e o objetivo destas redes sociais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
Alfabetização e Letramento. A pesquisa bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi escrito e produzido de maneira científica por outros
autores, tornando o aprendizado mais maduro
com novas descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento. Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet
e em bases de dados que possuem credibilidade científica, é muito utilizada como mecanismo de busca para localização do material
bibliográfico.
Para atingir os objetivos deste estudo
utilizamos as contribuições de Di Nucci (2005),
Ferreiro (1999), Soares (2009), dentre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos e outros trabalhos científicos que discutem
e apresentam reflexões e sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo e foi possível
constatar que A alfabetização e o letramento
podem ser definidas como ações díspares entre si, porém são inseparáveis, o ideal e desejável de acordo com o estudo realizado, é que
se alfabetize letrando, isto significa, ensinar a
ler e escrever no contexto das práticas sociais
que envolvem a leitura e a escrita, tornando o
indivíduo alfabetizado e letrado. As diretrizes
educacionais não garantem que as práticas de
alfabetização sejam baseadas na concepção
de letramento, para tanto, a instituição escolar
deve planejar suas ações com os seus pares e
promover uma reflexão em relação aos propósitos e expectativas de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a perspectiva de Letramento temos um desafio aos educadores é desenvolver uma
prática de aprendizagem em que o aluno se torne um cidadão consciente e crítico que possa
contribuir nas práticas sociais e posicionar-se em seu meio social, nas relações sociais de uma
sociedade letrada. A prática educativa pode estar relacionada a conscientização do sujeito e
cabe ao professor e a instituição escolar definir quais são os propósitos e concepções pertencentes ao contexto educacional na qual está inserida.
Os métodos utilizados na alfabetização se modificam com o passar dos tempos, os
estudos, as pesquisas e as mudanças na sociedade e novas demandas sociais. Passamos a
conceituar os métodos de alfabetização considerados tradicionais e que foram utilizados nas
escolas brasileiras por vários anos e até hoje ainda encontramos escolas que adotam o modelo
tradicional como prática.
O trabalho do professor consiste em propor atividades que permitam à criança manifestar-se por escrito e oralmente de modo livre. A escola deve considerar as práticas de leitura e
escrita que são vivenciadas fora do espaço escolar para que as práticas de letramento realmente
sejam contextualizadas e não apenas uma forma de aprendizagem em que a escrita e as produções de texto demonstram habilidades e competências totalmente desvinculadas da função
social que a leitura e a escrita possui na vida social e nas práticas cotidianas.
As brincadeiras e o desenho na escola devem permear as atividades de letramento e alfabetização, apresentando um significado e um propósito e desenvolvidas em um ambiente que
facilite a aprendizagem com uma diversidade de materiais. As crianças devem ser desafiadas
nas atividades propostas pelos professores, de maneira que o aprendizado ocorra de maneira
significativa, ampliando os seus conceitos e sugerindo diferentes formas de ação para que a
criança seja capaz de elaborar e reelaborar suas hipóteses.

212

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

REFERÊNCIAS

GONTIJO, Cláudia Maria Mendes. A apropriação
da linguagem escrita in LEITE, Sérgio Antônio da
Silva (Org.). Alfabetização e Letramento: contribuições para as práticas pedagógicas. Campinas: Komedi, 2003.
KLEIMAN, A. B. (Org.). Os significados do Letramento. Campinas: Mercados da Letras, 1995.
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da alfabetização. São Paulo: Ed. UNESP;
CONPED, 2000.
SILVA, Edilânia Cardoso da; DUARTE, Sidneya
Ferreira Lira. Ambiente Alfabetizador além da
sala de aula. 2013.

ALVES, Fátima. Psicomotricidade: corpo, ação
e emoção. Rio de Janeiro, Ed. Wak, 2007.

SOARES, M. B. Letramento e alfabetização: as
muitas facetas. In: Reunião Anual da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Educação. Caxambu: ANPED, 2009.

COLELLO, Silvia M. Gasparian. Alfabetização
e Letramento: o que será que será? In LEITE,
Sérgio Antonio da Silva, COLELLO, Silvia M.
Gasparian; ARANTES, Valéria Amorim (org.)
Alfabetização e Letramento: Pontos e Contrapontos. São Paulo: Summus, 2010.
COOK-GUMPERZ, Jenny. A construção social
da alfabetização. Porto Alegre: Artes Médicas,
1991.
DI NUCCI, Eliane Porto. Alfabetizar Letrando.
Um desafio para o professor! in LEITE, Sérgio
Antonio da Silva (Org.). Alfabetização e Letramento: contribuições para as práticas pedagógicas. Campinas: Komedi, 2005.
FERREIRO, Emília. Com Todas as Letras. São
Paulo: Cortez, 1999.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lílian Lopes Martin.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

213

Revista Revista
Educar FCE
- 34 ªFCE
Edição
Educar
- 34- Setembro/2020
ª Edição - Setembro/2020

CARLA VALÉRIA DOS
SANTOS

Graduada em Pedagogia (2013); Professora de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I. Na EMEI Aviador Edu Chaves.

214

ª Edição
- Setembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 34 -ª 34
Edição
- Setembro/2020

EDUCAÇÃO E ARTES E OS INSTRUMENTOS QUE
REGEM A COGNIÇÃO INFANTIL

RESUMO: Pode-se dizer que tudo o que sabemos sobre algumas civilizações passadas é encontrado inteiramente no registro de arte e artefatos que seu povo deixou para trás. As artes visuais têm sido usadas para capturar e expressar uma ampla gama de valores, crenças e ideias
adotadas por pessoas de todo o mundo e de todos os períodos da história. As artes visuais
foram usadas para educar, persuadir, comemorar e resolver problemas. Na verdade, diariamente, dependemos das artes visuais para entender o mundo em que vivemos.

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

S

omos continuamente inundados com inúmeras imagens visuais e mensagens na
televisão, computadores, dispositivos de comunicação digital e na mídia impressa. A neurociência mostrou que uma porção significativa do cérebro humano é dedicada a entender a estimulação visual e decodificar mensagens visuais que recebemos através
do nosso senso de visão. Fazemos isso usando todas as nossas habilidades de pensamento,
memória e educação de ordem superior. Em nossa sociedade contemporânea, as artes visuais
e a dependência das imagens visuais são essenciais para comunicar e entender as informações
de que precisamos para viver nossas vidas. A fim de compreender plenamente a imagem visual
e seu significado, é essencial que todas as pessoas recebam uma educação infundida pelas artes. Tal educação permite que as pessoas se tornem cidadãos informados, pensadores críticos.
Em um momento de desafio econômico para o nosso país, muitos distritos escolares
foram forçados a tomar decisões difíceis que diminuíram ou eliminaram a educação em artes
visuais de nossas escolas. Apesar de um crescente corpo de evidências sugerindo que os estudantes que tiveram instrução nas artes visuais apresentam desempenhos mais elevados em
testes padronizados e outras medidas de desempenho educacional do que aqueles que não
tiveram tal instrução, os programas de educação artística continuam a ser negligenciados pelas
contribuições que fazem. Produzindo a mais alta qualidade de educação que procuramos para
todos os nossos filhos.
Uma das marcas da qualidade da educação em artes visuais é o foco na criatividade. Estudantes em salas de aula de arte em todos os níveis instrucionais são rotineiramente chamados
a usar sua criatividade para resolver problemas e expressar suas ideias. Os professores de arte
estão mergulhados nos conhecimentos e habilidades que estimulam a criatividade e usam o currículo de artes visuais para permitir que seus alunos explorem seus próprios poderes criativos.
Nutrir e desenvolver as capacidades criativas dos alunos é de vital importância para o avanço
da força de trabalho e para a manutenção do papel de liderança dos Estados Unidos no mundo.
A escola pública sempre defendeu a causa da educação em artes visuais. Algumas associações profissionais de educadores de arte, tem trabalhado ativamente para garantir que a
educação em artes visuais de qualidade seja oferecida em todas as escolas e para todos os alunos. De fato, avançar na educação em artes visuais para realizar o potencial humano e promover
o entendimento global. Esta missão é apoiada por uma visão de educação artística na qual há
igualdade e acesso para estudantes de todas as idades. Programação de ensino de arte, a fim
de beneficiar de uma aprendizagem abrangente, equilibrada e sequencial nas artes visuais, que
é conduzida e ensinada por professores qualificados em educação.
Mesmo diante de todos os obstáculos citados acima, este artigo tem como finalidade
apresentar e reafirmar a importância da atividade artística para o desenvolvimento humano, principalmente seu papel em relação aos primeiros anos de formação do indivíduo.
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biente artístico são reflexos das mudanças sociais, comportamentais e culturais e revelam
exatamente o papel de desenvolvimento social
O ser humano adquiriu com o decorrer e cognitivo que é propiciado ao indivíduo.
da história e de sua consequente evolução a
capacidade de criar, experimentar e aprender. Fazer arte reúne processos complexos em que a crianAprendizado pode ser definido com interioriza- ça sintetiza diversos elementos de sua experiência. No
processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra
ção do novo.

PAPEL GERAL DA ARTE NO
APRENDIZADO

como pensa, como sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o que
ela domina, de acordo com seus estágios evolutivos.
Uma obra de arte não é a representação de uma coisa,
mas a representação da relação do artista com aquela
coisa. [...] Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, comunicação e adaptação social. (ALBINATI, 2009, p. 4).

Observou-se que os humanos, por serem seres vivos possuidores de cinco sentidos
(audição, visão, tato, paladar e olfato), quando estimulados com diferentes estratégias de
ensino conseguem de maneira mais eficiente e satisfatória a obtenção e apropriação do
conhecimento. Independentemente do tipo de
aprendizagem, são necessários estímulos diAssim é possível compreender que o
versificados, e as diversas linguagens artísticas
contato com diferentes formas de linguagem
promovem tais experiências.
artística possibilita uma ampla melhora da viÉ evidente que é preciso conhecermos são de mundo. Oaprendiz passa a visualizar
e nos apropriarmos dos códigos da língua novas variáveis, interpreta ações e situações,
portuguesa para ler, produzir e apreciar textos desenvolve senso crítico, autoconhecimentoe
verbais. A situação não é diferente quando fa- capacidades de expressões variadas, passa a
lamos das linguagens artísticas. Precisamos desafiar seus próprios limites, compreende o
também nos apropriar dos códigos da arte para contexto social, cultural e histórico da sociedapodermos ler, produzir e apreciar as diferentes de.
manifestações artísticas, históricas, culturais e
No processo pedagógico, a utilização
sociais. Aprender uma nova linguagem significa, portanto, conhecer seus códigos, entender das diferentes linguagens artísticas é muito imseus sentidos, ampliar referências por meio da portante como ferramenta dianteda necessidade de gerar interesse do estudante pela aprenvivência de diversas experiências.
dizagem. Com o uso de diversas estratégias,
Portanto, para compreender uma obra, é possível atingir um maior número de alunos,
armazenar uma ideia ou refletir sobre o propos- e é eficiente, pois estes acabam participando
to, requer prática, conhecimento, investigação, ativamente do seu próprio processo de aprencuriosidade, entre outras ações. O artista agora dizagem, e de maneira diversificada e estimuse tornou pesquisador, cientista, desbravador, lante.
crítico, e público precisa seguir este caminho
também. Hoje, muitas manifestações artísticas
exigem uma interação incessante do espectador, muitas propõem que o espectador interfira
e modifique a obra, enfim, a busca do estreitamento das relações entre artista, obra, sociedade e espectador está tomando um rumo bem
diversificado e diferente se considerarmos os
caminhos percorridos anteriormente pela Arte.
Todas essas mudanças e exigências no am-

“O professor deve conscientizar-se de que o momento é de inovar e ousar, que os tempos de cópias já
se afastaram juntamente com paradigmas que não se
enquadram mais nas novas visões de uma pedagogia
preocupada com a formação integral do educando.”
(VERDERI, 2009).
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A manifestação artística pode ser apresentada de diversas maneiras, fugindo dos padrões de “beleza” comuns, também não tem a
necessidade de ser algo concreto que transmita uma mensagem clara ao espectador, pode
oferecer oportunidades diversas de visões a
determinada obra. Desta forma, a arte está
presente em todo lugar, está representada em
toda cultura, independente de raça e cor. Além
disso, é essencial destacar que a arte não possui definição única ou concreta, a arte é extremamente independente e depende do ponto
de vista de cada indivíduo. É comum que o ser
humano utilize a arte como forma de expressão
para suas emoções.
Visto tal importância, conseguimos entender que o ato de educar é uma prática social
que tem como objetivo contribuir, de maneira
direta e consciente, no processo de construção
pleno dos indivíduos.
Nos dias atuais, a escola é considerada
o local oficial para o desenvolvimento pleno do
indivíduo, incluindo os campos cognitivo, sócio
afetivo e psicomotor dos indivíduos, o ambiente
escolar busca desenvolver diversas atividades
visando promover o desenvolvimento de diferentes habilidades do estudante. A educação
pode ser considerada o serviço público mais
universalizado do país.
No Brasil, a estrutura escolar é composta por Educação Infantil, Ensino Fundamental I
e II, Ensino Médio e Ensino Superior, além das
Escolas Técnicas com Ensino Profissionalizante e os EJAs (Educação de Jovens e Adultos).
Segundo a LDB 9394/96, o currículo
proposto para o Ensino Fundamental I e II e
Ensino Médio deve contemplar obrigatoriamente a disciplina de Arte. Por ser uma área de
conhecimento importante, tanto quanto as demais do currículo escolar da educação básica,
faz-se necessário que a arte seja trabalhada,
de maneira qualitativa, com diversidade de métodos, técnicas, materiais, temas e atividades.

“Aprender arte envolve a ação em distintos eixos de
aprendizagem: fazer, apreciar e refletir sobre a produção social e histórica da arte, contextualizando os objetos artísticos e seus conteúdos.” (IAVELBERG, 2003,
p. 9).

De acordo com os PCNs (Parâmetros
Curriculares Nacionais, 2000), as aulas de Arte
devem englobar atividades referentes à quatro
linguagens: 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). (PCNs, 2000).

O DESENHO ENQUANTO ATIVIDADE
CENTRAL NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
O desenho continua a ser uma atividade
central e fundamental para o trabalho de muitos artistas e designers - uma pedra de toque
e uma ferramenta de exploração criativa que
informa a descoberta visual. Ele fundamentalmente permite a visualização e desenvolvimento de percepções e ideias. Com uma história
tão longa e intensa quanto a história de nossa
cultura, o ato de desenhar continua sendo um
meio fundamental para traduzir, documentar,
registrar e analisar o mundo que habitamos. O
papel do desenho na educação permanece crítico, e não apenas nas disciplinas criativas da
arte e do design, para as quais é fundamental.
“A passagem da produção de imagens involuntárias à
execução de imagens premeditadas faz-se por intermédio de desenhos em parte involuntários e em parte
voluntários. A semelhança fortuita entre o traçado e o
objecto a que a criança dá o nome é das mais rudimentares, e a criança, ao mesmo tempo que percebe isso,
reconhece sua imperfeição” (LUQUET, 1969, p. 141).

218

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Como linguagem visual primária, essencial para comunicação e expressão, o desenho
é tão importante quanto o desenvolvimento de
habilidades verbais e escritas. A necessidade
de entender o mundo através de meios visuais
pareceria mais aguda do que nunca; as imagens transcendem as barreiras da linguagem
e aprimoram as comunicações em um mundo
cada vez mais globalizado.

vez do que eles contêm. O desenvolvimento da
representação específica da visão considerada do ponto de vista sociocognitivo, em ordem
visual, a natureza e desenvolvimento da representação pictórica são abordagens que reconhecem a fluidez e flexibilidade do significado
de crianças – mudanças que ocorrem em desenhos como resultado de comentários, ou desenhos que geram comentários diferentes são
todos reconhecidos como parte da construção
“[...] porque o desenho é para criança uma linguagem do significado. Intenção e significado no desecomo o gesto e a fala. A criança desenha para falar e nho de crianças pequenas (MÈREDIEU, 2004).
poder registrar sua fala. Para escrever. O desenho é
sua primeira escrita. Para deixar sua marca, antes de
aprender a escrever, a criança se serve do desenho. A
criança desenha para falar de seus medos, suas descobertas, suas alegrias e tristezas.” (MOREIRA, 2009,
p. 20).

Tais transformações não são percebidas como limitações que refletem deficiências
de desenvolvimento. Em vez disso, elas refletem o controle das crianças sobre o processo:
as mudanças mentais são centrais para o que
a criança está intencionalmente envolvida ao
Juntamente com a necessidade de ha- desenhar – o processo de decodificar e codifibilidades de desenho para aqueles que entram car a marca e o significado (MÈREDIEU, 2004).
em emprego identificados por uma variedade
de indústrias nos setores criativos – animaDuas consequências imediatas dessa
ção, arquitetura, design, moda, cinema, teatro, visão emergem – em primeiro lugar, a impordesempenho e as indústrias de comunicação tância de notar a narrativa das crianças ao lon– o desenho também é amplamente utilizado go do processo de desenho e, em segundo
dentro de uma variedade de outras profissões lugar, as implicações de registrar ou fixar o sigcomo meio de desenvolver, documentar, ex- nificado do desenho ao rotulá-lo.
plorar, explicar, interrogar e planejar. Isso inclui
os campos da ciência, tecnologia, engenharia,
Se a narrativa das crianças sobre o
matemática, medicina e esporte.
processo de desenho registra a jornada de sua
construção de significado, é isso, assim como
Focando no processo de desenhos o próprio desenho, que fornecerá insights sodas crianças, chama a atenção para a narrativa bre as compreensões e perspectivas das crianque acompanha as marcas feitas no papel an- ças. Torna-se então importante que os pesquites de escrever: Reconsiderando os caminhos sadores se envolvam com as crianças ou, pelo
para a alfabetização ligando o significado das menos, estejam cientes desse processo, a fim
crianças às marcas feitas à medida que dese- de entender as intenções das crianças nos denham (MÈREDIEU, 2004). Os desenhos e as senhos. No entanto, grande parte da atenção
narrativas que acompanham não são entida- dada aos desenhos tem sido no produto acades separadas – ambas são partes integrantes bado e na sua rotulagem.
do processo de criação de significado.
Palavras ancoram significados, como
Devemos considerar tanto o comentá- evidenciado na forma como as legendas serrio como o desenho, pois ambos reconhecem vem como interpretações de fotografias. Assim,
a construção social do sentido e direciona os uma vez que um rótulo é anexado a um deseadultos para os significados que as crianças nho, o significado é atribuído. As crianças no
procuram transmitir nos seus desenhos, em início da infância estão bastante familiarizadas
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com este processo – elas desenham algo, dizem o que é e o adulto escreve o texto. Embora
o objetivo de pedir às crianças que expliquem
seus desenhos pode ser evitar a interpretação
adulta.
Este processo altamente ritualizado
não resulta necessariamente em crianças a
partilhar o seu significado pretendido: as crianças podem tornar-se muito hábeis em dar a
informação que é necessária para completar
a tarefa.
O discurso do desenho como significado é evidente em pesquisas recentes envolvendo crianças pequenas. Por exemplo, crianças
pequenas através do desenho e contam analogias e características textuais. A complexidade dos desenhos das crianças, pois os sinais
verbais e não verbais são usados para transmitir significado. Desenhos infantis representam
uma forma de documentar fenômenos educacionais e obter insights sobre as perspectivas
de vida das crianças em escolas e salas de
aula. O desenvolvimento de ideias infantis sobre o seu corpo.
“[...] a criança desde bebê mantém contato com as cores visando explorar os sentidos e a curiosidade dos
bebês em relação ao mundo físico, tendo em vista que,
nesse período, descobrem o mundo através do conhecimento do seu próprio corpo e dos objetos com que
eles têm possibilidade de interagir.” (CUNHA, 1999, p.
18).

O desenho para ajudar a acessar seus
conhecimentos sobre o corpo e reconceituar a
educação na primeira infância, desafiando as
ideias tomadas por garantidas. Podemos usar
desenhos infantis para ajudar os professores
a examinar as crenças e valores subjacentes
às suas práticas pedagógicas. Além disso, o
estudo longitudinal de crianças jovens desenhando em contextos de casa, pré-escola e escola pode causar impacto nas crenças de outras pessoas importantes em casa e na escola.
Apoiar o desenho infantil pode ampliar nossa
compreensão do mundo da criança como uma
ferramenta para construir e compartilhar significado.

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
ATRAVÉS DO ESTÍMULO DAS
CRIANÇAS
Diferentes investigações mostram que
nos primeiros três anos de idade, 90% do cérebro se desenvolve. Nesse período, meninos e
meninas aprendem mais rápido, principalmente quando espaços afetivos, atenção e alimentação estão presentes. Essa capacidade de
refletir sobre si mesma e assimilar os estímulos do mundo ao seu redor são o que é chamado de plasticidade do cérebro humano. A
necessidade de facilitar os estímulos propícios
no momento oportuno leva à consideração de
transmiti-la desde os primeiros estágios da
vida, e assim surge o conceito de estimulação
precoce.
Podemos definir de vital importância
a preocupação com o conjunto de ações que
tendem a proporcionar à criança as experiências que ele precisa desde o nascimento para
desenvolver plenamente seu potencial biopsicossocial. A criança não se volta automaticamente para ela, é necessário a presença de
pessoas que interfiram no momento certo, que
proporcionam atividades que geram um grau
de interesse, conseguindo assim uma relação
dinâmica com o meio ambiente e um aprendizado efetivo.
“No processo de educação realizam-se, ainda, dois movimentos: um primeiro, em que é feita a mediação entre
o social, a prática construída e o indivíduo, no qual se
forma a base dos pensamentos individual e coletivo e
é quem possibilita a continuidade do processo histórico da cultura; e em segundo, que se caracteriza pela
mediação que a palavra e a imagem fazem entre o pensamento individual e o social e pela possibilidade que
cada um tem de ser sujeito, de reelaborar produzindo o
novo, revelando como a educação se envolve na tensão
entre o individual e o social” (MELO; TOSTA, 2008, p.
55).
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Por outro lado, a área motora está relacionada com a capacidade de se mover e
se movimentar, permitindo que a criança tenha
contato com tudo ao seu redor. Inclui a coordenação entre o que você vê e o que sente o que
o faz capaz de tocar objetos com os dedos,
pintar, desenhar, manipular, entre outros.
Na área da linguagem refere-se às habilidades que a criança pode se comunicar com
seu ambiente e os aspectos socioemocionais
é a interação com outras crianças e adultos, o
que resulta na aquisição de segurança emocional para fortalecer as relações e a convivência.
Essa área, também chamada de socioafetiva,
refere-se aos processos de diferenciação de
autoestima, identidade e relacionamento consigo e com os outros, todos localizados em um
contexto de aceitação e expressão de emoções e sentimentos.

dizado no jardim de infância é um importante
preditor de sucesso em leitura e escrita.
Outra descoberta importante é que as
habilidades gráficas das crianças na primeira
infância - no jardim de infância – são os melhores indicadores do sucesso escolar, independentemente do gênero e do status socioeconômico da criança. O raciocínio geométrico e
espacial promove o desenvolvimento de competências digitais (compreender a quantidade,
identificação digital de contagem, valor lugar)
e conceitos de aritmética e habilidades correlatas. As crianças aprendem primeiro a reconhecer formas geométricas usando sua memória visual e espacial. Então, gradualmente,
eles aprendem a reconhecê-los de acordo com
suas propriedades e o número de lados, ângulos, círculos, cores e vértices que possuem.
O raciocínio artístico, geométrico e
espacial é uma maneira de começar a aprender habilidades de raciocínio mais avançadas.
Há uma forte correlação entre conhecimentos
competências e habilidades de resolução de
problemas, raciocínio proporcional a aplicação
de conhecimentos, conceitos e propriedades
de acordo com o julgamento, e gerenciamento
e processamento dos meios de ambientação.
O desenho infantil na aprendizagem também
pode contribuir para o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas.

Outro aspecto que chama a atenção é
que, no planejamento das atividades cotidianas, exige um sistema organizado que permita
um planejamento adequado para o desenvolvimento de outras áreas, como aquelas relacionadas à maior exploração da atividade cognitiva, motora e o socioemocional, fundamental
nesta fase da vida. Nessa perspectiva o desenho se caracteriza como fulcro das manifestações cognitivas, já que representa uma janela
No jardim de infância e jardim de infânde dentro para fora no espaço e tempo que
cia, que lugar deve ocupar o conteúdo espacial
melhor lhe couber.
e geométrico, professores experientes sempre
podem desenvolver padrões (expectativas) do
HABILIDADES ESPACIAIS
DESEMPENHAM UM PAPEL VITAL NA currículo equivalentes, mas a partir do exposto
parece que o desenho e o raciocínio espacial
APRENDIZAGEM
merecem muito mais profundidade na pré-escola e jardim de infância. Crianças de três a
Muitos estudos também mostram que seis anos, a instrução em artes deve se conas habilidades espaciais são muito importan- centrar no senso crítico – em desenvolvimentes para o sucesso acadêmico, ao contrário to paulatino – e no espaço. Seja por meio de
do que muitos professores elementares pensa- instrução explícita ou por meio de experiências
vam. Eles sugerem que o raciocínio espacial e e atividades de aprendizagem cuidadosamente
geométrico desempenha um papel importante planejadas baseadas em jogos, o estudo das
nas habilidades de resolução de problemas, artes incentiva os professores a se concentraaprendizagem de ambiente e compreensão de rem no senso educacional e nas operações do
texto, cujo raciocínio espacial profundo melho- currículo de outras disciplinas.
ra a qualidade do trabalho infantil quando eles
estão começando a fazer esboços, e o apren-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
À medida que a repressão se constrói, a arte passa a ser considerada como tempo livre
para o bom comportamento ou como terapia e como a facilidade e a despreocupação das artes
devem trazer alegria e uma sensação de calma, ela é usada para destruir a monotonia de um
dia de escola regular, colocar um elo na implacabilidade da aritmética e da leitura.
A arte deve ser vista como meio de terapia, nunca algo feito para causar estresse e dificuldade implacáveis. Se um aluno se torna menos tenso e sobrecarregado com o estresse em
seus ambientes de aprendizado, então ele aumenta suas notas em outras aulas, como matemática, inglês ou ciências. Para dar suavizar o ambiente pesado dos estudos, colocar arte na parede
tende a proporcionar um ambiente calmo que produz uma sensação de paz e serenidade.
Atividades relacionadas a artes são importantes para muito mais do que apenas manter
aluno ocupado ou relaxado estimulando seu senso crítico. Eles provaram aumentar a autoimagem de uma criança, confiança e orgulho que vem da arte na educação é verdadeiramente
incrível e cada criança deve ser capaz de experimentar isso.
A educação artística, visual e performática é considerada temas centrais, conforme comprovado por muitos testes para o trabalho. Por meio dessas exigências, as escolas obtêm fundos
para programar assuntos e itens suplementares, como livros e calculadoras, para que os alunos
precisem ser bem-sucedidos. As escolas também podem obter fundos participando de testes
padronizados nacionais e regionais; no entanto, esses testes apenas testam os estudantes quanto à sua capacidade de desempenho elevado em matérias como matemática, alfabetização e
ciências. Os cursos de arte auxiliam a capacidade do aluno de apresentar um alto desempenho
nesses assuntos, pois desafiam o cérebro do aluno.
Os estudos de arte dentro da educação têm sua importância não apenas expandindo a
mente, mas mantendo as crianças fora das ruas e fora do sistema correcional. Estudos mostram
que alunos com programas de arte têm três vezes mais chances de se formar do que aqueles
que não têm. Os programas de arte dão às crianças um lugar para se expressarem, se não tiverem o apoio para fazer isso em casa, também faz com que as crianças pensem de maneira
criativa e inventiva, expandindo o modo de pensar das crianças em geral. As crianças que tinham acesso a programas de arte ou programas pós-escola tinham notas melhores, o que lhes
permitia melhorar suas habilidades gerais na escola. Todas essas coisas são maneiras que as
crianças não ficam “entediadas” na escola e ficam com a turma errada. Manter programas de
arte nas escolas é uma maneira importante de manter nossos filhos seguros e inteligentes.
Neste sentido, a imersão no ambiente escolar promove as condições para o estudante
ter um contato primordial com o mundo artístico, e desta forma contribuirá de maneira direta na
formação de cidadãos cientes da importância da arte e de seu papel diante da sociedade. É de
extrema importância que todas as formas de expressão artística sejam trabalhadas e incentivadas. Tal incentivo, contempla a necessidade de que tais formas de expressão estejam presentes
mesmo fora do ambiente escolar.
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Portanto, é necessário investir na expansão de ambientes que promovam diferentes formas de cultura, viabilizar locais onde os estudantes possam ter contato com diferentes formas
de arte, e assim, enriquecerem suas vivências. Essas experiências ampliam o autoconhecimento, melhoram a relação com o meio e consequentemente desenvolvem a apropriação de significados, além de sempre incentivarem a busca pelo saber e a consequente independência de
pensamento.
O estudo e a prática artística possuem suma importância nos ambientes educativos,
pois propõem, através de estímulos individuais e coletivos, amadurecer a formulação de opinião
independente, estimular a reflexão e contribuir para a formação plena do indivíduo, não tendo
como preocupação principal a formação artistas famosos.
No processo de criação de uma manifestação artística, o estudante passa a aperfeiçoar
processos que desenvolvem toda uma base cognitiva, dentre elas a percepção, a imaginação,
a observação e o raciocínio. O processo de autoconhecimento também melhora a percepção e
o entendimento de suas emoções, assim tornando-o autor da sua criação e criando um diálogo
com ela. Através da arte o aluno pode desenvolver um entendimento de mundo e um senso crítico apurado, aspectos que favorecerão suas relações estabelecidas com o meio.
É interessante, portanto, a utilização de diferentes linguagens artísticas como ferramentas
didáticas, pois estas tendem a favorecer o desenvolvimento de diversas habilidades essenciais
no estudante. As manifestações artísticas possibilitam ampliação de conhecimentos históricos,
culturais e sociais, estreitamento das relações intra e interpessoais. Tal desenvolvimento ocorre
tanto com o aluno exercendo papel principal, quanto com a posição de espectador em que o
mesmo vivencia diferentes situações.
O uso das diferentes linguagens artísticas pode ser bastante útil e atraente aos envolvidos, pois permite que tanto o professor como o aluno “reinventem” uma nova forma de interação, deixando de lado a monótona rotina de uma aula convencional onde a única ferramenta
de interação é uma lousa ou um projetor digital. Assim o aluno ao ser fisgado pela diversidade
de diferentes linguagens artísticas passa a ter um papel de corresponsabilidade diante de sua
aprendizagem e, assim, se torna protagonista de seu próprio aprendizado.
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RELAÇÕES ENTRE A APRENDIZAGEM E O USO
DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de compreender a importância do uso das mídias
na educação infantil. Percebe-se que grande parte das escolas públicas não dispõe de recursos para disponibilizar o acesso dos alunos às ferramentas de tecnologia, o que prejudica um
pouco o processo de aprendizagem. Muitos professores também não têm muito domínio na
utilização das mídias e necessitam de suporte para planejar atividades nesse sentido. São muitos os desafios, porém torna-se essencial destacar a relevância da inserção das mídias como
uma possibilidade de melhoria da qualidade educacional na educação infantil. A metodologia
utilizada para essa reflexão teve cunho bibliográfico, a fim de contemplar as ideias dos pesquisadores e estudiosos que se dedicam ao tema. Espera-se que as potencialidades do uso das
mídias na educação infantil sirvam como referência para que os sistemas de ensino passem a
adotá-las como um recurso de extrema importância para a aprendizagem das crianças.

Palavras-chave: Educação Infantil; Mídias; Tecnologia; Professor.
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INTRODUÇÃO

A

convivência entre as pessoas nos dias vigentes propôs uma nova configuração
nos relacionamentos interpessoais, pois a tecnologia é um dos principais instrumentos de comunicação da humanidade e o uso das mídias ocupa um espaço
bastante significativo na maioria dos lares.
Adultos e crianças estão inseridos nessa cultura e participam de inúmeras situações de
diálogos em redes sociais. O acesso à informação se ampliou, no entanto, o impacto do uso
de aparelhos digitais trouxe pontos positivos e negativos, especialmente em relação à infância.
É importante perceber também a caracterização das relações sociais após os inúmeros avanços tecnológicos contemporâneos e o impacto desse processo no desenvolvimento
da linguagem, da criatividade e da motricidade das crianças. Na educação infantil, a trajetória
escolar dos alunos se inicia com muitas expectativas, incertezas e receios. Com o tempo, as
novas descobertas vão ampliando as experiências das crianças e elas passam a refinar a sua
personalidade e o seu modo de compreender o mundo.
Para tanto, tem-se como objetivo geral, promover reflexões significativas sobre o uso das
mídias na educação infantil, destacando a importância de do acompanhamento dos profissionais de educação nesse acesso.
E, como objetivos específicos, destacar pontos relevantes a respeito do uso das tecnologias na escola, abrangendo as potencialidades e os principais desafios nesse processo e
compreender características do uso das mídias na escola e estimular o uso responsável desses
recursos.
Já que sabemos que as crianças têm muito interesse no acesso às tecnologias, pois
desde bebês já manipulam alguns recursos e conseguem interagir com eles com certa facilidade. O uso das mídias proporciona a troca de conhecimentos e estende os saberes para outras
áreas.
Um dos grandes problemas que veio junto com o avanço das tecnologias é o uso responsável das mídias, pois as crianças geralmente não têm o discernimento para distinguir o
que é bom do que não é saudável. Outro fator preocupante é a democratização do acesso à
diferentes mídias.
A rede de consumo na sociedade é muito grande também e influencia muito a opinião
das crianças. A televisão é um dos meios que mais explora essa questão, pois depende desse
público para vender os seus produtos.
Nessa perspectiva, torna-se importante indagar: quais as relações entre a tecnologia e
a aquisição da aprendizagem pelas crianças? As escolas e os professores estão preparados
para o trabalho com as mídias no espaço escolar? As escolas de educação infantil dispõem de
espaços para o acesso às mídias?
É importante destacar que a formação docente precisa contemplar o letramento digital
como uma ferramenta de transformação no trabalho cotidiano dos professores, para que surjam
possibilidades de trabalho mais dinâmicas e significativas para os alunos.
As mídias e as tecnologias aplicadas à educação são muito abrangentes e o papel da
escola e dos professores exige outras demandas, de vital importância na definição dos conteúdos e metodologias de trabalho, pois o domínio das tecnologias possibilita uma seleção mais
criteriosa, propiciando uma aprendizagem mais qualificada.
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O ACESSO DAS CRIANÇAS ÀS MÍDIAS
NO CONTEXTO ESCOLAR

As crianças ingressam nas escolas de
educação infantil cheias de sentimentos contraditórios, pois são muitas novidades e elas
passam a compor um arquivo de descobertas
bem diversificado. As novas amizades, o relacionamento com os adultos e profissionais da
educação, o contato com as mídias e com o
mundo digital, exercem muita influência no que
compete à formação da sua personalidade e
no seu modo de ser e estar no mundo.

As mudanças geradas pelos avanços
tecnológicos repercutiram no estilo de vida das
pessoas e os meios de comunicação também
se modificaram, gerando uma diversidade de
acesso às informações no mundo todo. As
crianças ficaram mais vulneráveis em relação
ao desenvolvimento dos recursos tecnológicos, pois mesmo com tantos progressos, elas
O acesso às mídias no âmbito escolar
não conseguem discernir entre o que é bom ou
propõe muitos incentivos e estímulos às crianruim quando fazem suas escolhas.
ças no sentido de ampliar os diálogos e interNo espaço escolar, os professores fi- pretações sobre o mundo, colaborando com o
cam ainda mais preocupados com o acesso às processo de ensino e aprendizagem, que tenmídias, pois as crianças aprendem muito rápi- de a se tornar mais produtivo.

do a estabelecerem conexões com instrumenÉ importante considerar que as criantos cada vez mais inovadores e muitas vezes
as aulas precisam ser bem dinâmicas para que ças da educação infantil precisam da mediaos alunos se apropriem da cultura e das lingua- ção e da interlocução dos adultos nas atividades pedagógicas que se utilizam dos recursos
gens simbólicas propostas para os alunos.
tecnológicos, pois o critério na seleção do plaDe acordo com BUCKINGHAM (2007), nejamento, do currículo e das metodologias é
essa nova categoria de comunicação permite importante para que o trabalho se efetive com
que as crianças se tornem mais criativas e te- mais qualidade e os alunos se tornem mais crínham mais facilidade para adquirirem saberes, ticos e criativos.
pois elas têm uma inocência que auxiliam o
processo de construção de conhecimento.

A qualidade das mídias caracteriza a
preocupação com os conteúdos a serem trabalhados, pois nessa etapa de ensino as crianças se apropriam de valores, de conhecimentos, acessando uma diversidade cultural muito
grande e se socializando e se humanizando
cada vez mais.

Quando se mencionam as mídias, é importante destacar que elas englobam o jornal,
a televisão, o rádio e não somente a internet
e o computador. Nesse sentido, é primordial
que se discriminem os recursos e os conteúdos que serão veiculados para que a aprendiA inserção das tecnologias nas aulas
zagem se torne mais dinâmica, mas ao mesmo
propicia mais atratividade e interesse dos alutempo não perca o seu caráter formal.
nos, pois parte de recursos que são do interesPostman (1999) faz um alerta quanto se deles. No entanto, sabe-se que, especialao desaparecimento da infância no contexto da mente nas escolas públicas nacionais, ainda
disseminação das mídias na sociedade, pois o é muito precário o uso de mídias sociais na
acesso a tantos recursos tecnológicos se so- educação infantil, pela carência de recursos e
bressai em detrimento da vivência desse perí- espaços apropriados.
odo de vida tão essencial para a formação da
personalidade humana.
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As escolas precisam utilizar os recursos midiáticos que tem disponíveis, adequando atividades de acordo com cada clientela e
realidade escolar, pois os percursos pedagógicos devem levar em conta as características
da comunidade educacional. Na perspectiva
da sociologia da infância, as mídias proporcionam às crianças a produção de conteúdos e
saberes que aprimoram os seus conhecimentos prévios e incentivam sua participação em
sociedade, impactando positivamente a formação cidadã.

De acordo com Freitas (2010), os professores precisam acompanhar as mudanças
que ocorrem no processo escolar, minimizando
as descontinuidades entre as gerações. Percebe-se a necessidade de um conhecimento docente que acompanhe as linguagens digitais,
para que o conhecimento seja um processo
criativo, construtivo e contextualizado na rotina
escolar.

Nessa perspectiva, torna-se essencial
que as práticas pedagógicas se inovem com
essa diversidade de instrumentos midiáticos.
A desigualdade social faz com que Os alunos muitas vezes se apropriam de forma
nem todas as crianças tenham as mesmas tão espontânea das mídias que os professores
oportunidades de acesso às mídias, por isso parecem se sentir ameaçados.
o trabalho na escola tem que ser bem pontual. Essa relação com as tecnologias acaba
A disseminação do entretenimento por
se tornando bem complexa, pois a diversidade intermédio dos veículos midiáticos é muito rápresente nas salas de aulas requer uma ade- pida. Nos dias atuais, outros tipos de fluxo de
quação nas atividades pedagógicas.
dados ou conteúdos multimídias também estão atraindo o público infantil. Séries, filmes e
Segundo Beloni (2001), o papel e a in- jogos são parte da diversão que integram as
tervenção dos adultos são bastante relevantes características dessa nova geração e que ocuno relacionamento entre as mídias e a educa- pam espaços nos instrumentos tecnológicos
ção, pois faz-se necessário o uso de rigor e de mais utilizados pelas famílias.
critérios para que os impactos tenham eficiência nos processos de aprendizagem.
Segundo Buckingham (2007), o acesso às tecnologias e às mídias eletrônicas está
Uma boa interação das crianças com se expandindo cada vez mais e o cuidado com
os recursos tecnológicos pode favorecer a pro- a inserção no mundo adulto tem que ser obmoção de ações colaborativas, com o desen- servado, pois existem limitações que precisam
volvimento da autonomia, de modo que a evo- ser asseguradas, bem como a identificação do
lução dos aspectos cognitivos encontre eco que é benéfico e do que precisa ser banido.
também no desenvolvimento das emoções.
O papel do professor é muito imporAs crianças se apropriam do acesso à tante nesse sentido, pois ele é quem vai filtrar
tecnologia de acordo com as suas vivências, as informações disponibilizadas pelas mídias
por isso as mediações docentes são tão im- e adequá-las para que a cultura escolar seja
portantes. Muitas vezes, esses relacionamen- mais qualificada. Muitas vezes, os próprios dotos são estereotipados, precários, com poucos centes desconhecem recursos e estratégias
fatores significativos, mas isso não impede que que poderiam colaborar com a aprendizagem
os conteúdos prévios deixem de ser conside- das crianças.
rados.
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As crianças da educação infantil têm
habilidades e competências para extrair o melhor da tecnologia. Por isso, é importante que
os professores tenham intencionalidade e planejem suas ações para poderem potencializar
O crescente avanço tecnológico tem a aprendizagem das crianças.
impactado as relações sociais e culturais das
O uso das mídias contempla a linguacrianças e, no espaço escolar, este cenário implica em inúmeros desafios para a escola. Os gem das imagens, com uma diversidade de
professores precisam se atualizar em serviço códigos que representam significados múltide maneira constante para que acompanhem plos na rotina das crianças. Por isso, é uma linguagem muito complexa que requer um olhar
as novas demandas.
atento e um rigor na implementação das ativiA intervenção docente e o uso das mí- dades. Os conteúdos podem ser pesquisados,
dias necessitam de dinamismo e atualização, contextualizados e compartilhados socialmenespecialmente no planejamento e nas estraté- te com outros alunos, com as famílias e com
gias de trabalho desenvolvidos, pois a inova- a comunidade escolar, de modo que as ações
ção e o incremento de ideias são fundamentais educativas sejam favoráveis e apropriadas ao
contexto de cada unidade escolar.
para a melhoria da qualidade pedagógica.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA
PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES E
O USO DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

As interações entre os professores e os
alunos podem dar novos panoramas à construção dos saberes, pois essa relação possibilita
a mediação entre as crianças e os objetos de
conhecimento que vão sendo construídos no
decorrer da trajetória escolar. Segundo Martín-Barbero (2000), os meios de comunicação
abrem novas janelas nas relações sociais, pois
ampliaram as redes de saberes. Por isso, a esDe acordo com OROFINO (2005), o cola precisa estimular e legitimar o uso dessas
uso das mídias na educação infantil tem muita ferramentas, de forma atrativa e analítica.
relevância no percurso escolar das crianças,
O papel da escola tem muita imporpor isso é primordial que as práticas elaboradas e planejadas sejam significativas e possi- tância em relação à formação de sujeitos críbilitem a emancipação das crianças, por inter- ticos e criativos socialmente, pois a formação
médio de mediações que envolvam aspectos de valores e da personalidade infantil ocorrem
justamente na etapa da educação infantil. Nesde criticidade.
se sentido, a equipe escolar precisa se reciclar
A opção e a escolha consciente por com certa frequência.
Todos os conhecimentos que as crianças manifestam a respeito das mídias precisam
ser considerados para que elas se sintam motivadas e se interessem pelas atividades propostas. O papel dos professores não é nada
fácil, pois requer a conexão com as novas expectativas sociais para que possam facilitar a
aquisição da aprendizagem das crianças.

parte das crianças se configuram como um
processo gradual que depende da qualidade
das experiências que forem disponibilizadas
para elas. Um dos maiores desafios da escola
hoje em dia é conseguir o envolvimento dos
alunos nessa corrente de ferramentas de comunicação, de um modo sensível e ao mesmo
tempo reflexivo.

A mediação dos professores é fundamental nesse processo e por isso o processo
formativo docente deve ser permeado por atualização e estudos inovadores, que valorizam
competências e habilidades e que ajudem a
instigar desafios que permitam reflexões críticas.
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Cada sistema escolar deve atender às
demandas impostas no dia-a-dia, desenvolvendo instrumentos e disponibilizando recursos
que possam auxiliar a resolução de problemas
de uma maneira segura. Sabe-se que há ainda
um longo caminho e desafios constantes no
sentido de responder às demandas da contemporaneidade.

O papel docente implica num trabalho
voltado às famílias, com demandas diversificadas em prol do aluno. O uso pedagógico das
mídias na educação infantil requer a construção e a definição de projetos de aprendizagens
diversificados e dinâmicos.
O professor que dá aulas na educação
infantil conta, entre o seu conjunto de funções,
com o desafio de orientar e mediar os alunos
no seu processo de construção do conhecimento, especialmente daqueles que são exigidos pela sociedade.

Os espaços educativos, considerados
como instituições de formação humana, precisam ser conduzidos a esse universo digital e
tecnológico para não ficarem ultrapassados. O
uso das mídias de uma maneira mais lúdica é
uma das possibilidades de qualificar as escoÉ preciso também que o professor colas de educação infantil.
mungue de práticas que levem os alunos a investigarem e a construírem seus saberes de
A cultura escolar deve propiciar refle- modo criativo e autônomo. Torna-se primordial
xões e considerações mais críticas, refinando colocá-los no centro do processo pedagógico,
as leituras sobre o mundo. A existência de am- pois eles são sujeitos dotados de razão.
bientes de aprendizagens providos de recursos
tecnológicos colabora com o processo de ensiO papel docente não implica em transno e aprendizagem das crianças.
mitir conhecimentos, mas sim em contribuir
para a formação de sujeitos críticos, que proA diversidade de oportunidades deve movam o exercício da cidadania e atuem mocada vez mais abrangente e aberta aos dife- dificando aspectos ultrapassados solidificados
rentes aspectos e prismas que acompanham em nossa sociedade.
o nível comunicativo e tecnológico, entre outros. O trabalho cooperativo da equipe escolar
Na sociedade midiática na qual estatambém contribui para o aperfeiçoamento do mos inseridos, é fundamental que o professor
potencial cognitivo das crianças.
atualize e enriqueça seu currículo. Nesse contexto, ele deve ser um sujeito que pesquisa e
Pode-se dizer que caminhar nessa investiga sobre os principais anseios, necessiperspectiva implica na reformulação da prática dades e características da realidade de seus
e em um exaustivo e rico exercício da percep- alunos.
ção do cotidiano, especialmente aquele retratado nas telas das mídias, fontes inesgotáveis
Segundo LÉVY (2010), o professor
de informações que oferecem novos conheci- precisa animar a inteligência do aluno para promentos.
mover maior letramento digital. Nesse sentido,
ampliam-se as possibilidades de criação e de
De acordo com FERREIRA e COUTO acesso a informações e saberes que qualifiJUNIOR (2009), o uso das mídias possibilita cam as relações sociais dos alunos.
a incorporação de elementos que ajudam no
fortalecimento da identidade das pessoas, fazendo com que elas consigam se relacionar
melhor com os saberes, com suas ideias e
com a cognição.
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A reflexão sobre o uso das mídias e
OS PRINCIPAIS DESAFIOS NO USO
as ações pedagógicas e didáticas com recurDAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
sos tecnológicos servem para reformular e reestruturar propostas, a fim de melhorá-las. Os
De acordo com os estudos de Fortuprojetos didáticos com propostas coletivas de na (2014), as formas de ensinar e aprender
interesse dos alunos contribuem sobremaneira se modificam numa velocidade muito grande.
para o alcance de objetivos.
As crianças, desde pequenas, já estão imersas
num panorama familiar e cultural repleto de insDeve-se procurar inovar as atividades trumentos tecnológicos, que precisam de uma
na educação infantil, com o uso de mídias que intermediação para não prejudicarem a formapropiciem a produção de conhecimentos, valo- ção das crianças.
res e atitudes de leitura crítica desses recursos.
Muitas práticas cristalizadas na escola são reEm decorrência das transformações
flexos de estratégias tradicionais que não fun- sociais, a utilização da tecnologia ganhou muicionam mais no contexto atual.
to espaço na educação infantil e novas concepA criança precisa refletir e construir
ideias sobre a tecnologia e sobre as mídias
de uma maneira expansiva, a fim de contribuir
com uma cidadania digital eficiente. É importante que os professores e a equipe escolar
como um todo compreenda como inserir as
crianças na era digital.
De acordo com ZABALZA (2009), a
função docente compreende a proposição de
ações que orientem e guiem o processo de
aprendizagem, facilitando a aquisição e o desenvolvimento de competências básicas e profissionais nos estudantes, incrementando a sua
autonomia, pensamento crítico e a reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem.
As crianças adoram investigar e compartilhar suas descobertas. O cenário educacional vigente aponta para a necessidade da
formação de estudantes mais ativos, que construam conhecimentos e formas de convivência
mais harmônicas, capazes de promover desenvolvimentos pessoais, sociais e profissionais
mais abrangentes.

ções sobre o trabalho pedagógico precisam
ser repensadas. O desafio da escola é democratizar o acesso às mídias e potencializar o
seu uso desde a educação infantil.
A estrutura das unidades escolares
ainda é precária e não dispõe de recursos humanos e materiais para tal intento. Esse panorama revela a dificuldade em transformar positivamente o nível de ensino das crianças, pois
o uso das mídias enriquece o currículo escolar.
Um dos grandes dilemas na carreira docente
na era atual é conseguir adaptar a metodologia de trabalho com as demandas do sistema
educacional, para a obtenção do alcance das
expectativas de aprendizagem infantil. A formação docente dos professores também não
contempla essa necessidade de constante atualização.
O acompanhamento dos avanços e
das mudanças sociais precisa ser considerado
para que cada vez mais se atualize o currículo das escolas. Os alunos precisam também
de condições favoráveis para compreender e
problematizar as informações provenientes dos
recursos tecnológicos.
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O uso das mídias na educação infantil
pode proporcionar muitos benefícios no processo de ensinar e aprender, especialmente se
as experiências compartilhadas forem construtivas e reflexivas. Essa interação favorece os
aspectos cognitivos, emocionais e sociais das
crianças.

Para o autor, sabe-se que algumas
crianças estão em situação de vulnerabilidade social e acabam utilizando as ferramentas
tecnológicas como entretenimento. Se não tem
um adulto que possa fazer uma mediação no
uso desses recursos, o acesso pode ser precário e sem potencialidades.

As propostas de atividades devem ser
mediadas em espaços e ambientes que favoreçam as descobertas, a resolução de problemas
e a participação em situações analíticas e comparativas. Assim, as crianças terão condições
de operar no mundo com mais autonomia.

A democratização do uso das mídias
na educação infantil envolve também a possibilidade de inserção das crianças nesse universo
tecnológico, pois muitas delas e suas famílias
vivem em situações de desigualdades sociais
relevantes, não dispondo de condições mínimas para o acesso.

A educação infantil deve permitir a
construção de saberes significativos para a
vida cotidiana das crianças, estimulando a criatividade e o senso crítico. Nessa etapa, é importante que as crianças acessem um universo
cultural diversificado e dinâmico.

É importante que a tecnologia seja usada em favor da aprendizagem e faz-se necessário que os professores passem a dominar os
recursos tecnológicos de uma maneira crítica.
Por isso, a formação contínua tem que estar
atrelada ao acompanhamento do avanço dos
As culturas produzidas socialmente se recursos tecnológicos.
organizam cada vez mais em função das mídias, porém os conhecimentos adquiridos peAs mídias modificaram os modos das
las crianças por intermédio do acesso às tec- pessoas pensarem e agirem no mundo e a
nologias não se restringem ao manuseio das educação infantil não pode se tornar alheia e
mesmas.
esse movimento, pois ele revolucionou a sociedade. A sociedade se configura na cultura miO uso das mídias no contexto escolar diatizada e os sistemas educacionais precisam
depende das condições de letramento e das acompanhar esse processo.
práticas comunicativas que são disponibilizadas. É importante que se investigue como elas
É fundamental que a tecnologia tenha
são projetadas nos espaços escolares e como uma funcionalidade na vida cotidiana das crianas crianças apreendem as informações duran- ças, pois ela influencia os modos de aprender,
te a sua utilização.
os interesses e necessidades das crianças e
também as experiências cotidianas que elas
De acordo com FORTUNA (2014), um compartilham com suas famílias.
dos maiores desafios no uso das mídias na
educação infantil é conseguir o desenvolvimenAs mídias, no entanto, não podem ser
to de uma mediação que contemple o prota- usadas como engodo para a motivação dos
gonismo infantil, que acolha as descobertas e alunos, por isso o papel do professor é extreelaborações das crianças, promovendo expe- mamente importante. Afinal, a mediação doriências significativas e novos conhecimentos. cente possibilitar que as ferramentas tecnológicas colaborem com a formação integral das
crianças (FORTUNA, 2014).
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O imediatismo na comunicação humana é algo bem característico dessa era digital
e as informações estão disponibilizadas abundantemente. O critério na escolha e seleção do
material disponibilizado para os alunos é de
grande importância para o progresso e o avanço dos alunos.

É importante destacar que existem outros fatores que interferem na aprendizagem,
como os aspectos biológicos, os psicológicos,
bem como outros elementos externos que propiciam conflitos nas relações educacionais. Assim, a escolha das mídias requer critérios que
considerem tais fatores.

Segundo IMBERNÓN (2010), os professores ter efetivamente uma postura pedagógica diferenciada, demonstrando competência
didática para analisar sua prática e modificá-la
a ponto de solucionar os conflitos no campo
dos conhecimentos e das relações sociais.

Segundo GADOTTI (2000), a escola é
um espaço que deveria ter a inovação como
uma de suas bases, pois se configura como
um local onde as crianças adquirem orientações importantes para suas vidas. Por isso,
também, a educação mediada pelas mídias
deve ter início desde a educação infantil.

O uso dos recursos tecnológicos precisa garantir a criatividade e a autonomia das
crianças, de maneira lúdica, fornecendo conteúdos culturais nos quais as crianças possam
reelaborar ideias e se apropriarem de saberes
significativos, podendo assim transformar o espaço à sua volta.

O ambiente escolar é repleto de nuances importantes para a pesquisa sobre o universo e sobre a cultura infantil. Assim, é importante que esse espaço seja enriquecido com o
uso das mídias e da tecnologia como ponto de
apoio para a democratização do seu acesso
e para o desenvolvimento das potencialidades
Essas experiências podem entreter, expressivas dos alunos.
mas principalmente proporcionar vivências importantes para a aquisição de conhecimentos.
Afinal, as crianças aprendem mais quando se
sentem motivadas e estimuladas a construírem
saberes e conhecimentos (IMBERNÓN, 2010).
As crianças aprendem muito mais quando estão envolvidas com jogos, brinquedos e
brincadeiras, pois sentem prazer com esse tipo
de atividades. As mídias podem favorecer a
sua socialização e precisam estar articuladas
com as experiências de aprendizagens lúdicas.
Um novo projeto de sociedade só é possível
com ações educativas baseadas na comunicação e na interlocução entre as pessoas. O uso
das mídias está trazendo novas possibilidades
para o ensino e deve ser aproveitado ao máximo, com sabedoria e resiliência (IMBERNÓN,
2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas pedagógicas na educação infantil precisam estar articuladas com essa nova
tendência histórica e cultural das sociedades. O uso das mídias modificou o panorama educacional e as possibilidades de uso desses recursos tem causado muitos impactos.
Os alunos que estão iniciando sua vida escolar na educação infantil têm boas percepções sobre as coisas, analisando, interagindo e pesquisando o seu cotidiano. Por isso, é importante que, desde cedo, eles sejam incentivados a transformar a sua criatividade e a sua cognição
em saberes que agreguem esse potencial. Nesse sentido, eles podem refinar e sensibilizar o seu
olhar para o mundo.
Os alunos devem utilizar as mídias como meio de ampliação de conhecimentos sobre
o mundo que os cerca e como aquisição de capacidades de percepção, imaginação, sensibilidade, entre outras. A escola tem a tarefa de oferecer aos alunos, desde a educação infantil, a
inserção dos recursos tecnológicos por meio da utilização das habilidades, recursos pessoais,
materiais, dentro de diferentes pontos de vista.
O papel docente é muito importante diante deste cenário, pois é ele quem fará a mediação para que o aluno possa desenvolver uma percepção mais crítica e consciente no uso das
tecnologias. A criança precisa ser a autora do processo de construção do seu conhecimento,
desenvolvendo sua autonomia e sua personalidade.
Conforme a criança vai avançando na apropriação do uso das mídias, ela será protagonista em relação à sua formação escolar, ampliando suas experiências de leitura do mundo e
ampliando suas possibilidades com respeito principalmente à diversidade cultural.
Segundo BARBOSA et al (2014), o uso das tecnologias na educação infantil deve ser
entendido como uma proposta pedagógica e não como meros instrumentos aleatórios, pois seu
intuito é estimular aprendizagens significativas e relevantes do ponto de vista social.
Todas as experiências e percursos de aprendizagens na educação infantil são importantes e o uso das mídias fortalece o compromisso com a ampliação das culturas infantis. Assim,
as crianças podem concretizar aprendizagens diferenciadas, que instigam reflexões e promovem
o respeito e a valorização de suas vidas na educação infantil.
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A ARTE NOS ESPAÇOS DO CEI (CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL) E DO MAM (MUSEU DE
ARTE MODERNA): PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
COM BEBÊS DE 1 a 2 ANOS

RESUMO: Este trabalho intitulado “A arte nos espaços do CEI e do MAM (Museu de Arte Moderna): Práticas Pedagógicas com bebês de 1- 2 anos”, reflete acerca de ações realizadas em
um Centro de Educação Infantil (CEI) da rede direta da PMSP – Prefeitura Municipal de São
Paulo e no Museu da Arte Moderna (MAM). O objetivo do trabalho consiste em proporcionar
para os bebês situações de aprendizagens por meio de vivências lúdicas, recursos naturais,
materiais de largo alcance e materiais heurísticos, possibilitando e propondo caminhos para
estabelecer relações com próprio corpo, o corpo do outro e seu entorno, estimulando assim
suas potencialidades do fazer artístico como sementes que possam contribuir para seu desenvolvimento pleno.

Palavras-chave: Arte; Bebês; CEI; MAM; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo aborda a arte nos espaços do CEI e no MAM, visando auxiliar na
compreensão de como a arte contribui para o desenvolvimento do bebê numa
abordagem pedagógica que envolve ações voltadas a linguagem artística, fugindo do papel A4 e utilizando nos espaços com diversas materialidades.
Sabemos que a Primeira Infância é um período essencial no processo de desenvolvimento humano, e deve ser tratado dentro de suas especificidades. Entre cores, aromas e sabores as
crianças investigam e os seus diversos sentidos, os apoiam em suas pesquisas e, a partir disso,
do que está em seu redor, interpretam o mundo. Estabelecendo relações. ela examina e analisa
diferentes objetos, formatos, cores, texturas, sons e cheiros.
Parte-se do princípio observável de que a arte e suas quatro grandes linguagens: artes
visuais, danças, teatro e música, fazem parte do cotidiano, sendo que no grupo etário da primeira infância, as artes visuais ocupam lugar de destaque.
O corpo em si é uma forma de arte expressada por meio dos gestos, movimentos grandes e pequenos, sons e marcas, evidenciado o desenvolvimento de cada criança pelo movimento, seu engatinhar, andar, pular, correr .
A base pedagógica dessa pesquisa está relacionada a abordagens participativas, com
grande destaque para a abordagem Pikler, onde os educadores preparam o ambiente, mas permitem o livre movimento, a livre interação e o livre brincar.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa de cisão com o tradicionalismo e as abordagens
transmissíveis, onde:
Não há tempo de brincar! Na escola, essa é a justificativa de muitos educadores. Por quê? Há evidentemente,
um programa de ensino a ser cumprido e objetivos a serem atingidos para cada faixa etária. Com isso, o brincar
fica relegado aos horários em que a criança está no pátio ou aos intervalos destinados a “preencher” espaços de
tempo entre as aulas (FRIEDMANN, 2006, p. 21).

As brincadeiras e atividades livres aqui propostas são bastante planejadas e com intencionalidade pedagógica, resultando em aprendizagens e desenvolvimento significativos e aferíveis.As situações de aprendizagens mediadas buscaram aferir significados dessas descobertas,
vivenciando avanços como a ampliação da linguagem oral, do movimento, da criação. Para isso
os melhores caminhos são: a arte e suas possibilidades de expressivas, o brincar e as interações.
Este artigo divide-se em duas partes, que estão intrinsecamente relacionadas, como
teoria e prática. No primeira parte é apresentada a sustentação teórica que embasa a parte empírica, destacando a importância da arte na educação infantil, estabelecendo um diálogo com
a vasta bibliografia já existente sobre o tema, bem como a legislação pertinente aos CEIs da
cidade de São Paulo.
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A segunda parte apresenta a abordagem Pikler na, sua adaptação e aplicação nas práticas pedagógicas realizadas em um CEI (Centro de Educação Infantil) situado na Zona Leste da
cidade de São Paulo, cuja missão consiste em atender bebês e crianças de 1 ano a 3 anos e
11 meses de idade, também uma vivência com tintas naturais no MAM, realizada com o mesmo
público e a participação das famílias.
Essas ações pedagógicas foram realizadas com quatorze bebês na faixa etária de um
a dois anos, do Berçário II A/B, acompanhadas pela a coordenadora pedagógica, diretora e
assistente de direção, realizadas juntamente com quatro professoras regentes desse agrupamento é uma ATE (Auxiliar Técnico de Educação), que são encantadas pela primeiríssima infância,
defendem e realizam um trabalho de qualidade.
O foco das ações foi o de proporcionar às crianças situações de aprendizagens onde
elas pudessem experienciar diferentes texturas e deixar suas marcas nos espaços, objetivando
destacar a importância da arte no contexto educacional para o desenvolvimento das crianças
na supracitada faixa etária.
Para Barbieri, “a arte não deve ser habitada apenas por aqueles que se dedicam ao seu
ensino. Ela está presente no mundo e, pela sua porosidade, nos toca, nos influencia, nos torna
intérpretes dos cenários sociais e das manifestações de culturas” (BARBIERI, 2012, p. 9). Essa
visão conceitual permeia todo esse trabalho, majoritariamente empírico.
Para a construção e sistematização do conteúdo, a base teórica se baseia em pesquisadores do tema como Stela Barbieri (2012), Gandhy Piorski (2016), Nena Book e Isabel
Graciano (2008), Emmy Pikler, Currículo da Cidade: Educação Infantil (2019), entre outros.
As considerações finais apresentam os pontos mais significativos da pesquisa realizada,
em síntese.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Há um caminho que a Educação Infantil percorreu até tornar possível o ensino da
arte nas escolas, pois nem sempre foi assim, a
arte na escola tinha um sentido de educação
artística e se limitava as artes plásticas, ainda
de maneira insuficiente, com desenhos prontos
a serem coloridos pelos educandos.
Apenas no ano de 2016 foi criada a
Lei 13.278/2016, que inclui as artes visuais, a
dança, a música e o teatro nos currículos dos
diversos níveis da educação básica. A nova lei
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB — Lei 9.394/1996) estabelecendo prazo de cinco anos para que os sistemas
de ensino promovam a formação de professores para implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e médio.
A legislação já prevê que o ensino da
arte, especialmente em suas expressões regionais, seja componente curricular obrigatório
na educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos. Também
o Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (1998), traçou diversos objetivos
para a Educação Infantil, onde a prática da
educação infantil deve organizar-se de modo
que as crianças desenvolvam os seguintes aspectos sobre o ensino da arte:
Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e
situações de comunicação, de forma a compreender
e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo
de construção de significados, enriquecendo cada vez
mais sua capacidade expressiva (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL,
1998, p. 63).

Segundo Santos; Costa (s.d), a arte é
muito importante para o desenvolvimento de
cada indivíduo, porém o professor deve ter sensibilidade e conhecimento sobre o tema abordado, conhecer seu grupo e planejar antes de
cada aula, traçar metas, caminhos com metodologias inovadoras para atingir cada aluno,
assim a arte será fundamental para o desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional
do educando. Os conteúdos devem despertar
o interesse dos alunos, facilitando a aprendizagem e tornando o aluno protagonista, autores
das suas próprias histórias e transformando a
arte em suas vidas:
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.
A expressividade infantil implica na construção de formas de linguagem e comunicação exercidas no processo de socialização. Atuando expressivamente é que
a criança aprende e vivencia formas de ser e de estar
no mundo humano. O desenvolvimento dessa expressão infantil acontece junto com seu desenvolvimento
afetivo, perceptivo e intelectual e resulta do exercício de
conhecimento de mundo. Exercício esse de construir
noções a partir das suas experiências sensoriais e/ou
corporais. Planejar aulas de arte não é simplesmente
pedir para o aluno pintar determinado desenho pronto
com cores predestinadas, trabalhar com arte significa
tornar o aluno mais reflexivo, respeitar cada tempo da
criança (SANTOS; COSTA, 2016).

A mediação do professor nesse processo que, apesar de ter especificidades, não é
individual, é fundamental para que as texturas,
cores, sabores, sejam compreendidas dentro
de um contexto socialmente construído, com
seus significados estando submetidos a questões culturais de cada grupo. Considerar isso
na hora de planejar as atividades é de suma
importância para o educador e também para
favorecer as aprendizagens dos alunos.
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Santos; Costa seguem apontando nesse sentido:

RELATO DA PRÁTICA: EXPERIÊNCIAS
E EXPERIMENTOS COM OS BEBÊS

A criança, desde que nasce, depara-se com um repertório de símbolos e significados construídos pelas gerações que a precederam e, participando das práticas
culturais do seu grupo, reconstrói os significados do
mundo físico, psicológico, social, estético e cultural. O
mundo simbólico será conhecido e ressignificado no
convívio e acesso aos jeitos de pensar e fazer e aos
códigos, entre eles os códigos da Arte. A arte é cores,
magia, descobertas, os bebês e crianças contribuir
para a aprendizagem e os experimentos, colaborando
para o desenvolvimento físico, social-cognitivo, afetivo
e cultural dos bebês e crianças pequenas . Arte como
forma de linguagem e expressão, necessitando ser valorizada e incentivada, pois ela auxilia no desenvolvimento e aprimoramento do processo de aprendizado.
Com relação à influencia da arte no desenvolvimento
do aluno destacam que através da arte a criança consegue liberar suas inibições, criatividade, imaginação e
auto-confiança. Compreender as artes como um espaço de experimentação, de jogo, onde a criança possa
construir uma análise pessoal das suas construções.
Através da realização de atividades artísticas a criança
desenvolve sentimentos, auto-estima, capacidade de representar o simbólico, analisando, avaliando e fazendo
interpretações, desenvolvendo habilidades específicas
da área das artes. A criança da educação infantil explora bastante os sentidos, pois se encontra na fase do
concreto, fazendo com que suas experiências sejam enriquecidas. Como neste período, suas habilidades são
estimuladas, facilita o processo de ensino-aprendizagem, pois são desenvolvidas a percepção e a imaginação, o que facilita a compreensão das diferentes áreas
do conhecimento (SANTOS; COSTA, 2016).

As experimentações feitas e aqui relatadas têm como base uma adaptação da abordagem Pikler. Para o autor, foi uma médica
que desenvolveu um método de educação para
bebês e crianças com base em sua experiência ao administrar um orfanato em Budapeste, a partir de 1946 o então chamado Instituto
Lòczy, hoje leva o nome de Instituto Emmi Pikler. Houve grande demanda para lares infantis
e orfanatos nesse período por conta dos chamados “órfãos da guerra”, cujas famílias foram
vitimadas pela segunda guerra mundial.

Na década de 30 a Drª. Emmi Pikler
dedicou-se a estudar o desenvolvimento de
bebês e crianças pequenas. Formada em medicina e licenciada em pediatria, em Viena, na
década de 20, Pikler formulou importantes teses sobre o desenvolvimento motor de bebês,
associando-se a aspectos sociais, afetivos e
cognitivos. Com base em suas convicções, ao
nascer seu primeiro filho, Emmi Pikler e seu
marido decidem adotar alguns princípios: não
acelerar etapas do desenvolvimento, respeito
ao ritmo da criança, incentivo à autonomia, movimento e brincar livre. Apesar de relativamente antiga, a abordagem Pikler ainda é pouco
estudada, difundida e aplicada no Brasil. Em
Com base nas considerações feitas, fo- resumo:
ram planejadas e executadas atividades para
o desenvolvimento das crianças a partir da ex- Ao estudar a abordagem Pikler entendemos o espaço
ploração sensorial, em especial, tátil. A meto- como suporte para apoiar os bebês em suas aquisições motoras e na sua inserção no mundo. O espaço
dologia e análise dos resultados serão expos- amplo, com pouco, mas adequado mobiliário e com
tas a seguir.
materiais pensados e selecionados para as especificidades da faixa etária, possibilita que o bebê vivencie
o espaço com o seu corpo e, desta maneira, consiga
gradualmente perceber e se inserir no mundo que o
rodeia. As ações de organização do espaço, à luz da
abordagem Pikler, coloca o bebê no centro do processo pedagógico e suprime a evidência e protagonismo
do adulto, ainda tão presente nesta etapa da Educação
Básica. O bebê, potente, capaz e atuante, precisa de
um contexto que o apoie e o permita vivenciar a sua infância com liberdade e cuidados (COCITO, 2018, p.01)
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A abordagem Pikler foi escolhida para
subsidiar o trabalho na instituição por oferecer elementos teóricos e práticos acerca da
educação e cuidados dos bebês, com ênfase
no desenvolvimento motor autônomo, possibilitando que a ação docente, no que tange a
organização do espaço, possa ser estruturada
respeitando as características de crianças de
até 2 anos de idade. Normalmente, a abordagem Pikler é utilizada no Brasil para crianças
até 18 meses de idade, sendo aqui adaptada
para avançar um pouco mais.

Depois de observar o grupo de bebês
no refeitório no horário das refeições, nota-se
a necessidade de tocar sempre com as mãos
os alimentos, característica típica dessa faixa
etária, afirmada por PIORSKI:
Essa criatura por excelência tátil, tem olhos nas mãos.
Só quase sabe ver com as mãos, ver com os olhos
não lhe basta , pois o campo de repercussões por ela
almejado é das mais recuadas impressões corpóreas .
A tatilidade é seu mais poderoso recurso imaginador ,
a porta do vínculo onírico com tudo. Pela tatilidade, ela
não apenas vê como também ouve e empenha diálogo
com os materiais (PIORSKI, 2016, p.109).

A abordagem Pikler Viana é uma abordagem pedagógica de participação, assim
como as outras influências que baseiam esse
trabalho, se opondo as abordagens de transmissão, que possuem objetivos engessados
para cada etapa e método fechado.

Vendo essa criatura tátil, que ainda estava adquirindo o hábito de fazer o uso social
da colher, foi pensado como propiciar no dia-a-dia das situações de aprendizagens para que
eles pudessem em outros momentos explorar
o mundo com todo corpo e que esses momenNa Abordagem Pikler, o ato do brincar tos fossem prazerosos.
livre é extremamente importante, isso porque
Idealizou-se um conjunto de ações arpossibilita às crianças exercer suas potencialidades criativas e cognitivas. É através das tísticas que envolveram todo corpo, aguçanbrincadeiras livres que as crianças conhecem do cada vez mais os órgãos dos sentidos. As
diferentes texturas dos objetos os quais foram ações aqui relatadas fazem parte de um grupo
dispostos a ela, bem como suas formas, ta- de diversas vivências que foram praticadas, pomanhos e peso. É exatamente essa lógica que rém, descrever somente quatro atividades desenvolvidas por esse grupo: Brincadeiras com
será expressa nos relatos a seguir.
farinha de trigo sem macarrões e com macarDentro da lógica do livre brincar, o pro- rões crus, tintas naturais com cenoura e beterfessor exerce um papel discreto, mas de suma raba, mar de tintas e explorando tintas naturais
importância. É ele que possibilita esses mo- no MAM.
mentos, propiciando às crianças um ambiente
Para realizar essas atividades o pripossibilite educandos criativos, pensantes, autônomos, ou seja, as crianças são os verdadei- meiro diálogo foi com o Currículo da Cidade
(2019), onde afirma-se que “a estruturação do
ros protagonistas.
dia dos bebês e das crianças vale-se de cinco
O ambiente se torna um elemento de variáveis que organizam o processo educativo:
aprendizagem fundamental, mas não basta um os espaços, os tempos, as interações, as maespaço grande com uma série de brinquedos terialidades e as narrativas (nas múltiplas linesparramados, é necessário planejar, e isso guagens)”. Porém, as que mais se destacaram
cabe ao educador, elemento indispensável. foram as interações, os espaços e as materiaTodo contato do bebê com o mundo é uma lidades.
situação de exploração que resulta em aprendizagem, até uma ação simples, como se alimentar, adquire um caráter de construção/assimilação cultural e ferramenta pedagógica.
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O ponto de convergência inicial com o
documento CURRÍCULO DA CIDADE foi pensar nas relações sociais dos bebês, seus afetos e em suas interações:
As interações que propomos para bebês e crianças na
UE devem permitir que sejam sempre protagonistas, o
que significa dizer que bebês e crianças devem estar
sempre ativos, sempre em atividade. Por atividade entende-se um fazer que envolve a criança como um todo:
seu corpo, sua mente e suas emoções. Por isso, atividade não indica qualquer fazer, mas o fazer que a criança
realiza com satisfação, desejo, envolvimento, participação [...] (CURRÍCULO DA CIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL, 2019, p.72).

Também foi necessário escolher qual
espaço seria adequado para organizar as materialidades, pois os espaços também são considerados educadores, desde que neles hajam
intenções:
Há espaços que fazem com que nos sintamos valorizados e à vontade, onde podemos criar soluções múltiplas para as nossas ideias; Onde a possibilidade da
concretização de um projeto tenha as adequações necessárias para a materialização de uma ideia. Muitas
vezes, erramos ao experimentar, não satisfazemos nossas expectativas, e a receptividade por parte das pessoas que estão à nossa volta nos encoraja na pulsão de
continuar e tentar outra vez . Um ambiente com essa
qualidade traz uma sustentação de forças para a potência de nossa criação. Quando falamos disso, estamos
nos referindo a todos os atos criativos, seja a criação de
uma aula ou da arte (BARBIERI, 2012, p. 52).

No dia-a-dia do professor são utilizados
uma diversidade de materiais, mas também
permite-se que a criança use seu corpo de diversas maneiras para expressar seus desejos
e sua arte. Porém, há uma estética para organização desses materiais, não basta simplesmente “jogar” e deixar as crianças explorarem,
mesmo os materiais mais simples que estejam
em nosso alcance, necessitam de preparação
para a ação. Segundo o Currículo:

As materialidades agrupam uma imensa gama de objetos,ferramentas, instrumentos que possibilitam investigar, pensar, inventar, raciocinar. Materialidades significativas são os jogos e os brinquedos, os objetos do
cotidiano, os materiais artísticos, científicos e tecnológicos, os materiais de largo alcance como pedaços de
madeira, pedaços de cano, cordas, rolhas, entre outros
Quando planejamos as materialidades que vamos disponibilizar aos bebês e crianças, é importante considerar quais experiências projetamos para eles, bem como
a diversidade e a quantidade de materiais, garantindo
que possam fazer suas escolhas individuais, sem que
necessariamente façam as mesmas atividades ao mesmo tempo (CURRÍCULO DA CIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL, 2019, p.135).

Além da sustentação teórica aqui
apontadas, conhecimento e planejamento dos
espaços e atividades, é necessário conhecer o
público, entender seu universo, determinar de
onde se parte, isso passa pelo contexto social
em que o educando está inserido.
As práticas pedagógicas a seguir descritas, foram realizadas em um CEI (Centro de
Educação Infantil) situado na Zona Leste da cidade de São Paulo, cuja missão consiste em
atender bebês e crianças de 1 ano a 3 anos e
11 meses de idade, também uma vivência com
tintas naturais no MAM realizada com o mesmo
público.
O CEI fica no bairro da Vila Constância,
conta com 8 salas de aula e 108 alunos matriculados (dados de 2019/2020):
Durante duas décadas, 1940 e 1950, São Paulo passou por uma febre de crescimento, e assim foram nascendo, junto com indústrias, as pequenas vilas em torno do ribeirão da Ponte Rasa. Hoje são mais de trinta
pequenos bairros que compõem o distrito, que conta
com favelas, edifícios, e cortiços e com todos os problemas que um distrito da zona leste sofre no dia a dia.
Seu crescimento foi acontecendo nas décadas seguintes, com a grande expansão industrial dos anos 1940
, 1950 e 1960, quando foram surgindo pequenas vilas
ao longo dos trilhos da antiga Central do Brasil. Bairros
apareciam como num passe de mágica, como o Jardim
Popular e o Jardim Copacabana. (Site: BAIRROS.COM.
BR/PONTE-RASA, 2020).
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A Vila Constância encontra-se nesse mo e luminoso que a criança possa explorá-lo
cenário supracitado, tendo na maioria do seu livremente, respondendo a suas necessidades
alunado filhos de trabalhadores de baixa renda. de desenvolvimento, afirmação, de confiança em si mesma e de autonomia” (SOARES,
Vale destacar que as professoras estão 2017, p.31).
numa faixa etária entre 30 e 60 anos, o que
traz uma noção geracional da visão de educaAs crianças foram convidadas para
ção que compartilham. Nos relatos a seguir, brincarem com a farinha de trigo. Algumas
identificarei os alunos apenas por sua inicial, a crianças formaram pequenos grupos para exfim de preservar identidades.
plorarem a farinha e os macarrões crus, já a
L. ( 1 ano e 4 meses), explorou a farinha de
BRINCANDO COM FARINHA DE TRIGO trigo, observou e analisou os macarrões crus
que estavam juntos com a farinha de trigo. Ela
A infância é uma fase de muitas desco- envolveu com suas pernas a bacia com faribertas, aprendizagens, alegrias e pode acon- nha de trigo e macarrões, e ao perceber outecer de diversas maneiras. A vivência com tra bacia próxima, virou a mesma (boca para
farinha de trigo proporcionou para os bebês baixo), separou os macarrões da farinha e foi
descobertas sensoriais, marcas nos espaços colocando no fundo da outra bacia, um amigo
esteve presente nessa descoberta, porém ela
e em si.
preferiu ficar sozinha e, com alguns balbucios,
Na rotina escolar da criança, a brinca- tirou a mão dele dos macarrões, voltou a realideira é fundamental para um melhor desenvol- zar a ação, depois observou e descobriu nova
vimento. A falta desta prática pode, na sua vida potencialidade com a bacia, transformou-a em
futura, trazer problemas como insegurança, um chapéu, virado de boca para baixo a bacia
medos, inibição e dificuldade em se abrir para na sua cabeça:
conhecer coisas novas.
O brincar trás diversos benefícios para
o desenvolvimento pleno da criança, sendo uma integração de diferentes âmbitos de
aprendizagem, interação com movimento, fantasia, imaginação, linguagem gestual e oral, socialização, autoestima, autonomia e identidade.
Proporciona também o processo de avanço levado por um mundo de fantasias, favorecendo
a criatividade, ampliando conhecimento e exercitando os músculos, a coordenação motora,
reflexão e interação, por isso devemos pensar
em brincar como um dos processos para o melhor desenvolvimento do ser humano.

Isso tudo faz parte da concepção de criança em que
acredito. É preciso silenciar para poder perceber, sentir.
Sensibilizar a percepção do corpo por meio de uma
massagem , um cheiro uma história, que nos calam . A
própria arte clama em nós um espaço de existência !
Ela cria em nós um espaço para recebê-la (BARBIERI,
2012, p. 113).

A educanda aqui nomeada A (1 ano 5
meses) , optou pelo espaço individual, dirigiu-se até a bacia com farinha de trigo, sentou ao
lado e com as mãos foi retirando a farinha da
bacia, dentro da bacia abria a mão para colher
a farinha e fechava para transportar para fora
do recipiente. Durante esse processo, descobriu outra maneira de retirar a farinha da bacia,
Nesta brincadeira, dois espaços do so- com as duas mãos segurou a bacia e virou-a,
lário foram forrados com papel Kraft, em um deixando toda farinha no chão e um pouco nas
espaço havia bacias com farinha de trigo e suas pernas.
macarrões crus e no outro espaço uma bacia
somente com farinha de trigo. No tocante ao
espaço, os educadores e a instituição devem
proporcionar um ambiente que seja “[...] cal245
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Em seguida, com pequenos punhados,
foi devolvendo a farinha para a bacia e, novamente, virou toda farinha no chão. Ao tentar repetir toda a ação de colocar a farinha na bacia,
percebeu que havia espalhado, levantou–se
buscou novas estratégias para continuar realizando essa brincadeira, abriu e fechou a mão
tentando pegar a farinha que estava no chão.
Suas descobertas continuaram, e por diversas
vezes ele repetiu a ação, buscando novas estratégias como movendo e mudando a bacia
de lugar, movendo seu corpo pelo espaço em
diferentes posições, deixando suas marcas de
farinha de trigo no chão.
Observo que nessas duas experiências
a arte engloba todas as linguagens, sendo assim uma ação multidisciplinar. As descobertas
se dão com o corpo, a partir do movimento
deste, estimulado pelo ambiente previamente
preparado. A experiência material ganha significados, é dotada de sentido, desenvolvendo
tanto o aparelho motor quanto o cognitivo. Isso
é replicado e notório em todas as experiências
relatadas a seguir.

Ingredientes
1 xícara de amido de milho ou polvilho
1e 1/2 xícara de água fria
1Beterraba ou 1 cenoura
Modo de Fazer
Bata bem a beterraba/ cenoura com
um pouquinho de água no liquidificador. Em
uma panela coloque a água e amido/ polvilho,
leve ao fogo, mexa até engrossar um pouco (
aspecto de um mingau) . Acrescente a beterraba/cenoura batida e misture com essa base
de maisena/ polvilho.
Espere esfriar para realizar a arte
Após a confecção das tintas, alguns
espaços do solário foram organizados com
papel Kraft e outros com placas de cartolinas
brancas para que as crianças pudessem experienciar tintas naturais de beterraba e cenoura,
também foi disponibilizado esses mesmos legumes inteiros em uma cestinha, e em bacias
de inox os legumes cortados crus e cozidos.

TINTAS NATURAIS
As tintas naturais são um poderoso recurso na utilização com bebês, pois nessa fase
do desenvolvimento há uma tendência de se
levar as coisas à boca para fazerem suas descobertas, e com as tintas naturais não há problemas, caso isso venha acontecer. Segundo
Book; Graciano (2008), para a confecção de
tintas naturais é necessário escolher recursos
que tenham cores como: carvão, folha de louro, urucum, açafrão, cenoura, beterraba, couve,
pó de café, espinafre, corantes alimentícios entre outros.

O bebê L. ( 1 ano e 4 meses), ao chegar no solário, já foi escolhendo uma das bacias com tinta de beterraba para realizar suas
descobertas. Aproximou-se da bacia juntamente com algumas colegas de sala, primeiramente pegou o pincel, mergulhou na tinta e vagarosamente pintou suas mãos, seus braços, suas
pernas, seus cabelos e observava atentamente
o colorido forte da tinta. Depois, colocou as
duas mãos dentro da vasilha e sentiu atentamente a textura da tinta, apertava a mesma e
observava ela escorrer entre seus dedos, retirava as mãos de dentro da vasilha e balançava-as, sentiu a tinta cair em seu corpo e deixou
suas marcas no papel Kraft.

Para Book; Graciano (2008), elas descrevem que a base das receitas podem serem
Depois que realizou a vivência com a
feitas de polvilho, maisena, farinha de trigo e
isso se denomina cocção. Segue uma suges- tinta de beterraba foi brincar com a tinta de
tão/exemplo de receita de tinta de beterraba cenoura. Não foi possível notar se houve uma
associação direta entre as cores e os vegetais,
ou cenoura:
mas tal oportunidade estava oferecida.
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MAR DE TINTAS
Brincar com tintas estimula as crianças
a conhecerem o novo, diferentes texturas de
papéis, plásticos e outras superfícies. Parte
do solário foi forrado com plástico, colocou-se
gotas grandes de tintas guache, essa gotas de
tintas foram cobertas com outro plástico e fixado no chão o plástico com durex largo.

VISITA NO MAM (MUSEU DE ARTE
MODERNA)
Dando continuidade as ações que envolvem a arte, os bebês, juntamente com seus
familiares, professores e outros colaboradores
foram no MAM, para realizar outra proposta
com tintas naturais.
As arte-educadoras acolheram todos
em um espaço diferenciado (modelo arquitetônico) com pedrinhas, onde foi realizado um
breve diálogo acolhedor de boas vindas e também explicado os próximos passos e a dinâmica daquela ensolarada tarde de descobertas.
Enquanto isso, as crianças já se divertiam com
as pedrinhas do espaço (novamente, destaca-se a importância das texturas para exploração
tátil nessa faixa etária).

As crianças foram convidadas para
brincar no solário, ao perceber o plástico com
as tintas, B. (1 ano e 1 mês), engatinhou em
cima do mesmo de um lado para outro, em seguida deitou –se sobre o plástico e ficou passando a mão, sentindo a textura do plástico e
também observando atentamente as cores se
misturam, nesse momento, balbuciava olhando
para as tintas. Depois que as tintas se misturaram por diversas vezes, B. engatinhou de um
Em seguida, adentramos aos correlado para outro sobre o plástico. O princípio de
dores do MAM, que nos levaram até o ateliê,
interação com o ambiente e aprendizagem a
esse espaço já estava todo preparado para
partir disso se manteve nessa atividade.
nós receber, o chão forrado com papel Kraft
e, em cima desse papel, placas de cartolinas
brancas. As educadoras do MAM informaram
às famílias que, caso a criança se sentisse à
vontade, poderia deixá-la somente de fralda.
Sobre os espaços nesse tipo de atividade, vale
destacar:
Considerando os apontamentos acerca do espaço/ambiente e a necessidade da
criança de se movimentar, a primeira inferência
que fazemos é que o espaço, necessariamente, precisa permitir a movimentação ampla e a
exploração do espaço e dos materiais pelos
bebês. Precisamos organizar um espaço de
oportunidades de experiências para o bebê.
O espaço amplo, com pouco mobiliário e com
materiais pensados e selecionados para as especificidades da faixa etária, possibilita que o
bebê vivencie o espaço com o seu corpo e,
desta maneira, consiga gradualmente perceber
e se inserir no mundo que o rodeia. Nesta configuração de espaço físico para bebês o chão
emerge como um protagonista na organização
espacial, um material essencial que merece
acuidade pedagógica (COCITO, 2018, p. 4).
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M. e F. (educadoras) iniciaram a vivência salientando a importância do silêncio da
palavra que ordena e da necessidade de deixar que os pequenos fizessem suas explorações no espaço com as tintas produzidas por
alimentos, condimentos, sendo que as mesmas não eram tóxicas, não havendo problemas
caso a criança tivesse a necessidade de levar
até a boca ou passar em seu corpo. As educadoras fizeram o convite para o silêncio e para a
vivência por meio de uma música com gestos.
Em seguida, foram distribuídas aquarelas de tintas naturais, vasilhas com tintas,
alguns suportes para pinturas. As linguagens
predominantes no momento da vivência foram
as expressões e o olhar, o adulto ali presente,
tomado pelo encantamento de tantas descobertas, somente observava essas interações
de aprendizagens. As educadoras iam deixando algumas marcas nas cartolinas para que as
crianças pudessem começar a experienciar essas tintas.

As crianças nos ensinam sobre elas mesmas, e precisamos estar atentos para aprender. Uma mesma proposta
precisa estar aberta para as várias maneiras de ser das
crianças, de modo que elas participem de acordo com
suas características. Somente dessa forma elas terão
condições de criar (BARBIERI, 2008, p. 111).

Percebendo que o tempo de descobertas com as tintas já estava se esgotando, os
adultos foram convidados a realizar a higienização e trocas das crianças. Também fomos
convidados a realizar brincadeiras cantadas da
cultura popular, crianças e adultos juntos. Foi
um momento inesquecível, onde cada bebê na
sua singularidade se expressou pela a arte, no
papel, no corpo, no movimento, na música, no
olhar, no silêncio, no toque.

Os protagonistas, aos poucos foram
mergulhando nessas experimentações, transformando o espaço, fazendo uso dos recursos
disponíveis e, progressivamente, com o corpo todo , brincando com as tintas, interagindo
entre elas e com os adultos por meio desses
recursos naturais que possibilitaram descobertas de aromas, texturas, cores, sabores e
diversos modos de expressões. No momento
das vivências predominaram músicas de fundo
que proporcionaram uma melhor conexão das
crianças com os experimentos. Pontualmente,
as educadoras do MAM fizeram algumas colocações sobre atitudes dos adultos no cotidiano
da criança, para possibilitar ações fora daquele espaço, também vivências significativas para
os pequenos:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
São inúmeras as possibilidades do trabalho com Artes, além de incontáveis abordagens
pedagógicas dentro dessa área de conhecimento. Esse trabalho foi dedicado a abordar as artes
a partir da dos aparelhos sensoriais, com maior foco nas artes plásticas, tendo como objetivo
analisar o desenvolvimento de crianças entre 1 -2 anos de idade, a partir das experiências aqui
relatadas.
Essa abordagem tem grande inspiração pilleriana, tendo o livre movimento e ação como
princípios essenciais para o desenvolvimento infantil. A criança experimenta o mundo a partir da
sua interação com ele, tudo é parte de um grande universo de novidades, a partir dessa interação, desenvolvem-se a cognição e as aprendizagens de grande valor para a vida.
Mesmo nesse cenário de liberdade motora, o papel do educador é de suma importância para pensar a proposta de ação e preparar o ambiente. A primeira vista, as atividades aqui
apresentadas podem parecer bastante simples, contudo, se mostraram bastante efetivas para a
faixa etária em voga, fruto de um árduo trabalho de pesquisa e planejamento.
As crianças aprendem com o corpo, a partir disso, esse trabalho pretende alertar para
novas práticas educativas, de cunho participativo, não apenas transmissor, ampliando a visão
de educação e até mesm
o de arte, no que tange o ensino infantil, complementando ou até suplantando as visões
mais tradicionais.
As bases pedagógicas que nortearam as práticas aqui descritas não são tão novas,
muitas datam de meados do século XX, contudo, ainda são pouco difundidas no Brasil, que
relega a educação infantil, muitas vezes diminuindo o papel das professoras e das atividades
realizadas, não compreendendo o teor pedagógico do que, a primeira vista, pode parecer uma
simples “brincadeira”.
Para parte dos pais, o professor que estimula o livre brincar, tocar, conhecer, que propõe
atividades diferenciadas que tenham essa natureza, está apenas “matando o tempo”, e pior, muitos professores acabam abraçando essa visão ortodoxa e limitando suas práticas a atividades
mais tradicionais, de método transmissível do conhecimento. Isso se dá porque:
Infelizmente alguns professores desconhecem a riqueza desses momentos por acreditarem que as crianças só
aprendem quando eles estão ensinando. Assim, desconsideram momentos de observação, que lhes permitiria
conhecer melhor as crianças e colher informações necessárias para uma intervenção educativa e pedagógica
consciente, condição necessária para a proposição de situações significativas favoráveis ao seu desenvolvimento
desses sujeitos (DIAS, 2010, p. 81).

Há diversos estudos científicos que atestam a importância da primeira infância na vida
de uma pessoa, ainda assim, pouco se valoriza a pesquisa, o planejamento e o profissional da
educação infantil.
As práticas aqui relatadas são apenas alguns exemplos dentro de muitas
possibilidades, havendo a intenção de inspirar professores a pesquisarem
e experimentarem novas atividades sensoriais e artísticas. Esse artigo é
uma humilde contribuição, que se soma a outras, no intuito de inspirar
mais estudos, pesquisas, trabalhos por parte dos profissionais da
educação, em busca da construção de uma educação infantil criativa, mas com bases sólidas na ciência e nas pesquisas empíricas.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PLANEJAMENTO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer e compreender a importância do planejamento como uma ação cultural, social e
pedagógica, o qual nasce com a necessidade na defesa do direito de todos os alunos/as. Os
profissionais, em instituições educacionais devem articular, formar, convencer, o grupo de
trabalho, o qual está à frente, no caso deste artigo trataremos do planejamento na Educação
Infantil. É necessário a clareza, quanto a importância de selecionar e organizar as aprendizagens a serem asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades da Educação Básica e
fomentar a revitalização das práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Planejamento; Educação infantil; Direitos; Aprendizagem.

252

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

A

educação é um processo social, bem público, direito de todos, a sociedade tem
como objetivo assegurar a coesão e a equidade social, a solidariedade e o desenvolvimento pessoal de todos. Para tanto nesse processo de educação e as
aprendizagens são decididos no dia a dia pelos sujeitos no âmbito das instituições de ensino.
Os bebês e crianças ao ingressarem na Educação Infantil, significa aprender a conviver
na esfera pública, sendo o acesso à escola pública e laica é direito dos bebês e crianças brasileiras, e dever do Estado:
Os bebês e as crianças nascem em seus grupos familiares, e essa é a primeira instituição a lhes oferecer um
modo de viver e de realizar tarefas do cotidiano como comer, brincar, vestir-se, isto é, aprender ao estar ativamente
se socializando. Vindos de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na
escola (o termo “escola” neste documento será tomado como instituição de vivências de infâncias, de interações
sociais e culturais, de aprendizagens e desenvolvimento) e iniciam as suas jornadas na Educação Infantil ampliando e pluralizando as suas experiências humanas (Currículo da Cidade- Educação Infantil, 2019 p.20).

Durante muito tempo, o acesso ao conhecimento foi ofertado para uma parcela muito
pequena da sociedade. A educação como direito defende o pressuposto de que igualdade de
oportunidades entre as pessoas é fundamental para a construção de uma sociedade justa e
democrática e que ela, por ser um dever do Estado, pode ser partilhada por todos.
A escola pública é a possibilidade de não apenas oferecer para todos igual oportunidade
de ingresso, independentemente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que
todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão e aprendente igualmente assegurado. A
hipótese de que todos os que estão presentes na UE podem aprender é fundamental para que
ela possa cumprir com a promessa da igualdade.
Trabalho desenvolvido ao longo da Educação Básica, iniciado na Educação Infantil, o
qual assegura formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade
mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável, e indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização.
Na garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, possibilitar por práticas pedagógicas que contemplem e garantam a Pedagogia da Infância, atrelada as questões de ludicidade,
imaginação, experiências, e vivências nas múltiplas linguagens.
O planejamento na Educação Infantil deve superar compreensões assistenciais, compensatórias e antecipatórias, a escola é lugar para estar, viver, aprender, (re)conhecer, (re)ver e (re)
pensar o mundo e a vida a partir das experiências estabelecidas.
O território da cidade de São Paulo, não é definitivo, cenário em constante renovação,
permeado pelas culturas e relações, é espaço de poder, possuindo vários territórios, mas é adultocêntrica, bebês e crianças não têm lugar:
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Os termos “território” e “cultura” estão muito imbricados e configuram significação de grande importância quando
se reflete sobre a educação de bebês e crianças pequenas. Um território não é um lugar com uma forma definitiva; ele é um cenário constantemente renovado, onde as atividades — desde as mais cotidianas até aquelas
mais especializadas — são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com
os processos globais. Durante muito tempo, a ideia de território foi definida pelo seu recorte, natural ou político,
e recebia o nome de Nação (cultural) ou Estado (político). Porém, no presente momento, podemos observar a
passagem do território Nação-Estado para um território transnacional: no qual a interdependência global cria uma
nova realidade. Os territórios tornam-se cada vez mais globalizados, e as configurações sociais são constantemente renovadas por fluxos que ultrapassam fronteiras e se tornam presentes na vida cotidiana (CURRÍCULO DA
CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.23).

Assim o planejamento na Educação Infantil precisa contemplar ações que garantam o
lugar da criança no território, diálogo com outras instituições e parcerias na busca do pertencimento social, individual e coletivo. Apropriar-se dos territórios potencializando-os como espaço
de brincar e de convivência com as crianças ajuda a desenvolver a noção de pertencimento e
de que o público é de todos.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em seu artigo sétimo, afirmam que este nível educacional exerce uma tripla função na sociedade brasileira. A primeira é a
função social do acolhimento dos bebês e das crianças no sentido de assumir a responsabilidade de cuidá-las e educá-las em sua integralidade no período em que estão na instituição, complementando e compartilhando a ação da família/responsáveis. A segunda é a função política de
promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências das infâncias.
O planejar deve sempre estar atendendo aos anseios e necessidades dos bebês e crianças, rompendo que com o caráter assistencialista, contemplar as vozes e escutas, respeitando
singularidades e particularidades na construção do coletivo, respeitando toda sua individualidade. A escola e todos os envolvidos na educação, deve garantir o acolhimento dos bebês e das
crianças, tendo os espaços organizados, vivências oferecidas, tempos para as elaborações, as
materialidades , criações e questionamentos que eles evidenciam (verbais/gestuais).
O planejamento na Educação Infantil, deve garantir interações por meio de brincadeiras,
na cultura humana, realização projetos pedagógicos, diversas linguagens nas experiências (sem
separá-las, pois não é de modo fragmentado e sim numa situação de forma integral) pois as
crianças aprendem enquanto vivem e convivem. Cabe ao educador e todos envolvidos garantir a
oferta de tempo para as crianças viverem, experimentarem, vivenciem e imaginem, a ludicidade
é um fator primordial na Educação Infantil, devendo permear todo planejamento.
As interações de bebês, crianças e grupos, a convivência com crianças da mesma idade
e de idades diferentes, requer do educador, atenção e observação, bebês e crianças ampliam
as suas experiências, ao interagirem. Todos têm direito à educação uma formação indispensável
para a sua realização pessoal, formação para a vida produtiva e pleno exercício da cidadania.
Para tanto, nas ações e planejamento dos educadores será necessário selecionar e
organizar as aprendizagens a serem asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades
da Educação Básica e fomentar a revitalização das práticas pedagógicas, para assim formar
cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável, e indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos
devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização.
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PLANEJAMENTO E OS DISPOSITIVOS
SOCIAIS
Planejar na ótica de uma Educação
para as Relações Étnico-Raciais, garantindo,
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
História e Cultura Indígena e Educação Escolar
Indígena. Educação para Imigrantes e Educação Escolar para Populações em Situação de
Itinerância, atentar para a formação identitária
na Educação Infantil, o reconhecimento de diferenças negativas ou positivas, a observação
de sentimento de rejeição ou empatia e ou a
questão de racismo implícito.
Garantir a oferta às crianças de representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplem essa diversidade, ampliar
a concepção de acolhimento, exige se colocar
no lugar do outro (exercício da empatia), questão humanitária e de muita sensibilidade.

Reconhecemos que, na sociedade plural em que vivemos, há respostas ainda não consensuadas para algumas perguntas: num dia de verão, as crianças podem
ficar de calcinha e cueca no pátio para tomar banho de
chuva ou mangueira? Meninos podem ou não pintar as
unhas e maquiar-se? A UE de Educação Infantil precisa
ter banheiros diferenciados para meninos e meninas?
O tema é novo, e a sua abordagem é delicada, mas
o compromisso com as crianças e com a sociedade
exige que nós, gestoras(es), professoras(es), educadoras(es), possamos definir respostas. Tendo em vista
que os CEIs e EMEIs devem educar as crianças de forma compartilhada com as famílias/responsáveis, é fundamental assegurar o acesso público à informação e
proteger as liberdades fundamentais, em conformidade
com a legislação nacional e os acordos internacionais;
inclusivos e eficazes. Construir e melhorar instalações
físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem
ambientes de aprendizagem seguros e não violentos.
Organizados espaços para a formação entre as(os)
profissionais e debates com as famílias/responsáveis
sobre as suas perspectivas. Analisar livros de histórias,
discutir elementos sexistas da mídia, refletir sobre situações reais ou imaginadas são estratégias para apoiar
a reflexão sobre o tema (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.52).

Pensar no planejamento das atividades,
rodas
de conversa, organização dos esEducação para as Relações de Gênero
na qual é necessário romper o silêncio sobre a paços e materiais, reuniões de responsáveis,
normatividade daquilo que podem ou não po- formação continuada das(os) educadoras(es).
dem fazer meninos e meninas, de modo a romNa garantia da gestão dos tempos de
per com preconceitos, pois há muitos modos forma participativa, evitar espera, garantir ativide ser menino e menina. Educar as crianças dade autônoma, lúdica e criativa. Incentivando
sobre a perspectiva compreensiva de sexua- familiares na interação dos adultos com bebês
lidade e gênero, é construir questionamentos e crianças, objetos, conhecimento, língua, linsobre situações do dia a dia e tomar decisões guagens, hábitos, costumes. Em conjunto com
apoiadas em informações, discussões e posi- familiares e comunidades compreenderem o
papel da escola e do educador, exemplo TV no
cionamentos.
planejamento das atividades, pode tido como
reforço do já visto em casa:
Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva garantia dos direitos de to- É urgente um olhar sensível para acolher todas as criandos, experiências de aprendizagem sem dis- ças, não só no início das atividades anuais, com propostas planejadas, mas no decorrer do ano, atendendo às
criminação, ressaltando a importância das in- especificidades e peculiaridades destas que vão sendo
terações e ambiente inclusivo, estabelecendo matriculadas durante esse período. É preciso ampliar
a concepção de acolhimento no sentido de abraçar a
parcerias com as famílias.
Uma proposta com olhar atento aos
estereótipos de gênero na divisão entre brincadeiras brinquedos e cores, é necessário discutir relações de gênero. Pensar no coletivo da
instituição acerca de discussões sobre atitudes
racistas, xenófobas, machistas, misóginas, homofóbicas no currículo:

criança na condição que está, acolher não só a criança,
mas sua história de vida, seu contexto, seu modo de ser
e estar no mundo (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação
Infantil, 2019 p.50).

Por essas e outras razões a relação
com os familiares/responsáveis, é fundamental
ela possibilita diversas estratégias de parceria
e vínculos, garantindo um excelente acolhimento.
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PLANEJAMENTO E PROJETOS
O planejamento que contempla o trabalho por projetos garante a ampliação de vocabulário, brincadeiras novas, coisas que ainda não consegue fazer sozinhas, mas podem
fazer com ajuda dos mais velhos, os grandes
aprendem a ajudar os menores.

As instituições escolares têm o desafio de organizar o ambiente, através de diferentes experiências, pois o espaço é educador,
propor coletivamente situações desafiadoras
(trabalhos com projetos, por exemplo). Partir
sempre do pressuposto de que bebês e crianças são protagonistas, ativos como um todo,
em sua inteireza seu corpo, sua mente e suas
emoções, assegurar que o espaço construído
lhe possibilite autonomia, liberdade, independência e escolhas.

O trabalho com grupos heterogêneos,
diminuem expectativas por resultados padronizados, observam melhor as diferenças entre as
As crianças se expressam, percebem
crianças e as regras de convivência; as rotinas
se tornam distintas e as demandas se diferen- do mundo ao redor, brincam e exploram o esciam, de cada acordo com cada etapa do pro- paço. O educador tem o desafio de organizar
o ambiente, para a realização de diferentes exjeto e ou atividade desenvolvida.
periências, o espaço é educador. Crianças e
As crianças logo cedo aprendem a vi- bebês são protagonistas, são ativos, como um
ver na diversidade; quanto mais diversos os todo: seu corpo, sua mente e suas emoções. O
grupos (gênero, raça, etnia, religião, tipos de espaço pensado deve possibilitar, autonomia,
famílias), mais variadas são as questões levan- liberdade, independência e escolhas, construir
tadas. A escola e todos os envolvidos devem a escuta, respeitar interesses e necessidades
ter atitude permanente de acolhimento e valo- dos bebês e crianças nos processos coletivos
rização de todas crianças, suas histórias e cul- de ampliação e aprofundamento das experiências corporais, sociais, culturais e científicas.
turas:
Brincadeiras tradicionais como pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, rodas cantadas também devem ser
apresentadas nas UEs para que as crianças ampliem
seu repertório ao brincar com seus pares quando estiverem nos diferentes espaços dos territórios, independentemente de terem às mãos algum tipo de material
ou brinquedo (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.25).

Com a finalidade de garantir um acesso e permanência das crianças, de forma a
contemplar as Culturas e Pedagogia da Infância, os seguintes princípios devem ser contemplados no planejamento da Educação Infantil:

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
No coletivo e nas interações, apren- comum, ao meio ambiente e às diferentes culde-se a viver na diversidade, quanto mais di- turas, identidades singularidades.
versos os grupos (gênero, raça, etnia, religião,
tipos de famílias), mais variadas são as quesPolíticos: dos direitos de cidadania, do
tões levantadas e conhecimentos construídos. exercício da criticidade e do respeito à ordem
O planejamento deve conter ações que pro- democrática.
piciem, atitude permanente de acolhimento e
valorização de todas crianças, suas histórias e
Estéticos: da sensibilidade, da criativiculturas, as linguagens num mesmo processo dade, da ludicidade e da liberdade de expresas crianças se expressam e percebem do mun- são nas diferentes manifestações artísticas e
do ao redor, brincam e exploram o ambiente . culturais.
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As crianças não são e não existem
PLANEJAMENTO: A CONSTRUÇÃO
como algo generalizado e abstrato, mas sim
DOS ESPAÇOS E OS REGISTROS
como sujeitos de direitos, que experimentam,
inventam, criam e imaginam em diferentes temNão há como pensar, conceber uma
pos e espaços.
ideia de criança, sem brincar, sem prazer, sem
barulho, sem imaginação e ludicidade, projeO planejamento na Educação Infantil tos, partindo da escuta e ótica das crianças,
deve ser permeado por atividades significati- seus interesses, particularidades e singularidavas, desafiadoras. O educador deve ter a crian- des, aguçando sua curiosidade em experimença como ponto de partida, suas vozes, múlti- tar, criar, produzir cultura, interagir e brincar
plas linguagens.
com intencionalidades a favor das crianças.
Uma escuta atenta, que garanta e respeite o trabalho com as narrativas, interações,
tempos e espaços e materialidades. Traçar projetos, uma linha de horizonte (linhas gerais), o
qual nasce de uma pergunta, questionamento
ou curiosidade das crianças, é essencial deixar
de lado o didatismo, para assegurar as vozes e
os desejos das crianças.
Traçar um caminho repleto de experiências, explorações e investigações, em seus
mais variados modos, permeadas por inúmeras variações de materiais, interações, narrativas, tempos e espaços, grupo de pertencimento e grupos de diferentes faixas etárias, dentre
tantos outros. Portanto é importante deixar a
concepção de contenção de corpos, a criança
tida como um objeto, a fim de repensar se as
questões relacionadas às Culturas de Infância
compreender como vivem e pensam as crianças, entender suas culturas, seus modos de
ver, sentir e agir, seus gostos é uma maneira
de compreendê-las como grupo humano.
As práticas cotidianas, devem ser pensadas e elaboradas de modo ativo, de ser e
habitar o mundo visto pelas crianças, elas atuam na criação de relações sociais, nos processos de aprendizagem e de produção de conhecimento desde muito pequenas.

O espaço deve ser construído pelas
crianças e ser para as crianças, sendo compreendida com sujeitos de direitos, movimento
intenso, pensado e organizado para a chegada, acolhimento, acesso e permanência, movimento e criação dessas crianças.
Garantir espaços seguros e apropriados onde possam brincar, vão adaptando o que
possuem e como vivem para o momento, de
extrema importância nessa fase de sua vida: o
brincar, a ludicidade e a imaginação. O planejamento na Educação Infantil deve acontecer,
em um processo de observação constante e
criativo das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, garantindo-lhe interação e intencionalidade pedagógica.
Múltiplos registros de acompanhamento de todo processo realizado educador e
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.), com a participação ativa das crianças, na escolha do que deve ou não compor o
portfólio. Documentação Pedagógica específica que permita às famílias conhecer o trabalho
da instituição junto às crianças e os processos
de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil.
A elaboração de projetos, planejamento, diários de bordo e ou quaisquer tipos de
registro, devem sempre estar em consonância
com os eixos norteadores das propostas curriculares da Educação Infantil, que são as interações e brincadeiras.
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As experiências no coletivo da Educação Infantil, irão promover o conhecimento de
si e do mundo, por vivências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitam a expressão
da individualidade por diferentes linguagens e
formas de expressão: gestual, verbal, plástica,
dramática e musical, sempre atenta na criação
de ambientes educativos especialmente planejados que ofereçam oportunidade de qualidade
para brincadeiras e interações.

A Educação Inclusiva, a escola, ao ser
inclusiva, pode desempenhar um importante
papel na luta contra a exclusão social e racial
pois, sociedade desigual produz exclusões.
Nesse sentido, a UE como instituição social,
apesar de seus limites, possui certa autonomia
e pode contribuir para reduzir as discriminações e os preconceitos relacionados às diferenças biopsicossociais, culturais, etárias, econômicas, étnico-raciais, de gênero, linguísticas,
religiosas, entre outros. O conceito de inclusão,
apesar de estar profundamente vinculado às
deficiências das crianças, ampliou-se nos debates e nas políticas educacionais:

Bebês e Crianças são sujeitos ativos
que se apropriam das rotinas culturais oferecidas, reinterpretando-as, se constituem como sujeitos nas relações sociais. Possuem identidades
como membros desses grupos sociais, criam
culturas infantis manifestações que expressam
As desigualdades, as diferenças e as diversidades escom as diferentes e múltiplas linguagens.
A Cultura infantil é uma fonte de conhecimento, transformação e qualificação da ação
educativa, o planejamento deve prever que a
falta de recursos na brincadeira (brinquedos e
materiais de largo alcance) empobrece a experiência, por essa razão a importância de materiais e recursos, garantem maiores possibilidades criativas.

CURRÍCULO E OS EIXOS
NORTEADORES
Pensar o currículo e formação de professores na Educação Infantil, devemos tratar a
Educação pelas perspectivas: A Educação para
a Equidade, a justiça sendo exercida de modo a
garantir o direito de todos, o enfoque da equidade
procura centrar a atenção nas populações mais
vulneráveis, sendo como uma estratégia para atingir a igualdade, a partir do reconhecimento da diversidade. O enfoque da equidade procura reduzir
as brechas que impedem direitos fundamentais
para conseguir um desenvolvimento integral. Milhões de pessoas têm seus direitos negados por
questões socioeconômicas, físicas, intelectuais,
de gênero, étnico-raciais, de idade, religiosas, ou
por terem nascido em um território específico.
Considerando a educação como um bem
público e dever do Estado, deve ser direito assegurado e compartilhado por todos. Devemos nos
atentar a uma prática pedagógica de qualidade,
garantindo a igualdade na diversidade e respeitando o direito de aprendizagem na individualidade.

tão presentes nas instituições, mas muitas vezes são
invisibilizadas. Os modos como elas se manifestam são
complexos, devido à especificidade dessa etapa educacional: a idade das crianças, os territórios onde as
escolas estão inseridas, a pluralidade das famílias, a ausência de formação específica das(os) professoras(es)
e demais profissionais nessas temáticas, as práticas
educativas homogeneizadoras e os Projetos Políticos
Pedagógicos que muitas vezes desconhecem a profunda relação entre as aprendizagens e as condições de
vida concretas dos bebês e das crianças (CURRÍCULO
DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.32).

A Educação Integral, compreende o
compromisso com as práticas integradas de
formação e o desenvolvimento humano global,
em suas dimensões intelectual, física, afetiva,
social, ética, moral e simbólica. Apresentando
compromisso com a integralidade e inteireza
dos sujeitos, articulação de diferentes saberes,
linguagens e conhecimentos, práticas pedagógicas integradoras e currículo integrador.
O conceito de inclusão, apesar de estar profundamente
vinculado às deficiências das crianças, ampliou-se nos
debates e nas políticas educacionais. A concepção de
diversidade e singularidade das pessoas mostra que
cada bebê e cada criança devem ser vistos como uma
pessoa diferente das demais, com interesses e necessidades próprias e que precisa de uma intervenção pedagógica construída a partir das suas características
e de seu grupo de colegas (CURRÍCULO DA CIDADEEducação Infantil, 2019, p.33).
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As desigualdades não podem ser consideradas como algo natural; é preciso lutar
contra elas, pois são injustas com as crianças.
Porém, frente às diversidades e diferenças, é
necessário reconhecê-las, compreendê-las e
incorporá-las. Essa é uma ação complexa, pois
envolve reflexão profunda dos educadores sobre si mesmo, sobre os seus modos de pensar,
os seus limites emocionais e morais, os seus
próprios preconceitos.

BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR: A LEITURA E A MÚSICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na BNCC, o ensino de crianças pequenas é baseado em campos de experiências.
Neles, há a definição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada ano. A Literatura aparece de maneira mais forte no campo de experiência denominado escuta, fala,
pensamento e imaginação. A grande mudança
proposta pela BNCC na Educação Infantil está
na definição de seis direitos fundamentais para
as crianças de 0 a 5 anos: conviver, brincar;
participar, explorar; expressar, conhecer-se.

Na BNCC, são sugeridas leituras para
os pequenos em diferentes veículos, como livro, revista, gibi, jornal, cartaz; e situações de
escuta de textos em diferentes gêneros: poemas, fábulas, contos, receitas, entre outros,
com o uso de fantoches e objetos que representam partes da história ou dos personagens.
Mas as histórias não devem ser muito
longas, para respeitar a capacidade de atenção de cada fase da criança. O participar, o
brincar, o expressar e outros direitos devem caminhar juntos de forma lúdica, mas com intencionalidade na aprendizagem.
O desenvolvimento do senso crítico
é um dos pilares da BNCC na educação infantil. Desse modo, é positivo que as crianças
tenham contato com diferentes formas de manifestações culturais (artes visuais, cinema,
música, teatro etc).

Essa iniciativa é indispensável para
estimular a criatividade, desenvolver a sensibilidade e aprimorar a expressão pessoal, pois
quanto mais cedo a escola trabalhar com esses aspectos, maior será o envolvimento dos
Na BNCC de Educação Infantil, os ob- alunos com as várias maneiras de expressão
jetivos de aprendizagem e desenvolvimento em artística.
relação à leitura estão explicitados no campo
Crianças na Educação Infantil, tem em
de experiências “Escuta, fala, pensamento e
imaginação”. Veja o que o documento estabe- sua essência o apreço pela música e o molece para os bebês (crianças de zero a 1 ano vimento. As propostas pedagógicas com cantigas, parlendas e rimas na Educação Infantil
e 6 meses):
é essencial para um desenvolvimento motor e
Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a rítmico de qualidade. Para além destes benefíapresentação de músicas.
cios, a música também ajuda a criança na conDemonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contacentração, na ampliação de seu vocabulário e
das, observando ilustrações os movimentos de leitura
do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar também na manifestação e valorização do conhecimento cultural.
as páginas).
Reconhecer elementos das ilustrações de histórias,
apontando-os, a pedido do adulto-leitor.
Imitar as variações de entonação e gestos realizados
pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.
Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal,
cartaz, CD, tablet etc.). Participar de situações de escuta
de textos em diferentes gêneros textuais poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc. (BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2019, p.42).

A BNCC prevê o trabalho com diferentes sons, movimentos e rimas desde os primeiros anos de vida, nos ajudando a ter em mente
os objetivos e expectativas de aprendizagem
de cada faixa etária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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. Momento este que precisa ser explorado, aproveitado e vivido ao máximo,
repleto de troca de experiências, imaginação e ludicidade.
A criança é cidadã, tem por direito ainda que pequena e vulnerável, ela toma decisões,
interage com o meio e com o outro, mostra seus gestos em um olhar, palavras a forma como
compreende o mundo. Valorizar a Cultura das crianças, deixar que contém o que gostam, valorizar experiências vividas, são oportunidades de trazer e ampliar suas narrativas. As músicas,
cantigas, danças são formas de passarem suas experiências.
Compreender a criança em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo, cuidar e educar são indissociáveis, é impossível a separação
entre si, processos ligados, que garantem inúmeros benefícios e direitos as crianças, garantindo
participação, o diálogo e a escuta cotidiano das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização.
Garantindo sua inserção no mundo, pela observação cotidiana das atividades dos adultos, uma observação e participação heterodoxa que possibilitam que elas produzam suas próprias sínteses e expressões. A partir de sua interação com outras crianças – por exemplo, por
meio de brincadeiras e jogos-ou com os adultos – realizando tarefas e afazeres de sobrevivência
– elas acabam por constituir suas próprias identidades pessoais e sociais.
Respeitar e assegurar interesses e necessidades dos bebês e crianças nos processos
coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências corporais, sociais, culturais e científicas, garantem uma prática pedagógica reflexiva e real.
Viver coletivamente, possibilitar a expansão de territórios, percepção de outros modos
de viver, pensar, agir, relacionar-se - ensina a ver do ponto de vista do outro, faz com o desenvolvimento da criatividade, ludicidade, autonomia, ocorra naturalmente.
Pensar nossa cidade, como cidade educadora, possibilita romper os muros, se deslocar e aprender com a vida comunitária. Uma escuta sensível e ativa, garante maior autoria
das crianças e bebês, por meio observação, registro do aprendido com e sobre eles, busca do
entendimento de suas particularidades, conversa famílias/responsáveis, sempre considerando
iniciativas, acolher e respeitar sentimentos, com boas perguntas e aguardar manifestações.
A Criação de vínculos, no respeito as produções infantis valorizadas, paredes, atividades,
objetos expostos à altura das crianças, possibilita uma visão respeitosa acerca dos processos.
Compreender a brincadeira e as diferentes ações das crianças que envolvem o lúdico privilegiam o processo e não um resultado visível, como por exemplo, bebê brincando com seus pés,
crianças em jogo de mesa, de fato aprender quem elas são, como as coisas funcionam, perceber o mundo ao redor e formar uma memória do que fazem e aprendem.
Ter o brincar como possibilidades de ação, compreensão, interpretação e criação, atividade plena que envolve corpo, mente e emoções,
linguagem de expressão. Despertar o faz de conta /brincadeira de papéis, colocar-se no lugar do outro assumir relações e papéis sociais,
possibilitam formação e desenvolvimento de capacidades sofisticadas.
O adulto tem o fundante papel de observar as manifestações
(escuta), entrar e ampliar o argumento, apoiados pelas instituições,
as quais devem estar a serviço da defesa da infância, preservação
das culturas de brinquedos e brincadeiras. A educação não acontece
em uma faixa é etária ou em um ano, mas sim ao longo de toda vida do
indivíduo.
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A NARRATIVA DO DESENHO INFANTIL

RESUMO: A infância é caracterizada pelo período de desenvolvimento de todo ser humano, fase
essa que permite à criança desenvolver habilidades, linguísticas, cognitivas e motoras, constituintes de seu processo imaginário e de criação. A temática apresentada visa contemplar a
abordagem no que se refere ao desenvolvimento do grafismo infantil, de modo a explorar o
repertório cronológico do desenho de infância em sua natureza e história, que dá segmento
desde o primórdio pré-simbolismo ao representacional. O estudo propõe evidenciar as concepções subjetivas que entornam o contexto pertencente ao sujeito. Norteado a uma proposta analítica de caráter descritivo e quantitativo, visa-se à realização de levantamento de dados
em campo de estudo, numa perspectiva significativa ao repertório acadêmico.

Palavras-chave: Grafismo Infantil; Simbolismo; Criação.
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INTRODUÇÃO

A

poética do desenho infantil tem por finalidade resgatar, por meio da grafia ilustrada, os conceitos próprios da infância, que se articulam à imaginação e criação de
suas próprias culturas. O desenho infantil é expresso por marcas próprias, subjetivas de cada criança, pois dialoga com saberes culturais que se contextualizam à linguagem
poética que definem sua natureza e função.
A infância é caracterizada por etapas de desenvolvimento que permitem à criança desenvolver habilidades cognitivas, motoras, constituintes em seu processo de criação, pois a
linguagem pictórica da infância atribui-se a diversos saberes internalizados por ela, que, contextualizados ao meio, permitem-na ilustrar situações alheias de seu entorno. Essa grafia ganha representatividade ao longo do surgimento da escola, porém é utilizada como atividade funcional,
na qual se releva apenas como ideia de ocupação para crianças, deixando-as dependentes de
cuidados simultâneos.
Após inúmeros estudos, a atividade abrange novas percepções, assumindo caráter primordial à área das Artes, pois vem abolir ideias arbitrárias do ensino de desenho como representação do mundo visível, pois atribui o mecanismo gráfico como ferramenta linguística subjetiva
do sujeito, afinal o grafismo infantil não é simplesmente uma atividade sujeita ao descompromisso, antes envolve o desenvolvimento físico, visual e perceptivo do meio.
No decorrer dos capítulos II e III, as fundamentações teóricas vêm explicitar os processos e etapas de desenvolvimento da criança em sua natureza e função linguística, que fomentam
o olhar do espectador às significações presentes nas linhas, pontos, rabiscos e trajetos.
No capítulo II veremos que o desenho de infância é caracterizado pelo processo simbólico, de natureza imaginária, que permite à criança representar graficamente o que há de subjetivo
em si, por meio dos jogos simbólicos (PIAGET, 1973).
Essa etapa do desenvolvimento gráfico é de grande relevância à expressividade humana, pois atribui valores significativos à maneira de pensar, o modo afetivo e a visão de mundo
no olhar infante. A construção do trabalho permitirá ao leitor contemplar obras realizadas por
crianças em etapas de desenvolvimento diferenciadas, anexas ao capítulo Terceiro, que traz a
abordagem da construção e significação expressas nas diferentes fases da vida das crianças
(PIAGET, 1973).
Essas questões entornaram o trajeto analítico de discussão e proposição da pesquisa, a
qual visa explicitar a relevância da natureza e função artística do desenho infantil, que, em casos,
para alguns espectadores, direcionam outros olhares para essa cultura artística, que banaliza
essa sensibilidade manifesta pela criança, considerando a escrita como rabiscos sem lógica
narrativa (PIAGET, 1973).
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Ao final da pesquisa, entenderemos a função que a norteia, pois considera revelar no
desenvolvimento dos capítulos e anexos, em sistema teórico e operacional, a relevância que o
sistema gráfico dos desenhos infantis possui em sua natureza poética e simbólica. O processo
metodológico contempla abordar a apresentação da classificação da pesquisa em seu caráter
analítico e descritivo configurado nos aspectos processuais, quantitativo e qualitativo (PIAGET,
1973).
O trabalho constitui-se de uma pesquisa em caráter descritivo, que visa compreender a
poética dos desenhos infantis por meio da apreciação e o fazer artístico, utilizando-se do método de observação, registros e análises. O objetivo refere-se ao levantamento de dados sob a
proposta de intervenção que condiz com a funcionalidade processual em discussão, o envolvimento dos educandos no que é proposto e as estratégias docentes como ação mediadora que
concerne na poética que se refere ao sujeito (PIAGET, 1973).
O processo quantitativo de análise terá como embasamento a coleta de dados no campo de estudo e investigação, por métodos hipotéticos de dedução articulados às experiências
vivenciadas pelo sujeito. O conceito analítico norteia-se a uma escala classificatória que permite
julgar as possíveis situações ocorrentes no âmbito escolar e fora dele (PIAGET, 1973).
A coleta de dados em caráter quantitativo fomentar valores estatísticos que se referem à
diversidade existente entre os acadêmicos, a qual se fará por meio de conceitos metodológicos
de entrevistas e estudos experimentais. A nível documental, a coleta de dados constituir-se-á sob
a inclusão de anexos fotográficos (PIAGET, 1973).
De natureza qualitativa, visa lidar com os dados obtidos em versão quantitativa, com
objetivo de articular o conhecimento pré-concebido coletado no campo de estudo. A qualidade
metodológica prevê a contextualização de situações comportamentais e individuais dos sujeitos,
por meio da construção analítica sob os aspectos experienciais para, em momento posterior,
articular-se às ideias teóricas de embasamento, que qualitativamente promoverá a extensão dos
saberes pertinentes às culturas de infância e sua execução por meio do grafismo artístico (PIAGET, 1973).
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DESENHOS INFANTIS, COMO
INTERPRETÁ-LOS?

HISTÓRIA DA ARTE: UM BREVE
RESUMO DA ARTE RUPESTRE

Segundo Iavelberg (2013), a linguagem pictórica da infância revela nos traços de
criação e imaginação, situações afetivas e contextuais. Considerando que cada ser possui
uma subjetividade, em cada criação haverá um
canal dialógico, que permitirá ao profissional
da área, adentrar em tais culturas.

Ao longo da história, o homem cria e
recria obras de arte, a fim de expressar seus
sentimentos numa visão ampla às suas vivências históricas. A arte exerce caráter de comunicação por meio da poética artística, que desde os tempos remotos resgata, por meio das
gravuras rupestres, ilustrações da vida cotidiana do homem, caracterizadas em simbologias
A ideia em reflexão remete ao fato da
leitura dos signos, pois a representatividade grafadas em paredes (BARBOSA, 2002).
articulada à imaginação das crianças denota
As primeiras manifestações artísticas
facetas de cunho afetivo, contextual e de criação. A interpretação da grafia infantil requer um datam, aproximadamente, de 500.000 anos
conhecimento das culturas de infância em seu a.C. Consistiam em traços feitos em paredes
aspecto contextual, e que veicule narrativas de de cavernas. A naturalidade presente nas esvida em sua essência afetiva (IAVELBERG, critas rupestres caracterizava a representativi2013).
dade da natureza com vista à captura visual do
contexto (BARBOSA, 2002).
O olhar do expectador deve ignorar
conceitos padronizados ao perfeccionismo
A significação, em resposta ao questioe racionalismo que arraigar caráter dicotômi- namento que levou o homem à realização de
co, pois deve eximir-se da analogia presente, tais pinturas, evidencia a menção de seu ascomo menciona o autor Rubens Alves quando
pecto naturalista, pois parte de suas manifestase refere ao bruxismo ocular seguido de moções valorizava a caça e ilustrava uma poética
rais, razões e padrões binários às representaque retrata perfis de caça. A representatividações artísticas infantis (IAVELBERG, 2013).
de presente no período titulado Pré-Histórico,
Desse modo, a interpretação requer ex- comparada à atualidade, evidencia a relevância
perienciar diversidades contextuais, bagagens dos signos linguísticos por meio da grafia priculturais significativas que permitam despir-se mária (BARBOSA, 2002). Os desenhos, desde
do olhar analítico do adulto, mas que ao longo a antiguidade, dialogam com a humanidade,
do processo considere refletir nas culturas de expressam sentimentos, situações e traduzem
infância e suas presentes subjetividades (IA- por meio da poética artística o que há de mais
VELBERG, 2013).
intrínseco no homem.
A proposta deste trabalho visa analisar
poeticamente a grafia que cada desenho infantil nos revela, suas técnicas de estruturação e
desenvolvimento, com base em seu processo
de representação e de criação; reconhecer a
relevância do processo de escrita primária da
infância, que são os desenhos; relatar a importância do desenho infantil como objeto de
comunicação, construção e significação do
pensamento e compreender a contribuição
que exercem os desenhos, nas etapas do desenvolvimento infantil, pelo método da criação
(IAVELBERG, 2013).

A linguagem pictórica é repleta de melodia, intensidade, peso, movimento e força,
poetizando com a representatividade, pois, “As
imagens que representam animais temidos, estão carregadas de traços que revelam força e
movimento [...]. Mas as imagens que representam renas e cavalos, os traços revelam leveza
e fragilidade” (apud HISTÓRIA DA ARTE COCIDENTAL; MASSON; 2010, p.12).
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O artista desse período refletia com
mais intensidade suas criações, pois os desenhos representavam, em processo contextual,
hábitos cotidianos, o que permite ganhar técnicas de movimentos por meio da imagem fixada
às paredes. A grafia expande-se a cada ideia
apresentada, ocasionando um roteiro representativo de suas vivências (apud HISTÓRIA DA
ARTE COCIDENTAL; MASSON; 2010, p.12).

As sociedades primitivas exerceram
grande influência nas culturas históricas. A
diversidade documental permite ao homem
compreender a arte em sua essência, pois as
manifestações dialogam com sentimentos, expressam a fala de determinada civilização, comunidade, pela anatomia humana que traduz a
trilogia de análise, interpretação e julgamento
(BARBOSA, 2002), sobre o que se fará menção no capítulo posterior (apud HISTÓRIA DA
A ideia preponderante da representa- ARTE COCIDENTAL; MASSON; 2010, p.12).
tividade consiste até a contemporaneidade,
pois o desenho, a Arte em si, dialoga com o
CONSTRUINDO A SIGNIFICAÇÃO
contexto, faz menção à reflexão, pois comunica, e nesse sentido denomina-se linguagem.
A presença da escrita e da comunicaSegundo estudos, a primeira escrita surgiu no ção expressiva da criança tem início por meio
início no período chamado Pré-Histórico, e ain- do desenho, expressão essa mencionada no
da hoje instiga os olhares de arqueólogos e capítulo anterior. Há no período infantil etapas
antropólogos, onde estrutura se a tais especu- no desenvolvimento cognitivo da criança que
lações (apud HISTÓRIA DA ARTE COCIDEN- a permitem, por meio do olhar, internalizar siTAL; MASSON; 2010, p.12).
tuações, objetos, desejos que, de modo simulA arte rupestre, segundo levantamentos, determina o marco da expressão comunicativa social, os registros realizados nas paredes
das cavernas documentavam as manifestações
estéticas do homem ao longo de sua história.
O termo rupestre faz referência à gravação, traçado, que foram técnicas empregadas nas pinturas esboçadas nas paredes, que tratavam o
cotidiano de vida do homem pré-histórico. Os
desenhos rupestres fizeram uso de uma diversidade de materiais e técnicas, ocasionando o
ganho de várias vertentes (apud HISTÓRIA DA
ARTE COCIDENTAL; MASSON; 2010, p.12).
Os relatos contidos em paredes de cavernas documentam o determinado período
dos fatos ocorridos à época. A necessidade
humana de trilhar conceitos arbitrários à aversão comunicativa deu se início na civilização
antiga. Na semiologia existente na arte rupestre, o homem passa a ser a arte e a arte passa
a ser o homem, num jogo expressivo que dialoga com o contexto presente, que conexa com
a simbologia à natureza física, por meio de esboços teatrais que repercutiam em cenas de
sua vida cotidiana (apud HISTÓRIA DA ARTE
COCIDENTAL; MASSON; 2010, p.12).

tâneo, irão resultar em conflitos internos a serem exteriorizados posteriormente, por meio da
natureza imaginária expressa no desenho. “O
desenho, entre o jogo simbólico e a imagem
mental, subordina-se às leis da contextualização e da percepção” (PIAGET, 1973).
Como manifestação semiótica, o desenho tem função significativa, pois a criança
constrói sentido por meio de sua realidade
contextual. Segundo o autor, o objeto faz-se
notório à criança passando por significativas
evoluções internas, que a faz assimilar, em um
processo de adaptação e equilíbrio, até os 18
meses (PIAGET, 1973).
Em sentido simultâneo, há a ocorrência da representatividade, pois a criança
não atribui operação mental sobre os objetos,
ocorrendo então a expressão de sentimentos
internalizados. O período simbólico caracteriza-se pelo desenvolvimento da capacidade de
representação em suas diferentes manifestações, que se dá à imaginação, ao desenho e
à linguagem verbal. Fase essa que permite à
criança a evolução da percepção e da imagem
mental, consolidada à significação atribuída
por ela (PIAGET, 1973).
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A fase inicial do desenho infantil denoETAPAS DA SIMBOLOGIA DO
mina-se garatuja, caracterizada pela ação de
DESENHO INFANTIL
movimentos repetitivos e iniciação do manuseio primário de materiais específicos à grafia
Características etárias, sociais e psicolóem superfície papel. Na imagem abaixo, desta- gicas das crianças como sujeitos devem ser rescamos dois níveis de garatujas: a desordenada peitadas, pois o desenho traz informações dessas
e a ordenada.
representações por meio de sua capacidade expressa em suas múltiplas linguagens. Assim como
A expressividade dá-se por meio da as- a escrita primária da criança, faz articulação de
similação do objeto que, em torno do proces- suas relações estabelecidas com a base em seu
so pictórico, é modificado em função da sig- conhecimento de mundo.
nificação que lhe é atribuída (PIAGET, 1971).
A expressividade encontra-se muito preQuando observado o desenho inicial de uma
sente nas interações com o meio, manifestas nos
criança, vê-se que a garatuja traz poucas rerabiscos em uma diversidade de superfícies, tais
ferências ao espectador, que a lê sem base
como papéis, areia, terra, parede, muros e móinformativa, e que pouco revela a intencionali- veis, instrumentalizados por materiais diversos,
dade contida nos esquemas motores próprios como lápis, giz, gravetos, pedras, tintas e dedos:
à idade da criança.
O desenho está muito mais próximo dos aspectos
figurativos da realidade, enquanto a escrita está
A evolução, dá-se de modo simultâneo próxima dos aspectos operativos não ligados às
e permite aos pequenos produtores confrontar- configurações dos objetos, mas às suas transfor-se com sentidos de percepção e objeto real, mações e dos signos e sinais que são arbitrários”
assumindo caráter intencional, em que são (PILLAR,1196, a, p.17).
esboçadas as principais figuras humanas. O
A Construção do desenho caracterizadesenvolvimento ocorre por meio das etapas,
em um processo que envolve a acomodação, -se pela relação do desenvolvimento do deste e
assimilação, a espontaneidade presente nas in- da escrita, pois em idade de um a dois anos, em
terações imaginárias de expressão, fase essa primeiro contato com a escrita, faz-se representar
por meio de rabiscos, conhecidos como garatujas
que permite à criança expressar-se livremente,
desordenadas, conforme imagem anexa acima,
atribuindo valor afetivo às suas manifestações
caracterizada pelo movimento de vai e vem dos
(PIAGET, 1971).
traçados, em aspecto motriz inicial (PILLAR,1196,
a, p.17).
Nesse sentido a pesquisa visa explorar
a relevância que a prática de desenhos exerce
Segundo Piaget, os sentidos fazem parte
na infância e sua significação em seu aspecto da representatividade expressa pelas crianças por
emocional.
meio da simbologia, sendo de grande repercussão nas unidades de ensino, que se utilizam dessa ferramenta fundamentada como atividade livre
(PILLAR,1196a, p.17).
Novas percepções vêm assumindo caráter primordial na área das Artes, pois vêm abolir,
com ideias arbitrárias, o ensino de desenhos como
representação do mundo visível, afinal atribuem o
mecanismo gráfico como ferramenta linguística
subjetiva do sujeito e que o grafismo infantil não
é simplesmente uma atividade sujeita ao descompromisso, antes, envolve o desenvolvimento físico,
visual e perceptivo do meio (PILLAR,1196a, p.17):
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O desenho tido como espontâneo pela escola renovada
deu lugar ao desenho cultivado, ou seja, que é influenciado pelas culturas de desenhos (são várias), mas
preserva a criança enquanto sujeito criador que produz
seu desenho com marca própria (Entrevista com Rosa
Iavelberg).

GARATUJA DESORDENADA
Caracterizada por movimentos amplos
e desordenado em que não há preocupação
com os traços:

Segundo ressalta a autora, “o deseGARATUJA ORDENADA
nho se desenvolve com base nas observações
que a criança realiza sobre sua própria ação
Caracterizada por traços longitudinais
gráfica”, ou seja, experimentos da diversidade e circulares e a figura humana ainda aparece
de técnicas possíveis à sua manifestação, ma- no imaginário, conhecida como Girino, dando
teriais de diferentes, propriedades e situação segmento ao interesse pelas formas.
contextual pertinente ao momento que vive e
que releve peso significativo a ela.
PRÉ-ESQUEMATISMO
A grafia inicial tem grande articulação
com o jogo simbólico, pois a criança desenha
o que sabe, numa visão ampla de mundo e o
significado faz-se presente no desenho e suas
expressões constituem-se no modo afetivo de
suas relações por meio da espontaneidade.

FASES DO DESENHO SEGUNDO
PIAGET - GARATUJA
Fase sensória motora de 0 a 2 anos:
nessa etapa de desenvolvimento o que há de
mais relevante é a maneira como a criança demonstra interesse em desenhar e nesse aspecto a figura humana torna-se irrelevante a ela.

Fase simultânea que vai até os 7 anos
de idade. Caracteriza-se pelo aspecto relacional entre desenho, pensamento e realidade.
Observa-se, na imagem abaixo, os elementos
dispersos e desconectados entre si.

ESQUEMATISMO
Concentra-se na fase das operações
concretas entre 7 e 10 anos de idade. Caracterizada pelo uso das formas que permitem o
uso de linhas para base da figura, nessa fase
os desenhos não ficam dispersos pelo ar, há a
relação cor e objeto, há definição da figura humana, no entanto com alguns desvios esquemáticos tais como exagero, omissão e símbolo
como descreve o exemplo abaixo:

A fase conhecida pelos rabiscos faz
menção de muitos rumores, pois, para parte
dos educadores o que se apresenta é que a
REALISMO
criança apenas realiza rabiscos, sem que haja
um repertório de linguagem gráfica e acabam a
Tem grande evidência no final da etapa
desconsiderando, em sua maioria, como uma da fase concreta, caracterizada pelo uso linear,
ação espontânea da criação em sua criação sem que haja linhas como base onde as forartística.
mas geométricas aparecem com mais evidência e, no caso da figura humana, há a definição
da cabeça, pernas, braços, há também o efeito
das paisagens diversas, como sol, nuvens e
árvores, onde há a prevalência do formalismo
conforme segue o anexo:
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PSEUDO-NATURALISMO

O desenho é a primeira escrita de uma
criança, ela se comunica por ele, expressa
valores sentimentais, o contexto em que vive,
suas fantasias e manifestações, mesmo que de
forma arbitrária, nesse caso relato experiências
também com adolescentes.

São conhecidas como operações abstratas, fase entre as idades de 10 anos à fase
da adolescência. Nessa fase compreende-se
o desinteresse pelos desenhos espontâneos,
onde a maior preocupação está em expressar
Os ícones estão presentes em nosso
seus sentimentos, inquietações, há maior realismo nas manifestações artísticas, uso cons- dia a dia, veiculam-se nos meios de comunicaciente das cores, que se sentimentaliza confor- ção e utilizá-los em sala de aula só pode ser
considerado prática secundária quando não há
me o que há de interno em si.
intenção, preparo por parte do docente, objeO trabalho de pesquisa, será norteado tivo e narrativa, pois o trabalho deve ser intencom a pesquisa de campo qualitativa, na qual cional e interrogativo.
foram coletados dados como instrumento de
Para qual finalidade se pretende essa
entrevista às docentes das áreas de conhecimento Artes Visuais e Letras, sintetizado à realização? Esse trabalho tem valor significativisão acadêmica com relação aos desenhos vo para o aluno? O que eu posso potencializar
por meio dessa metodologia? A relevância das
infantis.
Artes Visuais no ensino faz parte de todo um
contexto histórico e social e sua prática exerce
ENTREVISTA - DOCENTES DA ÁREA
grande sentido aos educandos.

Professora entrevistada: A.R.S
Formação acadêmica: Docente
licenciada na área das Artes Visuais
PEBII – Artes Visuais lotada na U.E – EE
Dr. Francisco Brasiliense Fusco
Turmas: 1º - 2º - 5º anos FUNDAMENTAL
I.

Professora entrevistada: R.M.A
Formação acadêmica: Docente
licenciada na área das Artes Visuais
PEBII – Artes Visuais lotada na U.E – EE
Dr. Francisco Brasiliense Fusco
Turmas: 4º - FUNDAMENTAL I - 7º
FUNDAMENTAL II.

Este trabalho tem por objetivo relatar, a
Esse trabalho tem por objetivo relatar
partir do campo experimental, a vivência de situações relacionadas ao processo acadêmico no campo experimental a vivência de situações
com virtude em metodologias aliadas ao uso relacionadas ao processo acadêmico com virde desenhos.
tude em metodologias aliadas ao uso de desenhos. Com base nessa proposta, em que a
Com base nessa proposta, em que a prática dos desenhos pode beneficiar o aluno;
prática dos desenhos pode beneficiar o alu- e qual opinião que se tem dos olhares diversos
no e qual opinião se tem dos olhares diversos que incluem o desenho em uma prática arbique incluem o desenho em uma prática arbi- trária ao ensino, sendo considerada por muitos
trária ao ensino, sendo considerada por muitos
como atividade secundária de distração?
como atividade secundária de distração?
Profª A.R.S: R. O ambiente de trabalho
exerce grande influência nesse processo metodológico, pois acredito que uma diversidade
de materiais com que os alunos pudessem ter
contato, seria um grande diferencial para a prática de desenhos.

Profª R.M.A.R: Respondendo a primeira pergunta, os desenhos exercem grande
relevância no aprendizado de nossos alunos,
pois essa prática possibilita aos educandos redimensionar seus valores históricos e sociais.
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O uso de desenhos, atualmente, vem
exercendo grande acesso nas manifestações
artísticas, pois os jovens, em especial das proximidades mais carentes desse enredo cultural,
apropriam-se dessa linguagem e a manifestam
de modo espontâneo, criativo e comunicativo
suas ações.

A compreensão da linha, dos traços,
das cores, demarcação espacial entre outros
aspectos, de modo crítico, não potencializa a
ideia de tradução, pois a objetividade consiste na espontaneidade contextual que o sujeito
aplica, que são expressos pelas formas de manifestações.

O profissional de ensino deve ter em
mente a proposta que se tem quando atribui
em sua metodologia o desenho, pois o que
eventualmente ocorre, entre um e outro docente, são os chamados desenhos livres, sem uso
intencional, sem base instrucional, o que fragmenta a ação do processo crítico, perceptivo
e ação da sensibilidade artística do educando,
sendo assim considerada por muitos como atividade secundária e de distração.

“O desenho como manifestação semiótica, atribui a função de significação, pois a
criança constrói sentidos, por meio da realidade contextual, jogos simbólicos e a imagem
mental, que subordina se as leis da conceituação e da percepção” (PIAGET, 1973).

ENTREVISTA – ESPECTADORES
DIVERSOS
Entrevistada:
Nome: J.P.S
Formação acadêmica: Letras/Tradução Intérprete
Professora: Inglês
AEA- American English Academy
Pergunta: O que nota se nesse desenho?
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/vamos-garatujar 2020.
Num primeiro momento, diria que um
monte de rabiscos, porém a percepção que
tenho é que se trata de um desenho de uma
criança que não tem traços definidos ainda. Na
parte superior, identificam-se nuvens e, mais
abaixo, o desenho dá-se a entender que representa pessoas de uma família.
Para alguns profissionais da área da
educação, as considerações artísticas enquadram-se nas fases do realismo e pseudo-naturalismo, pois as referências são evidentes para
si, onde a perfeição do desenho exerce poder
relevante às ações consideradas.

Nesse contexto, a proposta norteada à
pesquisa visa explicitar estratégias capazes de
romper com a ideia em questão, que atribui o
uso da metodologia do desenho como recurso secundário à aprendizagem, pois nas Artes
Visuais, desde a antiguidade à contemporaneidade, tal escrita poetisa-se por meio de esferas
contextuais de cunho apreciativo consolidado
à composição realizada pelo sujeito (BARBOSA, 2002).
Desse modo, compreende-se que há
conexão poética com as obras infantis em suas
diversas fases, onde o olhar do espectador
aperfeiçoado de tal conhecimento atribua tais
valores às suas ações docentes, utilizando-se
dessa ferramenta, que é o uso dos desenhos,
a fim de alavancar o desenvolvimento potencial
de seus educandos, fazendo-os desempenhar
seu papel como agente transformador, criador,
expressivo e que se utiliza de tal sensibilidade
artística capaz de discernir os códigos linguísticos existentes em todo o mundo, pois a Arte
gráfica é reconhecida mundialmente por meio
de pesquisas de historiadores, que a tem configurado desde os primórdios da Arte rupestre
como linguagem que se comunica em seus vários aspectos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta inicial deste trabalho foi desenvolvida por meio de uma experiência vivida
em sala de aula, em que me interroguei a partir de um desenho de um aluno em especial, e tal
inquietação pelo desenho esboçado pela criança de 4 anos instigou-me à realização desta pesquisa e a obter fundamentos lógicos em virtude da situação experienciada.
Trata-se de um desenho de sua família que continha apenas os avós, o que trouxe a reflexão de que aquela criança expressar seus sentimentos e que em seu inconsciente exerce papel
afetivo a si, pois quando interrogado, o garoto relatou ter vivido uma fatalidade em sua família e
a referência do cuidado no lar estava em seus avós.
Tal pesquisa científica, fez-me compreender a importância dessa grafia na infância e
promoveu-me o aprimorar do conhecimento que refere se à Arte gráfica, com relevância à linguagem das Artes Visuais. Tal conhecimento propôs-me experienciar, nos espaços acadêmicos,
a realidade contida nas situações em que o uso dos desenhos prevalece como permanente atividade livre, permitindo explorar, no campo científico, fundamentos pertinentes à arbitrariedade
contida no campo de estudo.
Diante dos dados obtidos, constatou-se que todo e qualquer rabisco de uma criança,
traz arraigado consigo um conhecimento de mundo, seja em sua visão simbólica, ou real, pois
a permite a construção de conhecimento por meio de sua poética infantil.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

RESUMO: O presente artigo visa abordar a brincadeira e o brinquedo no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, buscando identificar que relevância os mesmos têm para
tal processo. Ao ser inserida na escola, ocorre uma mudança em sua rotina, cabendo ao professor ter a sensibilidade e, com isso, a tarefa de ser o facilitador desse caminho inevitável que
o educando deverá percorrer e, deverá fazer isso, não excluindo o lúdico de sua vida escolar.
Portanto, ter-se-ão no desenrolar deste trabalho, os conceitos de brinquedo, brincadeira e
jogos.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Jogos; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

educação escolar, ainda na infância, é um direito adquirido por lei. Toda criança
tem o direito à educação, independentemente de idade, sexo ou nível social. No
Brasil, a educação infantil é recente, contudo, é real e deve-se ter em mente que
toda criança pode ser inserida no contexto escolar antes mesmo de completar um ano de idade.
Atualmente, as creches e escolas da educação infantil ainda possuem a responsabilidade de cuidar das crianças, primando por seu bem-estar físico. Contudo, a educação dessas
crianças, bem como acesso à cultura e ao conhecimento, também devem fazer parte desta etapa de sua vida escolar. Assim, cuidar e educar são responsabilidade dos gestores e, também,
dos professores da educação infantil.
Somente, a partir da Constituição Federal do ano de 1988 (BRASIL , 1988), é que a
creche foi garantida como direito da criança, sendo, estendida a essa categoria da educação, a
gratuidade do ensino como nas demais categorias educacionais.
Assim, sabe-se que durante o período em que a criança permanece no CMEI, ela possui
necessidades tais como: comer, dormir, ir ao banheiro, e brincar. Os professores devem estar
aptos e dispostos a exercerem tais funções de cuidado e educação, pois são necessidades básicas e indispensáveis que a criança possui.
Sendo assim, a brincadeira e o brinquedo fazem parte de tais necessidades, pois eram
figuras presentes no cotidiano da criança, devendo também estar presentes agora, para seu desenvolvimento saudável e significativo. A pesquisa, aqui proposta, tem como objetivo demonstrar
a importância do lúdico na infância, expressando que, mesmo se a criança já estiver frequentando a escola, não significa que as brincadeiras deverão ser excluídas de seu contexto escolar.
Ainda, buscar-se-á ressaltar que os jogos e brinquedos podem ir além do prazer e da
recreação, tornando-os ferramenta didática em prol do processo de ensino-aprendizagem. Para
tanto, um levantamento bibliográfico foi realizado, buscando conceitos em livros, revistas, artigos
e internet.
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Para o autor, o mundo ilusório ou imaTEORIAS A RESPEITO DO BRINQUEDO
ginário em que a criança se envolve para saE A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
Segundo Vygotsky (2003), o processo
de desenvolvimento sempre acompanha o processo da aprendizagem da criança. De maneira geral, ela acontece de forma mais lenta e
nunca no mesmo grau, e vai variando conforme a criança vai adquirindo mais idade mudando, assim, de estágios de desenvolvimento.
Partindo dos estudos realizados até
aqui sobre desenvolvimento e aprendizado, fez-se necessário realizar uma abordagem da importância do brinquedo e da brincadeira, buscando demonstrar qual a visão que o mesmo
tem a respeito da utilização de brinquedos e
brincadeiras no ato educacional.
Segundo Vygotsky (2003), o brinquedo não deve ser definido como um objeto que
dá somente prazer à criança, primeiro, porque
muitas atividades além do brinquedo proporciona prazer para ela, e, segundo, porque existem
jogos que só irão ocasionar prazer a criança se
ela considera o resultado interessante.

tisfazer seus desejos não realizáveis é o que
se chama de brinquedo, ou seja, é através da
imaginação que a criança desenvolve o brinquedo, ela imagina coisas inatingíveis, naquele
momento, para satisfazer suas vontades e realiza através do brinquedo, o que se dá de uma
forma fantasiosa:
Para Vygotsky (1984) o que define o brincar é a situação imaginária criada pela criança. Além disso, devemos levar em conta que brincar preenche necessidades que mudam de acordo com a idade. Exemplo: um
brinquedo que interessa a um bebê deixa de interessar
a uma criança mais velha. Dessa forma, a maturação
dessas necessidades são de suma importância para
entendermos o brinquedo da criança como atividade
singular. As crianças querem satisfazer certos desejos
que muitas vezes não podem ser satisfeitos imediatamente. Por exemplo: uma criança quer ocupar o papel
da mãe, porém, esse desejo não pode ser realizado
imediatamente. Como a criança pequena não tem a capacidade de esperar, cria um mundo ilusório, onde os
desejos irrealizáveis podem ser realizados. Esse mundo
é que Vygotsky chama de brincadeira. Para ele, a imaginação é uma atividade consciente que não está presente na criança muito pequena (KISHIMOTO, 2005. p.60).

É necessário destacar que crianças de
pouca idade não têm ainda essa capacidade
de imaginação, ela não consegue ainda envolver-se em uma situação imaginária, essa situação só é alcançada na idade pré-escolar, o
que não quer dizer que todos os desejos não
possíveis de realização serão satisfeitos pela
imaginação.

Na idade final da pré-escola, a criança
só considera o brinquedo interessante quando ela vence um jogo esportivo ou quando ela
consegue o objetivo que ela queria ao final da
brincadeira, ou seja, quando ela obtém um resultado que julga ser interessante. Ainda que,
o brinquedo não somente proporcione prazer
para a criança, Vigotski (20030 afirma que é
Partindo do ponto de vista, quando
indispensável sua utilização com elas, pois
através dele a criança completar seu desenvol- existem situações imaginárias, consequentemente existirão regras e, que de início na vida
vimento:
da criança as regras estão ocultas. Às vezes
A maturação das necessidades é um tópico predomi- elas podem estar presentes, mas o que predonante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a mina são as situações que a criança vivencia.
criança satisfaz certas necessidades no brinquedo. Se Desta forma, como o passar do tempo e connão entendermos o caráter especial dessas necessida- forme a criança se desenvolve, as regras codes, não podemos entender a singularidade do brinmeçam a aparecer, sendo reconhecidas como
quedo como forma de atividade (VYGOTSKI, 2003, p.
tais, deixando de lado a situação imaginária:
122).
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Para autor (2003), é, através do brinquedo, que a criança torna-se livre para determinar suas ações, mas ao mesmo tempo em
que ela tem essa possibilidade, acaba se tornando uma ilusão o sentimento de liberdade já
que a maioria dos brinquedos possui regras, o
que acaba fazendo com que a criança brinque
seguindo as regras, regras essas que são estabelecidas pelo significados dos objetos que ela
A utilização do brinquedo consegue
vai utilizar (VYGOTSKY, 2003).
criar na criança desejos que serão saciados
por ele, pois ela acaba desejando e então rePara uma criança com idade menor
alizando seus desejos no mundo imaginário,
que três anos, o brinquedo é encarado como
fazendo com que ocorra, então, seu desenvolalgo muito sério, pois ela não consegue sevimento real, criando seu estilo e sua personaparar a situação imaginária vivida durante um
lidade.
brinquedo, da situação real que vive. Já em idade escolar, isso não ocorre, pois a criança já
Assim, o que é uma brincadeira de patem a capacidade de separação dessas duas
péis pra ela hoje, no futuro torna-se sua forma
situações, deixando então de ter o mesmo sigde lidar com as situações, fazendo com que
nificado que tem para uma criança em idade
ela descubra, através das brincadeiras, formas
pré-escolar (VYGOTSKY, 2003).
de agir perante a sociedade mais tarde.
O brinquedo que comporta uma situação imaginária
também comporta uma regra. Não uma regra explícita,
mas uma regra que a própria criança cria. Segundo Vygotsky, à medida que a criança vai se desenvolvendo,
há uma modificação; primeiro predomina a situação e
as regras estão ocultas (não explícitas). Quando ela vai
ficando mais velha, predominam as regras (explícitas)
e a situação imaginária fica oculta (KISHIMOTO, 2005.
p.61).

Vygotsky (2003) considera que o brinquedo estabelece possibilidades para o desenvolvimento de vários sentidos das crianças,
uma vez que trabalha seu imaginário, fazendo
com que ela supere as possibilidades presentes em seu mundo real. O brinquedo tem a capacidade de criar uma zona de desenvolvimento proximal da criança, pois no brinquedo ela
sempre se comporta além do comportamento
normal da sua idade, como se ela tivesse uma
idade e maturidade maior do que possui durante a realização do brinquedo.
Pelo brinquedo é possível identificar
aquelas funções que já estão presentes na vida
da criança, aquelas que ela ainda não demonstra total conhecimento, mas que já estão nela
incorporadas e que, com o passar do tempo,
amadureceram e farão parte de sua personalidade, resultando no desenvolvimento dessa
etapa (VYGOTSKY, 2003).

Com relação ao significado dos objetos, uma criança muito pequena dificilmente
conseguirá fazer a afirmação de alguma coisa
que ela esteja vendo ao contrário, ela só o fará
da forma que vê, o que podemos chamar de
ligação entre a percepção e o significado. Já
para uma criança em idade pré-escolar, a ação
regida por regras passa a não ser mais realizada por objetos, mas sim por ideias. É através
do brinquedo que acontece essa transição, é
ele que oferece o suporte (VYGOTSKY, 2003).
É necessário destacar que o brinquedo não é um aspecto predominante na infância
da criança, mas é um fato que ajuda, e muito,
no desenvolvimento da mesma, uma vez que
o brinquedo fornece mudanças nas necessidades e na consciência delas (VYGOTSKY,
2003).
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Dessa forma, o brinquedo passa a fazer parte da vida das crianças, mas, ao mesmo
tempo, não é uma atividade predominante em
sua vida, ele está sim presente, mas não pode
ser considerado como uma atividade que está
constantemente presente no imaginário e no
real da criança, pois o mundo da criança não é
o mundo do brinquedo, mais sim o mundo da
criança é que tem brinquedos e brincadeiras
inseridos nele (VYGOTSKY, 2003).

A criança não vê o objeto como ele é, mas lhe oferece
um novo significado. Por exemplo: quando a criança
monta em uma vassoura e finge estar cavalgando um
cavalo, ela está conferindo um novo significado ao objeto. Esse significado precisa de um “pivô” que comporte
um gesto que se assemelhe a realidade, pois para Vygotsky, o mais importante não é similaridade do objeto
com a coisa imaginada, mas o gesto. Neste caso, a
vassoura comporta um gesto em relação ao objeto (cavalo) ao qual ela está conferindo um significado. Dessa
forma, no brinquedo o significado conferido ao objeto
torna-se mais importante que o próprio objeto (KISHIMOTO, 2005, p.62).

Partindo das pesquisas que Vygotsky
(2003) fez sobre o brinquedo na educação
infantil, também encontramos a brincadeira
como instrumento importante para o desenvolvimento das crianças. O referido autor busca
explicar como tanto brinquedos como brincadeiras favorecem para crescimento pessoal e
intelectual das crianças que a eles utilizam.

Com a utilização da brincadeira, a
criança vai aprendendo regras de comportamento, aprendendo a relacionar-se com outras
pessoas, e, assim, desenvolvendo nela o que
se tornará no futuro. É através das brincadeiras, que a criança desenvolve sua personalidade, descobre maneiras de agir perante as
situações e conhece o que é certo e o que é
Para Vygotsky (2003), toda brincadeira errado, pois brincando a criança acaba seguiné dotada de regras, pois a situação imaginária do regras que regem as brincadeiras (KISHIde qualquer forma de brincadeira possui re- MOTO, 2005, p.62).
gras de comportamento. “A criança imagina-se
Analisando as pesquisas desenvolvicomo mãe e a boneca como criança e, dessa
forma, deve obedecer as regras do comporta- das por Vygotsky (ano), fica claro que a brincadeira e os brinquedos são instrumentos funmento maternal” (VYGOTSKY, 2003. p.124).
damentais em toda e qualquer instituição de
Da mesma forma que a criança imita educação infantil e séries iniciais do ensino funsua mãe em uma situação imaginária, ela se damental, pois contribuem muito na educação
comporta da mesma forma quando brinca de e formação dos alunos. É através do mundo lúirmã com uma coleguinha ou mesmo com sua dico que a criança adapta uma nova realidade
própria irmã, ela vai agir de acordo com o que à sua personalidade. Desta forma, a infância é
ela considera ser o correto de uma irmã ou necessária para a formação do adulto, já que
uma mãe agir. A criança tem em sua cabeça é na infância que a criança participa de brinregras de comportamento de tais personagens cadeiras e jogos, e assim acaba reproduzindo
e, portanto, se comportará e seguirá sua con- suas vivências e transformando sua realidade
duta durante a brincadeira da forma que julga de acordo com o seu interesse e desejo.
ser a correta no papel que esta representando.
Kishimoto (2005) também tem essa visão a respeito da utilização do brinquedo, definindo que a criança vê o brinquedo de uma
maneira que ela gostaria que ele fosse, e define bem esse assunto quando diz que:

]
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A BRINCADEIRA E A CRIANÇA

tamento, na formação de personalidade, nas
motivações, necessidades, emoções, valores,
interação criança/ família e criança/ sociedade. É através da utilização do brinquedo que a
criança explora o mundo, que conhece formas
de agir, que aprende a se socializar, que incorpora diversos tipos de comportamentos.

Segundo Weiss (1989), a brincadeira
é uma linguagem natural da criança e está presente desde seu nascimento. É a forma com
que cada uma utiliza para compreender e interagir consigo, com os outros e com o mundo,
e não acontece por acaso, todo brincar tem
Para Marinho (2007), a utilização da
início a partir de uma vontade, de uma imagibrincadeira durante o processo de ensinonação e de uma intencionalidade.
-aprendizagem é de extrema importância, senDesde os primeiros meses de vida a do assim, a criança acaba ficando cada vez
criança começa a brincar sozinha ou mesmo mais motivada a aprender, pois acaba sentindo
com as pessoas que a cercam. Com isso é de prazer durante o aprendizado, que é sempre
extrema importância que o uso da brincadeira acompanhado de um novo desafio. É através
e de brinquedos esteja presente desde os pri- desse desafio que a criança acaba desenmeiros anos de escolarização da criança, ou volvendo sua criatividade, espontaneidade e
seja, que esteja presente também na educação aprendendo a aceitar regras. Cória-Sabini e Luinfantil. É através das brincadeiras que os alu- cena (2005, p. 41), ao ressaltar a importância
nos conseguem expressar-se e desenvolver-se: da brincadeira na educação infantil:
O primeiro objeto referencial para atividades lúdicas na
criança é o corpo da mãe e do pai; é por intermédio
deles que a criança vai descobrindo seu próprio corpo.
Nessa fase, o objeto de maior atenção da criança (de
3 meses a 1 ano) é o corpo e as brincadeiras com ele,
seu calor, a relação afetiva em que se fundamentam
as primeiras noções de equilíbrio e segurança (WEISS,
1989. p. 20).

Para Vygotsky (1989), na situação de brincadeira a
criança se projeta nas atividades adultas de sua cultura
e ensaia seus futuros papéis e valores. Ela começa a
adquirir a motivação, as habilidades e as atitudes necessárias para sua participação social, que só pode ser
completamente atingida com a interação dos companheiros da mesma idade. Nesse sentido, as brincadeiras usadas na situação escolar podem criar condições
para a criança avançar no seu desenvolvimento cognitivo, porém elas precisam ser cuidadosamente planejadas pelo professor. As generalizações e os significados
que a criança retira na situação de brincar precisam ser
discutidos e trabalhados pelos adultos para que possam tornar-se um conceito específico (CÓRIA-SABINI;
LUCENA, 2005, p. 41).

Para o autor (1989) expõe que a criança tem o hábito de brincar adquirido há muito
tempo, e é passado de gerações para gerações, independente do tempo que se esteja
vivendo, ou seja, a utilização das brincadeiras
pelas mesmas vem acompanhando a evolução
Vê-se, portanto, que para as autoras, o
do homem, conforme as brincadeiras vão mubrincar é mais do que mero entretenimento indando, as crianças vão se adaptando as mufantil. O desenvolvimento cognitivo na situação
danças.
escolar é auxiliado pela brincadeira, se bem
coordenada e planejada pelo professor. Além
Brincar é um direito de toda criança gadisso, as autoras ressaltam ainda o desenvolvirantido no Princípio VII da Declaração Universal
mento das habilidades e atitudes na vida social
dos Direitos da Criança da UNICEF, pois é a
da criança, quando interagem e brincam com
partir de brincadeiras que as crianças desenoutras.
volvem a sua socialização, criatividade e pensamento. O ato de brincar está presente na vida
da criança em todo o seu processo de desenvolvimento, sendo responsável, também, pelas
diferentes formas de modificação do compor-
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Ainda segundo a referida autora, a brincadeira auxilia no desenvolvimento emocional
e afetivo da criança, bem como algumas áreas
do domínio cognitivo. Marinho (2007), diz que
a criança desenvolve sua capacidade de criar
através da brincadeira, e que nem sempre o
significado das ações que a criança desenvolve, durante essa atividade, são os que aparentam ser, o que é mais fácil de entender quando
ele relata que:
O brincar pode ser entendido como capacidade de criar
da criança e está relacionado com suas vivências. Toda
brincadeira é uma imitação transformada, no plano das
emoções e das idéias, de uma realidade anteriormente
experimentada. No ato de brincar, os sinais, os gestos,
os objetos e os espaços valem e têm um significado
diferente daquele que aparentam ter (MARINHO, 2007,
p.84).

É através das brincadeiras, que as
crianças iniciam e desenvolvem a sua interação social, aprendendo a conviver com outras
pessoas e encontram a capacidade de resolver
problemas enfrentados durante a vida. As brincadeiras realizadas com as crianças possibilitam o desenvolvimento da sua sociabilidade,
da coordenação motora, da noção espacial e
corporal e até mesmo da linguagem. É através
dessas competências que as crianças aprendem a criar e vivenciar situações fora do seu
cotidiano e aprendem a interagir umas com as
outras e trocar conhecimentos: “Podemos dizer que a criança, quando brinca e joga, também treina para um melhor convívio social, pois
aprende a cumprir regras, trabalhar em grupo,
conhecer e desafiar limites, ao mesmo tempo
em que melhora sua agilidade e perspicácia
diante das situações que aparecem durante as
brincadeiras e jogos” (MARINHO, 2007, p.85).
É durante as brincadeiras que a criança desenvolve sua capacidade de organizar,
de construir seus conhecimentos e conceitos,
consegue também desenvolver suas expressões corporais e orais e também aprende a
estabelecer relações lógicas.

No desenvolvimento da leitura e escrita
a brincadeira também tem relevante representação. Segundo Cória-Sabini e Lucena (2005),
elas podem aprender as habilidades da leitura
e da escrita durante a situação do brinquedo
e torná-las indispensáveis para a própria vida.
Para a criança, a brincadeira é um assunto sério, ela não consegue ao certo separar
imaginário de real, tudo o que desenvolve faz
como se fosse real, sua imaginação produz a
capacidade para que ela conheça o mundo e
faça de conta que é gente grande. Para a criança, o brincar é a mesma coisa que o trabalho
para os adultos, ela leva tudo o que faz durante uma brincadeira a sério, como os adultos
costumam levar o trabalho. O ato de brincar é
de extrema importância na infância das crianças, pois é a partir dele que a criança aprende,
desenvolve-se, experimenta e interage com o
mundo a sua volta.
É através das atividades lúdicas que
conseguimos perceber dificuldades que as
crianças possam possuir, tais como: motoras,
intelectuais e afetivas. Segundo Bettelheim
(1988), o ato de brincar é extremamente importante porque estimula o desenvolvimento
intelectual e ensina hábitos necessários para
seu crescimento.
É notável a importância da brincadeira na vida da criança, para construção de sua
identidade, para sua felicidade, e o brinquedo
também ajuda a desenvolver o psicológico das
pessoas, seu caráter, suas emoções, através
das atividades vivenciadas durante as brincadeiras, é que se formam os adultos de mais
tarde.
A criança que sofre da falta de brincadeiras poderá, na vida adulta, sofrer dificuldades de relacionamentos com as outras pessoas. As experiências adquiridas pela criança no
decorrer do seu crescimento se dá em grande
proporção pelas brincadeiras (MALUF, 2004).
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Quando a criança brinca, ela age como
se estivesse em outro lugar, como se fosse outra pessoa, como se tivesse outra idade, a imaginação dela faz com que descubra e simule
diversas coisas, e sendo assim ela acaba por
colocando e seguindo regras nas brincadeiras
criadas por ela mesma.
Para Fortuna (2011), as crianças brincam de diversas maneiras, que costumam
variar de uma criança para outra. Algumas
gostam de jogos, outras de faz-de-conta, brincadeiras isoladas, variando de criança para
criança. A autora argumenta que a escolha
que as crianças fazem de suas brincadeiras é
uma forma de conhecê-la, pois suas escolhas
revelam seus medos, desejos, capacidades e
potencialidades. Para ela até as brigas, que
ocorrem durante a realização das brincadeiras,
contribui para o crescimento e aprendizagem
das crianças.
É de extrema importância, segundo Marinho (2007), que os profissionais da educação
façam uso de brincadeiras, pois é por meio das
experiências realizadas, das situações vividas
que a criança desenvolve suas capacidades; é
experimentando, realizando, sentindo que ela
absorve os conhecimentos que lhe foram passados. O ato de brincar acaba por estabelecer
as relações necessárias para que as crianças
adquiram conhecimento: “A escola deve priorizar, em seu projeto político pedagógico, o desenvolvimento de atividades que privilegiem o
lúdico. Os educadores, por sua vez, no espaço
da sala de aula, devem fazer da ludicidade um
dos principais eixos norteadores de sua prática
pedagógica” (MARINHO, 2007. p. 91).
Alguns educadores podem resistir em
incluir a brincadeira nas atividades curriculares.
Porém, de acordo com Simonetto (2005), os
professores acreditam na importância da brincadeira na educação infantil, mas acabam resistindo ao uso do brinquedo, pela caracterização dada a educação infantil como escolinha
ou creche, e pela oposição existente anteriormente do brincar e aprender.

As crianças, em grande parte de seu
tempo, costumam brincar e isso faz com que
muitos pesquisadores da aprendizagem e desenvolvimento argumentam que é indiscutível
a necessidade da utilização de jogos e brincadeiras no campo da educação:
Mesmo sem intenção de aprender, quem brinca aprende, até porque se aprende a brincar. Como construção
social, a brincadeira é atravessada pela aprendizagem,
uma vez que os brinquedos e o ato de brincar, a um
só tempo, conta a história da humanidade e dela participam diretamente, sendo algo aprendido, e não uma
disposição inata do ser humano (SIMONETTO, 2005,
p. 15).

Na educação infantil, os aspectos positivos da brincadeira tendem a prevalecer, pois
é através da brincadeira que a criança pode
imaginar, imitar, criar ou jogar simbolicamente
e, assim, vai reconstituindo em esquemas verbais ou simbólicos tudo aquilo que desenvolveu em seu primeiro ou segundo ano de vida.
Ainda, através das brincadeiras, como diz Antunes (2005), ela entra no universo de sua cultura ou sociedade aprendendo costumes, regras
e limites.
O educador deve aguçar a curiosidade
da criança, propondo questionamentos. Além
disso, deverá orientar as crianças para que
estas possam descobrir as possibilidades oferecidas pelos jogos (CÓRIA-SABINI; LUCENA,
2005).
Faz-se necessário que a escola tenha
um olhar cuidadoso em prol da brincadeira e
do brinquedo, conseguindo, através dos mesmos, resgatar valores, como também repassar
conhecimentos científicos.
Um profissional que pesquisa e experimenta certamente fará uso dessa ferramenta
pedagógica em benefício do processo de ensino-aprendizagem. O gosto pelo brinquedo, pela
brincadeira e pelo jogo precisa ser resgatado
e trabalhado nas escolas para que as crianças
possam, enfim, aprender de forma prazerosa
e significativa com o uso desses instrumentos.
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A INFÂNCIA E O JOGO
O jogo foi uma atividade desenvolvida
por diversos povos, dentre eles os primitivos,
mas tudo indica que foi na Grécia que passou
a ser trabalhado mais sistematizado e utilizado
no processo educacional.

A atividade lúdica, além de jogar, possibilita diversas outras coisas, uma delas é o
desenvolvimento, como diz Marinho (2007), as
crianças têm vontade de resolver os problemas
que lhe são apresentados, portanto passam a
buscar alcançar seus objetivos através do uso
das brincadeiras e jogos.

Para Claparede (1956), o jogo infantil
desempenha um papel muito importante para
o autodesenvolvimento da criança, pois é pela
brincadeira e pela imitação que se dará o desenvolvimento natural das mesmas. O ato de
jogar é muito importante, uma vez que permite
o desenvolvimento da auto-estima, autoconhecimento, solidariedade, responsabilidade, disciplina, autoconfiança, tolerância, concentraA importância do jogo para o desenvolvimento da crian- ção e muito mais.

É necessário refletirmos que nem sempre a criança foi tratada como tal. Weiss (1989)
relata que outrora a criança era vista como
uma miniatura de um adulto, e que tinha valores como força de trabalho para as classes
mais pobres e como um investimento para o
futuro nas classes mais altas, o que é possível
compreender em:
ça foi reconhecida recentemente. Ainda no século passado, predominava a idéia de que a criança era uma
miniatura do homem, e portanto, os brinquedos, em
particular os bonecos, lembravam os adultos em todos
os detalhes (WEISS, 1989. p. 20).

Por isso é preciso pensar que todas as
crianças têm características próprias e que é
passando por cada etapa de sua infância que
ela desenvolverá suas capacidades físicas,
cognitivas, sociais e emocionais. Vale ressaltar, que grande parte desse desenvolvimento
se dá através da utilização do lúdico durante
seu crescimento.
Para Marinho (2007), é através da vivência lúdica que a criança estabelece conceitos, experimenta formas diferentes de relação
através da troca de ideias:
Por meio das brincadeiras e dos jogos as crianças podem aprender muitas coisas que vão além do jogar,
entre as quais podemos citar: ter persistência e empenhar-se para conseguir alcançar seus objetivos, mesmo
diante dos obstáculos e dificuldades (resiliência), procurar solução para situações problemas (aprender a conhecer); selecionar e testar estratégias adequadas para
cada situação diferenciada do jogo (aprender a fazer);
cooperar com seus colegas para que todos possam beneficiar-se e ter êxito (aprender a viver juntos); superar
limites, conhecer e controlar suas reações diante das situações adversas, respeitar as opiniões e as limitações
dos colegas (aprender a ser), (MARINHO, 2007. p. 88).

Cabe, desse modo, ao educador, mediar os jogos da criança com os objetivos didáticos propostos. É possível conduzir as crianças durante o jogo para que possam aprender
conteúdos de maneira mais prazerosa, contudo, eficaz. Embora as autoras salientam que
tais brincadeiras não ocorrem de maneira livre
e sim conduzida pelo professor, é relevante
para o desenvolvimento escolar dos educandos sem deixar de ser brincadeira ou jogo.
Sobre o brinquedo para a educação
infantil, é possível notar que com o passar do
tempo cada vez mais são inventados brinquedos sofisticados e caros. Mas não é de hoje
que se tem conhecimento da utilização de brinquedos pelas crianças. Weiss (1989) expõe
que existem registros de brinquedos infantis
decorrentes de diversas culturas, e que o homem possui o hábito de brincar:
Existem registros de brinquedos infantis, provenientes
de diversas culturas, que remontam a épocas pré históricas, demonstrando assim que é natural ao homem
brincar, independentemente de sua origem e do seu
tempo. O brinquedo, enquanto objeto real, manipulável,
tem acompanhado a evolução do homem, interagindo
em seu espaço físico, em suas funções e em seu próprio aspecto (WEISS, 1989. p. 20).
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Segundo Moura (2003), o brinquedo estimula o pensamento criativo, o desenvolvimento social e emocional da criança, pois quando a
criança usa o brinquedo ela acaba estimulando
as sensações do seu corpo.
Segundo Antunes (2005), não basta que
as escolas possuam os melhores brinquedos,
é necessário que se saiba trabalhar com esses
brinquedos e que os educadores sejam profissionais competentes e que saibam utilizar da melhor forma os materiais que possuem, sendo eles
quais forem.
Para o referido autor, vale muito mais em
alguns casos a imaginação e a criatividade desenvolvida pelos professores, no seu ato educacional, do que a quantia e qualidade dos brinquedos que possuem, pois de nada adianta ter os
melhores brinquedos se os mesmos não forem
utilizados de maneira que a criança aprenda e
utilize sua imaginação com ele:
Brinquedos caros e professores despreparados constituem equação que agride os fundamentos da aprendizagem e “atiram pela escada abaixo” todos os estudos e
todos os progressos sobre a arte de brincar e o desafio
do aprender. Uma escola ou uma creche em uma favela,
por exemplo, podem não dispor dos coloridos e atraentes
brinquedos eletrônicos presentes em algumas outras, mas
com sucatas e criatividade, com mestres verdadeiros e
pesquisadores interessados podem desenvolver estímulos
que nada ficam a dever aos propiciados pelos brinquedos
caros em mãos competentes (ANTUNES, 2005, p.32).

Assim, vê-se que todas as instituições de
qualquer meio social e econômico podem desenvolver atividades com brinquedos que auxiliem no
desenvolvimento da criança. Não se faz necessário que haja grandes investimentos financeiros
para que isso ocorra. Para Weiss (1989), a sucata
entra em uma escola como material de pesquisa,
instigando na criança a arte da colagem, a construção de objetos e a pesquisa realizada com os
mesmos. O autor coloca que alguns professores
mal preparados, na maioria das vezes, esquece
da vontade do aluno e acaba por fazer com que
eles sigam regras de o que fazer com as sucatas,
levando assim a tornar todos os objetos construídos em objetos idênticos (WEISS, 1989).

É necessário, portanto, que o educador deixe os alunos manipularem os objetos
conforme sua vontade, livremente, explorando
e conhecendo o que cada material oferece, levando o aluno a desafiar o que lhe é apresentado. A construir seu próprio brinquedo:
O orientador deve mostrar às crianças a possibilidade
de adaptar e readaptar determinado material aos projetos: se um tipo não for encontrado, procurar alguma
maneira de adaptá-lo, ou então escolher outro. Essa flexibilidade torna o projeto de sucata desafiante: nada é
previsto rigidamente, nada de oferece pronto. É preciso
descobrir formas, descobrir maneiras variadas de empregar o mesmo material e construir (WEISS, 1989. p.
33).

Segundo o autor (1989), deixar que as
crianças conheçam o material através da separação é de grande valia também para a construção de conhecimento das mesmas, que aprenderam a respeitar e valorizar os objetos que
serão construídos com a utilização da sucata.
São infinitas as formas de brincadeiras
e de brinquedos que existem disponíveis para a
utilização das crianças em suas casas e mesmo
em sua instituição de ensino, sendo necessária
uma pesquisa extensa para destacar aqui todas
elas, mas partindo desse pressuposto, é importante colocar alguns modelos de brinquedos e
brincadeiras que estão presentes na educação
infantil, para conhecer um pouquinho a respeito
de cada um.
O brinquedo educativo segundo Kishimoto (2005), é aquele que educa, desenvolve
e ensina de maneira prazerosa, e é somente
quando o brinquedo é utilizado de forma intencional pelo adulto, para estimular aprendizagem,
que pode ser definido como possuidor de uma
dimensão educativa. O uso desses brinquedos
tem como intuito o desenvolvimento da criança
no processo de ensino- aprendizagem e do desenvolvimento infantil. Segundo a autora, a utilização de jogos educativos na educação infantil,
leva para o campo de aprendizado condições
para aumentar a construção de conhecimentos
por parte das crianças, motivando- as a buscar
explorá-lo e aprender através dele, construindo
conhecimentos. O brinquedo educativo está ligado à motivação interna da criança, que é um
aspecto típico das atividades lúdicas (KISHIMOTO, 2005).
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Apesar da grande utilização desse
modo de brincadeira pela educação infantil, o
que já se tornou essencial e com espaço definitivo na mesma, é necessário que o trabalho
pedagógico receba incentivos internos e externos para a utilização desses jogos e que venha
adquirir cada vez mais conhecimento sobre esses objetos para poder trazê-los para dentro
da sala de aula de maneira significativa. Essas
brincadeiras são vistas como parte da cultura
popular, estando sempre em evidente transformação ao longo do tempo. Este tipo de brincadeira passa para as crianças por meio dos
adultos, essencialmente pela oralidade:
Está sempre em transformação, incorporando criações
anônimas das gerações que vão se sucedendo. Por ser
um elemento folclórico, a brincadeira tradicional infantil
assume características de anonimato, tradicionalidade,
transmissão oral conservação, mudança e universalidade. Não se conhece a origem da amarelinha, do pião,
das parlendas, das fórmulas de seleção. Seus criadores são anônimos. Sabe-se, apenas, que provêm de
práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de
romances, poesias, mitos e rituais religiosos (KISHIMOTO, 2005, p. 38).

Segundo Kishimoto (2005), as brincadeiras tradicionais garantem a presença do
lúdico, da situação imaginária. Muitas dessas
brincadeiras seguem por muito tempo com
suas características originais, enquanto algumas com o passar do tempo vão sendo modificadas e assim recebem novos conteúdos.
Portanto, essas brincadeiras têm a função de
aumentar a cultura infantil, desenvolver maneiras de convivências sociais, permitindo ao
mesmo tempo prazer durante a brincadeira.

Ao brincar de faz-de-conta, a criança
envolve-se em um mundo imaginário bastante
interessante, que promove seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, pois ela se coloca
em situações que só serão possíveis naquele momento de forma imaginária. Assim, uma
criança que brinca de ser mãe o faz porque ela
tem vontade e sabe que ainda não é possível,
então ela age da forma que ela pensa que a
mãe agiria.
No faz-de-conta a criança é capaz de
imitar diversos papéis, passando a fazer de
sua brincadeira, praticamente um teatro, o que
é fascinante de se observar. Esses jogos são
considerados estimulantes para as crianças.
Como ao montar objetos, construir casas e
locais para brincar simbolicamente. Kishimoto
(2005) relata que quando a criança constrói,
transforma e, até mesmo destrói, ela põe em
prática seu mundo imaginário, além de manipular os objetos, expressa seus desejos e representações através dessa brincadeira, o que
torna mais fácil para psicólogos e educadores
diagnosticar possíveis problemas com essa
criança no futuro:
Construindo, transformando e destruindo, a criança expressa seu imaginário, seus problemas e permite aos
terapeutas o diagnóstico de dificuldades de adaptação
bem como a educadores o estímulo da imaginação infantil e o desenvolvimento afetivo e intelectual. Dessa
forma, quando está construindo, a criança está expressando suas representações mentais, além de manipular
objetos (KISHIMOTO, 2005. p. 40).

Pode-se avaliar as idéias que estão
presentes nas representações que as crianças
realizam e analisar de que forma o mundo real
da criança contribui para suas representações,
pois ela acaba construindo e imitando o que
costuma conhecer ou alguma coisa que ela já
tenha pelo menos um pouco de informação.

A brincadeira do faz-de-conta, também
é conhecida como brincadeira simbólica, e
é nela que fica totalmente visível a presença
de situações imaginárias. Segundo Kishimoto
(2005), ela aparece nas representações e na
linguagem, quando a criança completa seus
Portanto, vimos que assim como Vygotdois ou três anos e começa a lidar com o significado dos objetos e expressar seus sonhos sky (2003), os autores citados acima, concore fantasias, aprendendo a assumir papéis que dam e vêem como importante a utilização de
vivencia em seu contexto social:
brinquedos, brincadeiras e jogos como mediadores na educação infantil e anos iniciais do
O faz-de-conta permite não só a entrada no imaginário, ensino fundamental, e propõem que os profesmas a expressão de regras explícitas que se materiali- sores façam uso desses materiais com conhezam nos temas das brincadeiras. É importante registrar
cimento adequado, não só colocando apenas
que o conteúdo imaginário provém de experiências anteriores adquiridas pelas crianças, em diferentes con- por colocar os brinquedos para as crianças.
textos (KISHIMOTO, 2005, p. 38).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é um direito de toda criança, embora nem toda criança esteja inserida
na escola, seja pela escassez de oferta de vagas, ou mesmo por vontade da família da criança.
A criança, ao ser inserida no âmbito escolar, tem acesso a conhecimentos científicos
necessários para sua vida adulta. No entanto, o lúdico é fundamental nessa fase, mesmo na
escola, para seu desenvolvimento. A brincadeira, o brinquedo e o jogo não devem ser retirados
do seu cotidiano, pelo contrário, devem estar inseridos nas brincadeiras de faz-de-conta, nos
brinquedos educativos, e em todas as brincadeiras e jogos que a criança tiver acesso e o professor estiver apto e disposto para tal fim.
Deste modo, através desse trabalho, teve-se a oportunidade de compreender a verdadeira importância que o momento lúdico tem na vida da criança, perceber que além do prazer que o
mesmo proporciona, em alguns momentos da vida da criança, ele também desenvolve diversos
aspectos muito importantes para o crescimento social, emocional e intelectual da criança.
É necessário destacar a extrema importância que essa atividade causa no mundo da
criança e que quando ela é bem direcionada no ato da educação, principalmente na educação
infantil, como trata esse trabalho, desempenha na criança diversos benefícios. A atividade lúdica
na vida da criança é uma das atividades mais eficientes e completas, no que diz respeito ao
desenvolvimento, já que a criança acaba aprendendo, em grande parte, brincando.
Foi possível reconhecer que é por meio das situações de brincadeira, que as crianças
desenvolvem muito a sua capacidade de perguntar, pensar e responder, buscando através dessa atividade interagir com o mundo, aprendendo a resolver problemas que lhe são apresentados
e a viver em sociedade.
Portanto, é extremamente necessário que as escolas aprendam a incorporar o uso de
brincadeiras, jogos e brinquedos no mundo educacional, aprendendo e desenvolvendo mediações para atingir o desenvolvimento máximo e significativo na vida das crianças, pois como ela
aprende brincando, quanto antes for inserida no mundo da brincadeira, antes ela estará entrando
em um processo maior de desenvolvimento.
Compete ao educador, aprimorar seus conhecimentos didáticos a fim de elaborar e
aplicar brincadeiras adequadas para as crianças de acordo com a faixa etária, a fim de tornar a
aprendizagem mais prazerosa e eficiente.
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INSETOS DO JARDIM - PROJETO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL - RELATO DE PRÁTICA - CEI
JARDIM SANTA MARIA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo relatar os desdobramentos do Projeto Insetos do Jardim. Trata-se de um trabalho que surgiu das observações da turma do MG II, da CEI Jardim
Santa Maria da Prefeitura do Município de São Paulo quando em meio às interações no parque, as crianças perceberam uma taturana na parede da casinha de bonecas. Durante as brincadeiras no parque, constataram a presença de outros insetos, como: borboletas, formigas,
libélulas, abelhas, grilos, besouros, etc. Observamos então, o quanto os insetos chamavam
a atenção das crianças, Visualizamos nestes momentos ricas oportunidades de exploração
e aprendizagens significativas.Acreditamos que este projeto é importante, pois possibilita o
desenvolvimento de atitudes como respeito e preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Curiosidade; Insetos; Atitudes; Respeito.
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INTRODUÇÃO

O

projeto “Insetos do Jardim” surgiu das observações da turma do MG II, quando
em meio nossas interações no parque, as crianças perceberam uma taturana na
parede da casinha. Durante as brincadeiras no parque, constataram a presença
de outros insetos, como: borboletas, formigas, libélulas, abelhas, grilos, besouros, etc.
Observamos então, o quanto os insetos chamavam a atenção das crianças. Uma diversidade de insetos que desperta a curiosidade e interesse deles. Visualizamos nestes momentos
ricas oportunidades de exploração e aprendizagens significativas.
A descoberta desses insetos trouxeram curiosidades e interrogações. As crianças passaram a perguntar sobre eles. Assim, sentimos a necessidade de realizar um trabalho investigativo, que nos possibilitaria o encontro de respostas e contribuísse para ampliar os seus conhecimentos.
O parque da CEI Jardim Santa Maria desperta a atenção das crianças por ser um espaço
que, além de bonito, é vivo, cheio de plantas e povoado por bichinhos que fascinam as crianças.
Terra fértil para construir conhecimentos e respeito pela natureza.
Com objetivo de atender a curiosidade das crianças e contribuir para ampliação de seus
conhecimentos, propomos o projeto Insetos do Jardim, que permitirá tanto valorizar o espaço
externo, quanto reconhecer os insetos que ali vivem e sua importância para o meio ambiente.
Acreditamos que este projeto tem propiciado o desenvolvimento de atitudes como respeito e preservação do meio ambiente, comportamentos de extrema importância para sociedade
contemporânea. As crianças são protagonistas de todo o processo de aprendizagem.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA
A Educação infantil sofreu grandes
transformações nos últimos tempos. O processo de aquisição de uma nova identidade para
as instituições que trabalham com crianças foi
longo e difícil. Durante esse processo surge
uma nova concepção de criança, totalmente
diferente da visão tradicional.
Se por séculos a criança era vista como
um ser sem importância, quase invisível, hoje
ela é considerada em todas as suas especificidades, com identidade pessoal e histórica.
Essas mudanças originaram-se de novas exigências sociais e econômicas, conferindo à criança um papel de investimento futuro,
esta passou a ser valorizada, portanto o seu
atendimento teve que acompanhar os rumos
da história.

Por maior estranheza que se cause a
humanidade nem sempre viu a criança como
um ser em particular, e por muito tempo a tratou como um adulto em miniatura. De um ser
sem importância, quase imperceptível, a criança num processo secular ocupa um maior destaque na sociedade, e a humanidade lhe lança
um novo olhar.
Para entender melhor essa questão é
preciso fazer um levantamento histórico sobre
o sentimento de infância, procurar defini-lo,
registrar o seu surgimento e a sua evolução.
Segundo Áries, 1978: “o sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas
crianças corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que
distingue essencialmente a criança do adulto,
mesmo jovem” (Áries, 1978 p. 99).

Nessa perspectiva o sentimento de infância é algo que caracteriza a criança, a sua
Sendo assim, a Educação Infantil de essência enquanto ser, o seu modo de agir e
uma perspectiva assistencialista transforma-se pensar, que se diferencia da do adulto, e, porem uma proposta pedagógica aliada ao cuidar, tanto merece um olhar mais específico.
procurando atender a criança de forma inteNa Idade Média não havia clareza em
gral, em que suas especificidades (psicológica, emocional, cognitiva, física, etc.) devem ser relação ao período que caracterizava a infânrespeitadas. Nessa perspectiva este artigo pro- cia, muitos se baseiam pela questão física e
põe uma discussão sobre a evolução histórica determinava a infância como o período que vai
da concepção de infância e sua repercussão do nascimento dos dentes até os sete anos de
no atendimento destinado às crianças em insti- idade, como mostra a citação da descrição feita por Le Grand Propriétaire (ÁRIES, 1978, p.
tuições de Educação Infantil.
6).
A concepção de infância dos dias atuA primeira idade é a infância que planais é bem diferente de alguns séculos atrás. É
importante salientar que a visão que se tem da ta os dentes, e essa idade começa quando a
criança é algo historicamente construído, por criança nasce e dura até os sete anos, e nessa
isso é que se podem perceber os grandes con- idade aquilo que nasce é chamado de enfant
trastes em relação ao sentimento de infância (criança), que quer dizer não falante, pois nesno decorrer dos tempos. O que hoje pode pa- sa idade a pessoa não pode falar bem nem torecer uma aberração, como a indiferença des- mar perfeitamente as palavras, pois ainda não
tinada à criança pequena, há séculos atrás era tem seus dentes bem ordenados nem firmes.
algo absolutamente normal.
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Até o século XVII a sociedade não dava
muita atenção às crianças. Devido às más
condições sanitárias, a mortalidade infantil alcançava níveis alarmantes, por isso a criança
era vista como um ser ao qual não se podia
apegar, pois a qualquer momento ela poderia
deixar de existir. Muitas não conseguiam ultrapassar a primeira infância. O índice de natalidade também era alto, o que ocasionava uma
espécie de substituição das crianças mortas.

Essa situação começa a mudar, caracterizando um marco importante no despertar
do sentimento de infância. No século XVII, entretanto, a criança, ou ao menos a criança de
boa família, quer fosse nobre ou burguesa, não
era mais vestida como os adultos. Ela agora
tinha um traje reservado à sua idade, que a
distinguia dos adultos. Esse fato essencial aparece logo ao primeiro olhar lançado às numerosas representações de criança do início do
século XVII (ÁRIES, 1978).

A perda era vista como algo natural
e que não merecia ser lamentada por muito
tempo, como pode ser constatado no comentário de Áries. “[…] as pessoas não podiam se
apegar muito a algo que era considerado uma
perda eventual” (ARIÉS, 1978, p. 22).

As grandes transformações sociais
ocorridas no século XVII contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento
de infância. As mais importantes foram às reformas religiosas católicas e protestantes, que
trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua
Na Idade Média a criança era vista aprendizagem. Outro aspecto importante é a
como um ser em miniatura, assim que pudes- afetividade, que ganhou mais importância no
se realizar algumas tarefas, esta era inserida seio da família.
no mundo adulto, sem nenhuma preocupação
em relação à sua formação enquanto um ser
Essa afetividade era demonstrada,
específico, sendo exposta a todo tipo de expe- principalmente, por meio da valorização que a
riência.
educação passou a ter. A aprendizagem das
crianças, que antes se dava na convivência
Segundo Áries, até o século XVII, a so- das crianças com os adultos em suas tarefas
cialização da criança e a transmissão de valo- cotidianas, passou a dar-se na escola.
res e de conhecimentos não eram asseguradas pelas famílias. A criança era afastada cedo
O trabalho com fins educativos foi
de seus pais e passava a conviver com outros substituído pela escola, que passou a ser resadultos, ajudando-os em suas tarefas. A partir ponsável pelo processo de formação. As criandaí, não se distinguia mais destes. Nesse con- ças foram então separadas dos adultos e mantato, a criança passava dessa fase direta para tidas em escolas até estarem “prontas” para a
a vida adulta (ÁRIES, 1978).
vida em sociedade (ÁRIES, 1978).
A duração da infância não era bem definida e o termo “infância” era empregado indiscriminadamente, sendo utilizado, inclusive,
para se referir as jovens com dezoito anos ou
mais de idade (Áries, 1989). Dessa forma, a
infância tinha uma longa duração, e a criança
acabava por assumir funções de responsabilidade, queimando etapas do seu desenvolvimento. Até a sua vestimenta era a cópia fiel da
de um adulto.

Surge uma preocupação com a formação moral da criança e a igreja se encarrega
em direcionar a aprendizagem, visando corrigir os desvios da criança, acreditava-se que
ela era fruto do pecado, e deveria ser guiada
para o caminho do bem. Entre os moralistas
e os educadores do século XVII, formou-se o
sentimento de infância que viria inspirar toda a
educação do século XX (Áries, 1989). Daí vem
à explicação dos tipos de atendimento destinados às crianças, de caráter repressor e compensatório.
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De um lado a criança é vista como um
ser inocente que precisa de cuidados, do outro
como um ser fruto do pecado. Segundo Kramer:

neficiaram as crianças da burguesia, pois as
crianças do povo continuaram a não ter acesso
aos ganhos representados pela nova concepção de infância, como o direito à educação e a
cuidados mais específicos, sendo direcionadas
Nesse momento, o sentimento de infância corresponde para o trabalho.
a duas atitudes contraditórias: uma considera a criança
ingênua, inocente e graciosa e é traduzida pela paparicação dos adultos, e a outra surge simultaneamente
à primeira, mas se contrapõe a ela, tornando a criança
um ser imperfeito e incompleto, que necessita da “moralização” e da educação feita pelo adulto (KRAMER,
2003, p.18).

A criança sai do anonimato e lentamente ocupa um espaço de maior destaque
na sociedade. Essa evolução traz modificações profundas em relação à educação, esta
teve que procurar atender às novas demandas
que foram desencadeadas pela valorização da
Esses dois sentimentos são originados criança, pois a aprendizagem além da questão
por uma nova postura da família em relação à religiosa passou a ser um dos pilares no atencriança, que passa a assumir mais efetivamen- dimento à criança. Segundo Loureiro:
te a sua função, a família começa a perceber a
criança como um investimento futuro, que pre- nesse período começa a existir uma preocupação em
cisa ser preservado, e, portanto deve ser afas- conhecer a mentalidade das crianças a fim de adaptar
tada de maus físicos e morais. Para Kramer os métodos de educação a elas, facilitando o proces(2003): “não é a família que é nova, mas, sim so de aprendizagem. Surge uma ênfase na imagem da
criança como um anjo, “testemunho da inocência batiso sentimento de família que surge nos séculos mal” e, por isso, próximo de Cristo (LOUREIRO, 2005,
XVI e XVII, inseparável do sentimento de infân- p. 36).
cia.” (KRAMER, 2003, p.18).
Percebe-se o caráter cristão ao qual a
A vida familiar ganha um caráter mais educação das crianças foi ancorada. Com o
privado, e aos poucos a família assume o pa- surgimento do interesse nas crianças, comepel que antes era destinado à comunidade. É çou a preocupação em ajudá-las a adquirir o
importante salientar que esse sentimento de princípio da razão e a fazer delas adultos crisinfância e de família representa um padrão bur- tãos e racionais. Esse paradigma norteou a
guês, que se transformou em universal. Segun- educação do século XIX e XX.
do Kramer:
Hoje, a criança é vista como um sujeito
a ideia de infância […] aparece com a sociedade capitade direitos, situado historicamente e que precilista, urbano-industrial, na medida em que mudam a sua
inserção e o papel social da criança na comunidade. sa ter as suas necessidades físicas, cognitivas,
Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel psicológicas, emocionais e sociais supridas,
produtivo direto (“de adulto”) assim que ultrapassava o caracterizando um atendimento integral e inteperíodo de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela grado da criança. Ela deve ter todas as suas
passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolaridimensões respeitadas. Segundo Zabalza ao
zada e preparada para uma função futura. Este conceito de infância é, pois, determinado historicamente pela citar Fraboni:
modificação das formas de organização da sociedade
(KRAMER, 2003, p.19).

No século XVIII, além da educação a
família passou a se interessar pelas questões
relacionadas à higiene e à saúde da criança,
o que levou a uma considerável diminuição
dos índices de mortalidade. As mudanças be-

A etapa histórica que estamos vivendo, fortemente
marcada pela “transformação” tecnológico-científica e
pela mudança ético-social, cumpre todos os requisitos
para tornar efetiva a conquista do salto na educação
da criança, legitimando-a finalmente como figura social,
como sujeito de direitos enquanto sujeito social (ZABALZA, 1998, p.68).
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Assim, a concepção da criança como
um ser particular, com características bem diferentes das dos adultos, e contemporaneamente como portador de direitos enquanto cidadão, é que vai gerar as maiores mudanças na
Educação Infantil, tornando o atendimento às
crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico,
exigindo do educador uma postura consciente
de como deve ser realizado o trabalho com as
crianças pequenas, quais as suas necessidades enquanto criança e enquanto cidadão.

CURIOSIDADE INFANTIL
A maioria dos adultos assume que a
curiosidade é inata e que é na infância que o
desejo de descobrir o mundo é claramente manifestado. No entanto, boa parte dessas pessoas parecem esquecer que eram crianças e se
dedicam a desencorajar a criança curiosa, a
essência natural de seus filhos ou estudantes
(OLIVEIRA, 2005).
Mas o que sabemos hoje sobre a curiosidade? É verdade que na época em que vivemos e, sabendo que dispomos de um conhecimento maior do desenvolvimento do cérebro
infantil, quando temos acesso as teorias de
base neurológica, que justificam a necessidade
de encorajar e manter essa curiosidade a qual
estamos falando. É curioso observar como um
processo natural relacionado ao ser humano
precisa ser defendido pela ciência (OLIVEIRA,
2005).
Curiosidade é o interesse que temos
em relação ao meio ambiente, a sociedade em
que vivemos e todo o mundo a sua volta. O
reconhecimento e a aceitação da criança curiosa são uma questão pendente na cultura ocidental, que substituiu a liberdade das crianças
por um planejamento e organização extrema
da vida delas (OLIVEIRA, 2005).
No entanto, o que não podemos restringir ou manter em lugares específicos (porque
é universal) é que nascemos com uma curiosidade latente que é capaz de “nos lançar” para

explorar com grande avidez o mundo após os
2 anos (idade em que poderia se dar por concluída a formação do vínculo e a identificação
com nossos pais que são nossa referência). É
durante a chamada primeira infância (a partir
de 8 anos) quando surge esse redemoinho de
questões. Questões essas que desarmam pais
e professores, e que (apesar de serem cansativas) devem ser cultivadas e cuidadas (OLIVEIRA, 2005).
A curiosidade está ligada à felicidade
individual, mesmo sendo essa qualidade tão
repreendida socialmente. A criança curiosa
pede e examina tudo em seu caminho e ela faz
isso sem restrições, por isso pode confundir-se
com indiscrição ou descaramento. Na verdade,
tudo isso tem uma base no cérebro que já foi
pesquisado. O cérebro durante esses primeiros anos de vida está muito ocupado gerando
novos circuitos e conexões, por isso consome
muita energia, mas, ao mesmo tempo, uma intensa atividade justifica a necessidade de descobrir o porquê das coisas e descobrir incessantemente (OLIVEIRA, 2005).
A criança curiosa brinca, prova e experimenta, e não se importa se ela viola certas
normas sociais ou regras, caso contrário não
poderá aprender o que é interessante para ela.
Quando se fala de normas sociais, queremos
dizer (por exemplo) no campo doméstico e
acadêmico a necessidade de ocupar espaços
incomuns para pintar (uma parede), romper
simetrias ou chegar a resultados matemáticos
sem levar em conta os procedimentos habituais, etc. (OLIVEIRA, 2005).
É claro que, para alcançar uma convivência harmoniosa em lugares comuns, talvez
devamos restringir sua forma de se expressar
(por exemplo, fornecendo um quadro negro ou
uma folha de papel), mas nunca devemos julgar ou questionar a criança curiosa (suas perguntas) ou sua expressão.Então entendemos
que a criança curiosa tem a curiosidade como
um guia interno que (se não foi cortado) mostra o mundo como um lugar emocionante para
se explorar (OLIVEIRA, 2005).
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É muito interessante saber que, se as
crianças não são submetidas a regras de comportamento ou de aprendizagem muito rígidas,
elas são altamente permeáveis às novidades e
mantêm uma flexibilidade mental ao longo de
suas vidas, que também as torna mais sociáveis e competentes nas relações interpessoais. O rápido crescimento do cérebro durante
os primeiros anos de vida, justifica um enorme
gasto de energia e um alto consumo de glicose, mais do que o cérebro de um adulto desenvolvido (OLIVEIRA, 2005).

A primeira coisa é banir medos e preconceitos, talvez seja preciso fazer um esforço
para esquecer o que foi dito em tom negativo
sobre a criança curiosa: ela é ousada, inquieta,
indiscreta, não presta atenção.,Reverter essas
definições e transformá-la em: “ela é espontânea, têm muito interesse, é genuína …”, desta forma, é possível olhá-la com novos olhos
e será muito benéfico para todos (OLIVEIRA,
2005).
• Devemos nos esforçamos para trabalhar
a comunicação e criar surpresa.
• Devemos ouvir atentamente e demonstrarmos, interesse em suas perguntas, incentivarmos a criança curiosa a procurar surpresas, deixando-a rir e ser feliz na aula.
• Devemos compartilhar partes de nossas
vidas com ela.

O cérebro infantil possui mais neurônios que devem ser alimentados. Verifica-se
que (perto da adolescência) começa um processo conhecido como poda neuronal que elimina conexões relacionadas a habilidades que
não são praticadas, de modo que elas são perdidas por desuso. Baseando-se nessa ideia, é
possível afirmar que a necessidade da criança
Além disso, as suas aulas não precide tentar muitas atividades de interesse, até sam ser rotineiras: um dia pode-se contar uma
(finalmente) ficar com o que mais gosta é a anedota, no outro, apresentar um desafio, no
curiosidade (OLIVEIRA, 2005).
terceiro colocar uma música relaxante por 10
minutos e no quarto as levá-las ao laboratório
E a diversidade de interesses que apa- para realizar uma experiência e melhor se for
rece nos primeiros anos de vida, é positiva na uma surpresa (OLIVEIRA, 2005)
medida em que lhes permite revelar qual atividade que realmente satisfaz e para a qual posE TUDO COMEÇA COM UMA
sui habilidades notáveis. Mas, o interesse da
TATURANA
criança curiosa não deve limitar-se apenas aos
seus efeitos no campo acadêmico ou de lazer,
Os pequenos são curiosos por natuuma vez que podem ser adquiridas habilidades reza! Por estarem, a todo tempo, descobrindo
muito interessantes se essa curiosidade “explo- o mundo ao seu redor, são questionadores e
radora” se enveredar por outros caminhos. O adoram saber o porquê de tudo. Aproveitar
contato com a natureza por exemplo, acaba essa curiosidade inata para o aprendizado das
sendo a melhor forma de conhecimento, o qual crianças é uma ótima maneira de tornar estes
permite aprender a respeitar o meio ambiente pequenos curiosos, jovens intelectualmente
(OLIVEIRA, 2005).
mais ativos.
A criança curiosa usa como motor de
aprendizado todas as questões que se formulam em sua mente, portanto, alimentar essa
curiosidade pode fazê-la entender melhor algumas situações, beneficiando seu senso crítico
(OLIVEIRA, 2005).

Exatamente isso que acontece no CEI
Jardim Santa Maria, as crianças observando os
insetos indagam sobre a taturana. Alguns dos
alunos nunca tinham visto esse inseto... outros
traziam conhecimentos que ouviram dos pais e
avós, e é nesse momento que entra o olhar e a
escuta sensível do educador:
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Neste sentido, a aprendizagem depende da interação
entre crianças, entre elas e os adultos e do acesso que
elas têm ao meio sócio-histórico-cultural (do mundo que
se apresenta para elas). È aprendizagem com as experiências vividas, portanto, que impulsionam o desenvolvimento (CURRÍCULO INTEGRADOR, 2015 p.36).

LUPA COMO INSTRUMENTO DE
INVESTIGAÇÃO
¨Apropriar-se dos territórios potencializando-os como
espaço de brincar e de convivência com as crianças
ajuda a desenvolver a noção de pertencimento¨ (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, p.25).

A partir de uma simples observação de
uma taturana, nasce um projeto que foi possível
Lupas são objetos simples de encona construção de várias sequências didáticas,
além de despertar a curiosidade e respeito por trar, são de baixo custo e rendem descobertas
outros insetos que eram do convívio dessas incríveis. Elas aumentam o tamanho das coisas
crianças (CURRÍCULO INTEGRADOR, 2015). e também ajudam a focar. Com elas as crianças conseguem se concentrar, e por consequCom o desenrolar do projeto as crianças conseguiram entender que os insetos são ência se acalmar (CURRÍCULO DA CIDADE,
de grande importância para o nosso planeta, 2019).
pois cada inseto tem sua função específica e
precisamos de cada um deles para o nosso
Com o uso da lupa é possível que
equilíbrio biológico (CURRÍCULO INTEGRA- as crianças encontrem dezenas de seres peDOR, 2015).
quenos como plantas, musgos, minhocas,
bolinhas, cascas de cigarras e tantos outros
EM POUCOS DIAS... CASULOS E
objetos inesperados. O uso da lupa também
CASINHAS DE MORIBUNDOS
pode ser direcionado pelo professor, que no
caso foi proposto o que procurar: Passear pelo
As crianças estavam cada vez mais en- quintal ou jardim da escola para observar os
volvidas com o projeto, participavam das bus- bichinhos. Procurá-los debaixo das pedras, nas
cas e das novas descobertas. E descobriram
casulos e casinhas de marimbondo. O parque árvores, dentro da terra e debaixo das folhas.
sempre foi o local preferido das crianças, pois
entre um giro e outro, um desce e sobe do
escorrega, um vai e vem no balanço, observavam e encontravam os insetos. Olhares cada
vez mais atentos e curiosos (CURRÍCULO INTEGRADOR, 2015 p.36).
As experiências nos espaços da Educação Infantil devem possibilitar aos bebês e as crianças a interação e
reflexão sobre o mundo que a cerca, sobre os elementos da natureza, sobre as relações com as outras crianças e adultos, para que possam criar e testar hipóteses, CONSTRUINDO, ASSIM, SUAS APRENDIZAGENS
(CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, p.82) .

A criança, em suas relações com o
ambiente que a cerca, concebe a natureza a
seu modo. Porém, à medida que ela cresce
e se depara com fenômenos, fatos e objetos
novos, ocorrem mudanças fundamentais na
sua maneira de ver o mundo. Este processo
de desconstruir antigos conceitos e construir
novos, reorganizando as ideias, modificando o
pensamento é, portanto, o conhecimento, é o
ato de aprender.
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CONFORME SUA MODALIDADE
1- Caminham devagar ou rápido;
Com poucas patas, com muitas patas, com
patas curtas, com patas longas;
Que voam:
Asas pequenas, asas grandes, asas transparentes;
Que se arrastam:
Deixam marca de babá, não deixam marca
de babá.
Que saltam:
Patas grandes, patas pequenas;
2- Conforme seu tamanho
Muito pequenos para observar com lupas:
Pequenos, médios, grandes.
3- Conforme seus hábitos de atividade
Diurnos e noturnos.
4- Conforme o lugar onde podem ser encontrados

8- Conforme grau de periculosidade aparente
Inofensivos (caracol), suspeitos (barata,
grilo), perigosos (aranha, escorpião).
9- Conforme suas cores
Pretos, com partes transparentes, com uma
cor chamativa, de várias cores.

10- Conforme onde fazem o ninho ou sua
casa
Sobre a terra, embaixo da terra, em árvores,
em tetos.
11- Se são apropriados ou não para se
comer
Resolução de problemas- Saber descobrir possibilidades diferentes, brincar, avaliar e gerenciar experiências
vividas, ter ideias criar soluções, problemas e perguntas, sendo sujeitos de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento, interagindo com adulto-pares/pares/
meio (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, p.41).

Dentro das casas, no jardim das casas, em
praças, na calçada, no campo, nas paredes.
5- Conforme o que comem
Folhas, troncos e outros bichos.
6- Conforme os encontramos
Isolados (se vê um tipo de inseto, esporadicamente e solitário).
Em grupo: formigas, por exemplo.
7- Conforme o som que emitem
Não emitem sons, emitem um som baixo
(pelo bater das asas, por exemplo), emitem
som alto (grilos, cigarras).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças são naturalmente curiosas, possuem grande interesse pelo mundo que os
cercam, querem saber como e o porquê das coisas por isso questiona sempre, conseguem viver
intensamente cada minuto, criando, imaginando, sonhando e, sobretudo brincando. Observamos
o envolvimento das crianças em todo o processo do projeto.
Assim como, o interesse e a participação de outros agrupamentos que contribuíram para
nossas pesquisas e descobertas. Oportunizamos a participação de todos os alunos, compartilhando propósitos, considerando suas opiniões, com uma escuta atenta às suas necessidades,
garantindo e valorizando suas criações.
Observamos que as crianças ficaram muito mais atentas com relação ao mundo que
a cercam, passaram a observar a natureza como um todo as flores, as plantas, os insetos, as
árvores, as aves, folhas secas, tudo despertavam seu interesse e curiosidade.
Tornaram-se verdadeiros defensores da natureza estabelecendo com o meio ambiente
uma relação de cuidado e encantamento. O projeto Insetos do Jardim contribuiu para ampliação
de seus conhecimentos. Oportunizou o desenvolvimento de atitudes como respeito, observação
atenta diante da natureza, preservação do meio ambiente, valorização do espaço do jardim, reconhecimento dos insetos que ali vivem e sua importância.
Propiciam experiências com diversos materiais a fim de contribuir para a construção do
conhecimento e para o desenvolvimento da observação na infância. Assim como, interações
com demais agrupamentos, roda de conversa, roda de música, brincadeiras de faz de conta.
Enfim, foram muitas vivências ao longo do projeto, todas elaboradas com objetivo de favorecer a expressão das múltiplas linguagens e de garantir o desenvolvimento integral de nossas
crianças.
Desse modo, os territórios favoreceram as experiências coletivas e o acolhimento das
múltiplas linguagens, de modo que estas linguagens foram vivenciadas por meio do brincar, preservando o rico repertório do protagonismo infantil. Todos os dias tínhamos novas descobertas,
normalmente preferiam procurar insetos ao brincar nos brinquedos do parque.
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UM ENTENDIMENTO SOBRE ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS

RESUMO: No Brasil, a Educação Especial tem passado por um momento novo, no qual se faz
necessário uma reflexão da educação inclusiva e sobre as intervenções da Neurociência na
formação de professores. A formação de professores voltada para a educação de alunos com
deficiência tem suscitado discussões acerca das dificuldades que esses profissionais enfrentam em suas práticas pedagógicas. O tema aqui apresentado abrange várias questões relacionadas à Educação de Surdos e especificamente na atuação do professor especialista. Neste
trabalho procura-se examinar as implicações relacionadas ao professor especialista e diante
de tal situação, tentar buscar melhorias na qualificação e mais especificamente tornar as práticas pedagógicas relacionadas à Inclusão.

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

N

os últimos anos, o campo da neurociência vem atraindo atenção no campo da
educação. A neurociência tem sido compreensivelmente um assunto de curiosidade e exploração. Adicionar neurociência à mistura permitiria, potencialmente,
aos professores rastrear esses conceitos fisiologicamente no cérebro, sem dúvida tomando as
intervenções que eles aplicaram mais.
No entanto, enquanto a pesquisa em neurociência tem um potencial incrível na expansão
da compreensão do educador sobre o desenvolvimento cognitivo dos alunos, esse potencial
pode ser prejudicado pela lacuna ainda considerável entre pesquisadores e educadores.
Por meio da neurociência, os educadores podem observar o cérebro e ver como os
alunos processam as informações com base nesses caminhos. Ao ver exatamente onde isso
ocorre e entender a função dessa área no cérebro, os educadores podem descobrir maneiras de
estimular essa área por meio de intervenções que podem potencialmente solidificar um conceito
na mente de um aluno.
Em todos os países do mundo, as pessoas com deficiência têm taxas mais baixas de alfabetização do que as pessoas sem deficiência. Há também uma diferença com base na natureza da deficiência, ou seja, o analfabetismo é maior em crianças com deficiência visual, distúrbios
múltiplos ou mentais em comparação com crianças com deficiência motora.
Educação inclusiva significa incluir estudantes com deficiência em um ambiente escolar
comum. Atualmente, em muitos países, crianças com deficiência frequentam escolas comuns,
mas seguem um currículo específico. Avançar para um modelo mais inclusivo (ou seja, os alunos com deficiência seguem um currículo inclusivo junto com os alunos aptos) é um processo
de longo prazo: “À medida que os países avançam em direção a uma educação mais inclusiva,
as escolas especiais e seus funcionários podem desempenhar um papel fundamental, atuando
como especialistas especializados e ajudando as escolas regulares a alcançar uma maior inclusão” (UNESCO, 2017).
Com a Educação Inclusiva busca se a mesma forma do ensino regular com propostas
curriculares adaptadas, devendo reconhecer e responder as necessidades diversas de seus
alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação
de qualidade a todos.
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Muitos obstáculos impedem que crianças e jovens com deficiência frequentem uma
escola regular
• Identificação de alunos com deficiência. Preconceitos e atitudes sociais levam
a sub-declarar o número de crianças com
deficiência. Certas famílias, temendo a estigmatização, não mandam seus filhos para a
escola (Singal, 2015; EDT e UNICEF, 2016).
Devido à natureza oculta de certas dificuldades de aprendizagem, a população total
dessas crianças é amplamente desconhecida. O reconhecimento de deficiências pode
ser limitado a deficiências observáveis e
não necessariamente àquelas que afetam
a capacidade de aprender da criança (EDT
e UNICEF, 2016). Dados obsoletos e inadequados complicam o planejamento educacional eficaz e dificultam a tomada de decisões e a alocação de recursos. Além disso,
os países usam diferentes medidas;
• Falta de professores treinados. Em muitos países, os professores não têm a confiança ou as habilidades necessárias para
oferecer educação inclusiva. A educação inclusiva é apenas um pequeno componente
do treinamento recebido pelos professores
e nem sempre é avaliada (EDT e UNICEF,
2016);
• Instalações escolares e materiais de
aprendizagem mal adaptados. Infraestruturas mal adaptadas e falta de materiais de
aprendizagem acessíveis são obstáculos
significativos. Isso é particularmente verdadeiro nas áreas rurais, onde níveis crescentes de pobreza, serviços precários e falhas
recorrentes de infraestrutura exacerbam esses problemas existentes para crianças com
deficiência. Os currículos escolares que se
baseiam apenas em métodos de aprendizado passivo, como perfuração, ditado e cópia no quadro-negro, limitam ainda mais o
acesso a uma educação de qualidade para
crianças com deficiência;

• Falta de recursos. Seja na construção de
escolas adaptadas, na redução de turmas
ou na formação de professores, são necessários recursos financeiros e humanos. Os
fundos destinados a necessidades especiais
costumam ser insuficientes. Onde o financiamento está disponível, ele se destina principalmente a escolas e unidades especiais,
em vez de ser usado para as necessidades
dos alunos matriculados nas escolas regulares e remover as barreiras existentes;
• Avaliando a aprendizagem. Existem poucos dados sobre os resultados de aprendizagem de alunos com deficiência. Exames e
testes raramente fazem acomodações para
esses alunos, colocando-os em desvantagem. A maioria dos testes de desempenho
internacionais exclui estudantes com deficiência, o que, por sua vez, reforça as baixas
expectativas.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS
Uma sala de aula inclusiva parte da
concepção de que todas as crianças podem
aprender e fazer parte da vida escolar e comunitária, acreditando que a diversidade possa
oferecer maiores oportunidades para a aprendizagem a todos os que nela estão inseridos:
As políticas educativas devem ter em conta as diferenças individuais e as situações distintas. A importância
da linguagem gestual como meio de comunicação entre surdos, por exemplo, deverá ser reconhecida e garantir se a que os surdos tenham acesso à educação
na linguagem gestual do seu pais. Devido as necessidades particulares dos surdos e do grupo de cegos,
é possível que a sua educação possa ser ministrada
de forma mais adequada em escolas especiais ou em
unidades ou classes especiais nas escolas regulares
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

O professor tem que ministrar o seu
tempo, não pode dar muitos conteúdos de
uma só vez, pesquisa mostram que quando as
matérias são dadas em doses menores e bem
trabalhadas a retenção do aluno é bem mais
eficaz.
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O professor que atua com criança deficiente auditiva deve sempre estar atento aos
mínimos detalhes, que estas crianças apresentam para se comunicar, a fim de conseguir melhorar suas expressões orais, não esquecendo
que com elas o trabalho é praticado no concreto sempre, pois possuem grande dificuldade
para abstrair o pensamento.

matrículas no que tange à deficiência auditiva,
física e mental, com destaque para o índice elevado de crescimento das matrículas de deficientes auditivo.

Vygotsky elaborou uma crítica veemente
às formas de segregação social e educacional
impostas às pessoas com deficiência. Para Vygotsky a restrição do ensino à dimensão concreA língua Portuguesa deve ser ensinada ta dos conceitos é uma estratégia equivocada
como a segunda língua para os surdos, pois a de organização das práticas educacionais da
sua primeira é a libras, pois a partir do domínio educação especial.
da libra o surdo poderá desenvolver-se nas disCom base em uma noção estática e reciplinas e em outras línguas:
tificadora da condição psíquica destas pessoas,
A aprendizagem é destoante e heterogênea. Apren- a proposição de formas de ensino centradas
demos coisas diferentes daquelas que nos ensinam, nos limites intelectuais e sensoriais resulta na
em tempos distintos [...], mas a aprendizagem ocorre restrição das suas oportunidades de desenvolsempre. Precisando de uma pedagogia que seja uma vimento.
nova forma de se relacionar com o conhecimento, com
os alunos, com seus pais, com a comunidade, com os
fracassos (com o fim deles), e que produza outros tipos humanos, menos dóciles e disciplinados (ABRAMOWICZ, 1997, p. 27)

No Brasil foi realizado o primeiro levantamento estatístico nacional sobre a Educação
Especial, em 1977 e em 1981 com base nos
censos escolares, planejados e executados pelo
Serviço de Estatística da Educação e da Cultura
(BRASIL, 1984).

Cria-se, assim, um círculo vicioso no
qual, ao não se acreditar na capacidade de
aprender das pessoas com deficiência, não
lhe são oferecidas condições para superarem
suas dificuldades. Em consequência, elas ficam
condenadas aos limites intelectuais inerentes à
deficiência, tomados assim como fatos consumados e independentes das condições educacionais de que dispõem.
Nos sistemas regulares de ensino, verifica-se incremento das matrículas para todos os
tipos de deficiência, com proporções semelhantes nas matrículas de deficientes visuais, auditivo, físicos e mentais: por volta de nove vezes
em 2006, em relação às matrículas de 1998, e
cerca de cinco vezes em relação às matrículas
de deficientes auditivos, no mesmo período.

Os dados demográficos foram incorporados às estatísticas oficiais em função da
disposição contida na Lei n.7.853 que, em seu
Art.17, indicava que “serão incluídas no censo
demográfico de 1990, e nos subsequentes,
questões concernentes às problemáticas da
pessoa portadora de deficiência, objetivando o
conhecimento atualizado do número de pessoPor outro lado, se cotejarmos a distrias portadoras de deficiência no País” (BRASIL,
buição entre sistemas segregados e classes re1989).
gulares, por tipo de deficiência, encontraremos
Esta indicação foi ampliada no Decre- dados muito distintos: O número de matrículas
to Presidencial n.3.298, de 20 de dezembro de de alunos com necessidades especiais em clas1999, que regulamentou a Lei 7.853, de 24 de ses regulares, que era de aproximadamente cinoutubro de 1989, que dispôs sobre a Política co vezes menor que nos sistemas segregados
Nacional para a Integração da Pessoa com de- (pouco mais de 7 mil, contra 35 mil) em 1998,
ficiência auditiva. Com relação aos sistemas se- a ele se equiparou em 2006 (35 mil, contra 33
gregados de ensino, verifica-se crescimento das mil).
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A presença de discentes cegos, surdos ou com outras deficiências na rede regular
de ensino tem aumentado bastante. Entende
se que as escolas públicas não pode deixar
de atender as especificidades desse grupo de
pessoas, possibilitando lhes o melhor acesso
aos serviços nela existente, as condições de infraestrutura que as instituições de ensino apresentam para o atendimento dessas pessoas
ainda são precárias.
Por outro lado , há uma grande expectativa e uma constante procura da comunidade ao atendimento a esses alunos ,que geralmente têm receio em frequentar as aulas ,
devido as difíceis condições de permanência
na instituição. A Educação Especial é um tema
bastante preocupante.
Pesquisas desenvolvidas no Brasil indicam que um número significativo de sujeitos
com alguma deficiência e que passaram por
vários anos de escolarização apresenta competência para aspectos acadêmicos muito aquém
do desempenho de alunos ditos normais, apesar de algumas crianças com deficiência motora ter suas capacidades cognitivas iniciais serem semelhante de alunos ditos normais.

de informações de várias tarefas e de várias
fontes com o propósito de se tomar decisões
educacionais sobre o aluno, lembrando que a
avaliação dos alunos com deficiência não deve
ser diferenciada.
Porque uma boa avaliação é aquela
para todos, e qualquer aluno pode aprender,
a analisar sua produção de forma crítica e autônoma, temos que enquanto educadores nos
lembrar de que a função da avaliação não é
para medir ou para classificar, aprovar ou reprovar, tem que ser no primeiro momento uma
avaliação diagnóstica, para saber o que a
criança já sabe, e o que ela pode vir a aprender, esse mérito vem do esforço pessoal para
vencer suas limitações e não a comparação
com os demais, a avaliação e estudada para
se ter um bom planejamento do ensino e para
conhecer o progresso do mesmo.

Existem crianças que têm necessidades únicas que são atípicas para crianças de
sua idade e podem não estar dentro dos conhecimentos do professor da sala de aula de
educação geral. É durante esse período que o
professor (ou pai, administrador ou conselheiro) reconhece uma necessidade ou problema
consistente exibido pelo aluno. O reconheciDesse modo, diversas têm sido as for- mento de uma discrepância no desempenho
mas de realização da inclusão. Todavia, é ine- acadêmico, social / emocional, comportamengável que a maioria dos alunos sofreu uma es- tal.
colarização pouco responsável então, a partir
de uma experiência de inclusão de aluno surdo
Durante esta fase, é importante convoem uma escola regular.
car uma reunião com os pais ou responsáveis.
O professor deve fornecer exemplos do trabalho do aluno e / ou anotações anedóticas da
AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA E
sala de aula sobre as necessidades do aluno.
ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM
Na reunião, o professor e os pais / responsáNECESSIDADES ESPECIAIS
veis devem explorar o seguinte:
A avaliação é um componente funda• O problema é recorrente ou novo? Os
mental dos processos de ensino e aprendizapais estarão mais aptos a apresentar inforgem, os educadores devem ter um amplo comações valiosas sobre os conhecimentos,
nhecimento dos seus alunos para poder criar
habilidades e necessidades de seus filhos.
um ambiente de aprendizagem adequado para
O professor deve documentar quando recocada um deles, a avaliação é um ponto fundanheceu um problema.
mental para que se tenha êxito com a inclusão, ela pode ser definida como uma reunião
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• O problema é constante? Todas as
crianças podem apresentar necessidades
ou problemas únicos em algum momento,
mas pode ser apenas um episódio isolado
para esse dia. O professor deve documentar
qualquer questão constante, fornecendo datas e informações sobre o comportamento
de preocupação ou déficit de habilidade exibido pelo aluno.

Reconhecer o Direito à Igualdade na
Diferença é algo que a todos diz respeito! O
Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais tem por missão a inclusão destes estudantes no contexto acadêmico, contribuir para um ensino de qualidade, bem como
a identificação de barreiras físicas, de comunicação e informação que obstem à integração
social e escolar destes estudantes.

• O problema é apropriado para crianças
dessa idade? Quantos alunos do jardim de
infância foram vistos chorando nos primeiros dias de escola? Esse comportamento é
uma ocorrência típica e não deve ser confundido com um comportamento atípico. O
professor deve ter uma forte compreensão
dos níveis de desenvolvimento cognitivo,
comportamental e físico dos alunos típicos
que ensina.

A etapa de pré-indicação no processo
de educação especial é mais formal do que
fornecer acomodações simples e temporárias
para os alunos. A intervenção pré-encaminhamento é identificar, desenvolver e implementar
estratégias alternativas de educação para os
alunos que reconheceram problemas na sala
de aula antes que o aluno seja encaminhado
para a educação especial.

É possível que os problemas que estão
sendo exibidos pelo aluno possam ser “resolvidos” com a execução cuidadosa de um plano de ação cooperativo entre o professor e os
pais. O professor e os pais devem documentar
seu plano de ação, estratégias utilizadas com o
aluno e progresso. O professor deve continuar
a coletar amostras de trabalho do aluno e manter os dados da avaliação relevantes para as
necessidades exclusivas do aluno. É extremamente importante que o professor documente
todas as ações e estratégias usadas na sala de
aula e o impacto no aluno.
Os pais / responsáveis do aluno devem
ser mantidos informados sobre quaisquer mudanças no progresso do aluno. Se o professor,
depois de um período de tempo, determinar
que o problema não pode ser controlado com
intervenções simples em sala de aula, o professor deverá notificar os pais / responsáveis de
que solicitaram ajuda externa a uma equipe de
pré-referência na escola.

A intervenção pré-indicação é normalmente conduzida por uma Equipe Centrada no
Aluno (também chamada de equipe de intervenção precoce, equipe de assistência à intervenção, equipe de suporte ao aluno, equipe de
assistência ao professor ou equipe de suporte
instrucional). A equipe de pré-encaminhamento geralmente consiste do professor, dos pais
/ responsáveis, um administrador, outros professores de educação geral, enfermeiro, conselheiro de orientação e qualquer outro adulto
envolvido na educação do aluno.

LIBRAS – LINGUAGEM DE SINAIS
Diferentes discussões têm se levantado referentes à Educação de Surdos e nessas
discussões não se observa uma preocupação
efetiva relacionada à formação dos educadores especializados para a realização deste trabalho. Refletindo sobre o papel do professor
de surdos no panorama atual, levantamos as
seguintes questões:
Verifica-se a existência de vários tipos
de pessoas com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição (leve, profunda, congênita, pré-lingüística, etc).
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Especificamente, destaca-se aqui a
situação dos surdos, um grupo que tem sido
definido socialmente, antes de qualquer outra
definição possível, como um grupo “deficiente”, “menor”, “inferior” (qualitativamente falando) – um grupo “desviado da norma”.
Ao contrário, entendemos que através
de estudos, atualmente, o objetivo é reconstruir
a experiência da surdez como um traço cultural, tendo a língua de sinais como elemento
significante para esta definição. Referimos a
trabalhos que tem contribuído para os chamados Estudos Surdos. Segundo Skliar:
Os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em educação, onde as identidades,
as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte,
as comunidades e a culturas surdas são focalizadas e
entendidas a partir da diferença, a partir de seu reconhecimento político (SKLIAR, 1998, p.5).

É importante destacar então, que o
contexto era deixado de lado, tanto os psicossociais como os culturais, nos quais a pessoa
surda se desenvolve; é justamente destes aspectos, dentre outros, que os Estudos Surdos
passam a se ocupar.
A educação de crianças surdas tem
sido vista como uma meta a ser alcançada,
visto que as tentativas educacionais feitas até
o momento não têm se mostrado suficientemente eficientes (salvo algumas experiências)
para fazer com que as crianças e adolescentes surdos possam atingir o mesmo desenvolvimento acadêmico, social, e profissional, que
os ouvintes.
A preocupação em atingir uma educação verdadeira, ou seja, fazer com que estas
crianças e adolescentes possam fazer uso de
todas as suas capacidades, tornando-se indivíduos surdos íntegros, participantes dos fatos
do mundo que os cerca, relacionando-se com
outros indivíduos, sejam surdos ou ouvintes,
em igualdade de condições.

Diversos estudos levantam questões
sobre aspectos que permeiam este aprendizado e pode-se observar que muitos deles levantam hipóteses e fazem análises que convergem para um ponto em comum: onde reside
o motivo do fracasso escolar das crianças e
adolescentes surdos? Por muito tempo acreditou-se que o fracasso escolar vivido pelas
crianças surdas estava relacionado à própria
surdez. Melhor dizendo, acreditava-se que a
surdez causava um déficit cognitivo responsável, então, pela dificuldade escolar.
Hoje, entretanto, podemos entender
que não é esta a realidade. Os surdos têm
potencialmente as mesmas capacidades que
os ouvintes para o desenvolvimento da língua
escrita, para o raciocínio lógico e outras habilidades necessárias para o aprendizado, mas
para que isto ocorra, suas necessidades particulares (por ter uma perda auditiva, por não
ter acesso à língua oral da mesma forma que
as crianças ouvintes, por captar o mundo de
forma diversa dos ouvintes) devem ser consideradas e respeitadas.
Estudos sobre o desenvolvimento da
língua escrita (LIST, 1990; SVARTHOLM, 1994;
DAVIES, 1994) demonstraram que este processo só ocorre se tiver como base um conhecimento prévio de linguagem, ou seja, que essa
aprendizagem se baseie no desenvolvimento
anterior de uma primeira língua, que no caso
dos ouvintes, é a língua oral. Isto não quer dizer que a escrita seja uma mera transposição
da língua oral, mas que somente a partir de
uma primeira língua poderemos lidar com a cadeia de significações que envolvem um texto
escrito. Mas, para os surdos, qual seria esta
primeira língua?
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Para (LIST, 1990), os surdos, apesar
Em decorrência destes pressupostos é
de rodeados pela língua escrita desde seu nas- que a visão oralista prega a necessidade de
cimento, mostram-se em desvantagem se com- inserir as crianças surdas na escola comum, já
parados com a população de ouvintes pois, que a fala é a base para todo o aprendizado.
apesar da língua escrita ter suas particularidades e características próprias, é baseada num
COMUNICAÇÃO TOTAL OU
sistema alfabético que, por sua vez, é derivado
BIMODALISMO
dos sons da fala, língua está de difícil acesso
aos surdos.
O Bimodalismo surgiu na década de
60 nos Estados Unidos com decorrência do
Portanto, acreditamos num trabalho de desenvolvimento de pesquisa sobre a Língua
valorização da língua do próprio surdo que é a de Sinais (STOKOE, 1960) e de constatações
Língua de Sinais devidamente já reconhecida sobre o melhor desenvolvimento acadêmico de
no nosso país e sobre este assunto falaremos crianças surdas, se comparadas aos seus pamais adiante, vários autores preocupados com res, filhos de ouvintes (MOORES,1978). Entrea educação dos surdos no Brasil, procuraram tanto, por trás destes estudos, há uma grande
identificar tais problemas (FERNANDES 1989, insatisfação com os resultados obtidos durante
TRENCHE 1995 e MELO 1995) e apontar ca- quase um século de educação oralista.
minhos possíveis para a prática pedagógica
(GÓES 1996 e LACERDA 1996).
Entendida “como uma filosofia que incorpora as formas de comunicação auditivas,
HISTÓRIA DAS DIFERENTES
manuais e orais apropriadas para assegurar
ABORDAGENS NA EDUCAÇÃO DE
uma comunicação efetiva com as pessoas surdas” (SCHINDLER, 1988), recebeu inicialmenSURDOS: ORALISMO
te o nome de Comunicação Total.
A abordagem oralista tem como presEnquanto concepção original, a filosofia
suposto que as crianças com perda auditiva
devem desenvolver a língua oral como forma da Comunicação Total propunha a exposição
comunicativa primeira. O método oral, seja ele da criança ao maior número de informações
acupédico ou multissensorial, baseia-se em possíveis (auditiva, oral, sinalizada, escrita,
uma série de fundamentos para que a criança etc.) para que ela se apropriar daquela que
possa desenvolver a fala e a audição. Desta lhe fosse mais útil para seu desenvolvimento
forma, o aprendizado da língua escrita está in- global, sem qualquer valorização desta ou daquela forma, mas sim daquela possibilidade
teiramente baseado na oralidade.
de desenvolvimento pleno, de acordo com as
Segundo Northern & Downs (1978, p. possibilidades de cada criança. Entende-se
por desenvolvimento global, o desenvolvimen32):
to linguístico, intelectual, social, acadêmico e
o pressupostos fundamental do oralismo é que se deve emocional da criança (SCHINDLER, 1988).
dar a toda criança surda a oportunidade de se comunicar através da fala. Estas crianças não devem se misturar às crianças que se comunicam gestualmente, para
não perderem nenhuma oportunidade de se comunicar
oralmente. O treinamento na fala e na leitura oro-facial
permitem um ajustamento mais cedo ao mundo que a
cerca, que é falante e ouvinte (NORTHERN & DOWNS,
1978, p. 32).
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No Brasil, a Comunicação Total ou Bimodalismo, é uma prática que se utiliza de Sinais retirados da Língua de Sinais e da Língua
oral concomitantemente. A estrutura da língua
apresentada às crianças é, portanto da língua
oral (SCHINDLER, 1988).
Dessa forma, as crianças expostas a
esta abordagem poderão ter seu desenvolvimento de leitura e escrita com base na leitura
orofacial, na sua própria articulação, no uso de
resíduos auditivos, no alfabeto datilológico e
nos sinais.Existem críticas aos sistemas combinados, outra de forma de se chamar o Bimodalismo. A principal delas trata da questão
da apresentação concomitante da Língua oral
acompanhada de Sinais (SCHINDLER, 1988).

A transição para o bilinguismo, refere-se, ao aluno que já está na escola e necessita
de atendimento específico, pois não domina
a Língua Portuguesa e, na maioria das vezes,
seus professores não dominam a Língua Brasileira de sinais. O “preço da transição” é alto
e de grande risco. Exige-se uma adaptação
específica para propiciar o acesso ao currículo. É necessário respeitar este aluno que não
domina o português e estes profissionais que
não dominam a Língua Brasileira de Sinais.
Os recursos devem ser utilizados com sérios
conhecimentos e a correta orientação linguística e didático-pedagógica são imprescindíveis
(SCHINDLER, 1988).

Como a Língua Oral e a Língua de sinais tem características totalmente diferentes
uma da outra, a segunda acaba sendo “recortada” e “montada” na ordem do português falado, sendo, desta forma caracterizada e desrespeitada (SCHINDLER, 1988).
BILINGUISMO
A proposta educacional Bilíngüe, como
o próprio nome diz, pressupõe que os surdos
desenvolvam competência em duas línguas:
a Língua de Sinais e a Língua utilizada pela
comunidade majoritária ouvinte que é o português. É necessário salientar que, se, por um
lado sabe-se que a proposta de educação com
bilinguismo está comprometida com o uso das
duas línguas, quer pelo surdo, quer pelos profissionais da área. Muitas vezes parece um
pouco utópico pensar assim, mas não é impossível pois como já foi dito muitos profissionais e
educadores estão empenhados para que esta
conquista se concretize (SCHINDLER, 1988).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A neurociência também provou que não se limita ao desenvolvimento cognitivo; também
aborda emoções e estresse à medida que moldam o cérebro. A aprendizagem não se limita aos
conceitos dentro da sala de aula.
A Neurociência argumenta que analisar a vida de um aluno como um todo, com a inclusão de elementos socioeconômicos (pobreza, trauma, abuso) e fisiologia (nutrição, sono) e
reconhecer como isso afeta o cérebro ajudará os educadores. A aprendizagem é “um esforço
muito social para os seres humanos” e é comprometida pelo estresse. O cérebro precisa estar
em sua melhor forma para absorver, processar, internalizar e aplicar informações.
No caso do educador, a neurociência pode fornecer evidências científicas e apoio às
estratégias de ensino que os professores conhecem e já colocam em prática. Os professores podem se sentir empoderados, sabendo que suas intervenções têm apoio científico. Ao entender
a neurociência, os educadores podem analisar como as intervenções podem ser melhoradas,
observando o cérebro e, alternativamente, determinar o que não é produtivo.
Os educadores podem testar várias técnicas de intervenção para ver onde seriam eficazes e a quem poderiam servir melhor, especialmente na educação especial.
A pesquisa em neurociência pode identificar possíveis riscos de desenvolvimento em
crianças desde a infância e identificá-los melhor desde a infância antes de a criança entrar na
escola, a fim de estabelecer intervenções produtivas e eficazes.
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE
ESCOLA E FAMÍLIA NA APRENDIZAGEM E NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NO ÂMBITO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Neste artigo cujo tema é “A importância da relação entre escola e família na aprendizagem e no desenvolvimento da criança no âmbito da educação infantil” podemos interpretar
que a escola é uma instituição que corrobora com a família e unidas tornam-se constituições
que favorecem para a convivência, desenvolvimento e aprendizagem de filhos/ alunos. A escola e a família devem ser parceiras, porque uma depende da outra para o processo de ensino-aprendizagem da criança para o mundo que a espera. Assim, procuramos ratificar a relação
família-escola, apresentando a importância de cada instituição na construção da identidade e
da autonomia da criança, e para isso, ambas unidas devem criar vínculos afetivos, em prol ao
desenvolvimento e à aprendizagem de qualidade da criança.

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

A

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) estabelece o ensino, apontando a importância da Educação Infantil, como etapa preparatória para que a criança
tenha um bom desempenho no Ensino fundamental.
Considerando que a educação infantil é a etapa inicial da educação básica, a primeira constitui-se em uma oportunidade para que a criança alcance o desenvolvimento necessário para responder as exigências do ensino fundamental.
A família tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento da criança, sendo o
diálogo família –escola necessário na educação infantil. Constituem-se em objetivos deste artigo,
compreender como ocorre o diálogo entre família e escola, referente aos processos de ensino,
aprendizagem e desenvolvimento humano, a importância da Educação Infantil na efetivação destes
processos e refletir como a escola e a família podem caminhar juntas, de modo, que garantam ensino
de qualidade ao educando.
O estudo adota a perspectiva histórico-cultural e as explicações dadas por Vygotsky para o
desenvolvimento infantil, para as relações entre ensino e aprendizagem, procurando compreender o
papel desempenhado pela família e pelo profissional de educação infantil.
Nesta direção torna-se necessário discutirmos sobre a identidade da educação infantil e
sobre a formação do educador ou do profissional que atua neste segmento. Interessamos-nos em
elaborar este trabalho com o tema “A importância da relação entre escola e família na aprendizagem
e no desenvolvimento da criança no âmbito da educação infantil (CEI)”.
Porque durante o ano de 2007 (dois mil e sete) na graduação do curso de Pedagogia realizamos o Trabalho de Conclusão de Curso abordando o tema “Parceiros na Educação - Escola e
Família”, fomos a campo e realizamos observações e aplicação de questionários e entrevistas para
pais e professores do Ensino Fundamental II (de 5ª à 8ª série).
Podendo concluir através dos nossos estudos e resultados das pesquisas que os professores possuíam uma visão pessimista e errônea com relação aos alunos e suas famílias, podemos
destacar também que a maioria dos pais compareciam à escola somente quando chamados individualmente, porque sentiam vergonha em apresenta-se na reunião de pais e ouvir somente reclamações relacionadas ao seu filho.
A psicopedagogia tem o compromisso de contribuir no processo de aprendizagem das pessoas, através da identificação dos fatores facilitadores da aprendizagem (caráter preventivo), e dos
fatores comprometedores com o objetivo de intervenção.
A psicopedagogia institucional é um trabalho comprometido com a prevenção de dificuldades e insuficiências escolares nos processos de aquisição de conhecimentos, deste modo, acreditamos que a presença do psicopedagogo nas unidades escolares seja de suma importância, para
auxiliar os profissionais da educação infantil, as crianças e as famílias inseridas no ambiente escolar.
Pois são muitas as dificuldades encontradas pelo profissional da educação infantil ao deparar-se com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, destacando que as turmas de
educação infantil são caracterizadas pela heterogeneidade e que a quantidade de crianças é grande,
o que dificulta que o profissional possa dedicar-se mais a aquelas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, destacando que o pedagogo não pode diagnosticar os problemas da criança.
No primeiro capítulo apresentaremos a identidade da educação infantil, utilizando de um
breve histórico da educação infantil no Brasil e o papel do profissional da educação infantil no cumprimento da educação infantil com qualidade.
No segundo capítulo apresentaremos a aprendizagem e o desenvolvimento humano na educação infantil refletindo sobre a importância da família e da escola no processo de aprendizagem e
de desenvolvimento da criança.
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A IDENTIDADE DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A educação infantil durante muito tempo esteve na posição de assistencialista, ou
seja, atendia as crianças que os pais trabalhavam e necessitavam de um local para deixar
seus filhos, conforme afirma as Orientações
Curriculares de Educação Infantil:
[...] a expansão do atendimento às crianças em creches
e pré-escolas nas décadas de 1970 e 1980 acabou
gerando no país um modelo de atendimento pobre para
a pobreza, um cuidado custodial e uma educação de
baixa qualidade, no sentido de propiciar poucas mudanças nas capacidades infantis (ORIENTAÇÕES CURRICULARES – EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGENS E
ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS, 2007, p. 12).

Anete Abramowicz e Gisela Wajskop
afirma que: “a creche – palavra de origem
francesa que significa manjedoura – foi criada
para educar, guardar e abrigar crianças pequenas cujas mães necessitavam de assistência”
(1995, p.10).
Sendo assim, a educação infantil não
era um direito da criança e sim dos pais, se
é que assim podemos considerar, é a mesma
não era oferecida de modo que a qualidade
fosse efetivada, porque havia a ausência de
uma política de formação específica para o
profissional de educação infantil.
Anete Abramowicz e Gisela Wajskop
afirma que:
Durante muito tempo, as creches de todo o mundo, incluindo as brasileiras, organizam seu espaço e sua rotina diária em função de ideias do que significava educar tais crianças. A assistência, a custódia e a higiene
constituíam o centro do processo educativo (WAJSKOP,
1995, p.10).

As Orientações Curriculares de Educação Infantil afirmam que,
Uma renovação, todavia, começou a se esboçar impulsionada em especial pela promulgação da nova
Constituição de 1988 que inclui a creche no sistema de
ensino colocando-a com a pré escolar, no nível denominado educação infantil. Tal renovação foi influenciada
por contribuições dos estudos da psicologia do desenvolvimento, da psicolinguística, da sociologia da infância, das neurociências e outras áreas do conhecimento
acerca da construção da inteligência, da linguagem,da
construção do conhecimento por crianças pequenas
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES – EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGENS E ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS, 2007,
p. 13).

Daí então surge medidas e políticas
públicas relacionadas à educação infantil,
conforme afirma as Orientações Curriculares
de Educação Infantil, foi publicado pelo MEC/
SEF/COEDI, 1995, o documento denominado
“Critérios para um Atendimento em Creches
que Respeite os Direitos Fundamentais das
crianças”, foram definidas normas comuns pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para educação infantil, o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil, elaborado pelo MEC
em 1998, entre outros. As Orientações Curriculares de Educação afirmam que,
Acompanhando o que propõe as diretrizes Nacionais
para a educação infantil (Parecer CNE/CEB 22/98),
defende-se que as práticas culturais selecionadas pelos professores a partir do projeto pedagógico de sua
unidade para serem vividas no cotidiano destas instituições sejam estimuladoras do desenvolvimento das
crianças, acolhedoras de suas diversidades e promotoras de:
Um pensar criativo e autônomo, conforme a criança
aprende a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação
afetiva, uma ideia, um conflito, etc.;
Uma sensibilidade que valoriza o ato criador e a construção de respostas singulares pelas crianças, em um
mundo onde a reprodução em massa sufoca o olhar; e
Uma postura ética de solidariedade e justiça que possibilite à criança trabalhar com a diversidade de pessoas
e de relações que caracteriza a comunidade humana, e
a posicionar-se contra a desigualdade, o preconceito, a
discriminação e a injustiça.
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Os princípios básicos da educação inEnsinar exige pesquisa;
fantil, apresentados nas Orientações CurriculaEnsinar exige respeito aos saberes
res de Educação Infantil, são:
dos educandos;
Ensinar exige criticidade;
a)O desenvolvimento da criança é um
Ensinar exige estética e ética;
processo conjunto e recíproco.
Ensinar exige a corporeificação das pab)Educar e cuidar são dimensões in- lavras pelo exemplo;
dissociáveis de toda ação educacional.
Ensinar exige risco, aceitação do novo
c)Todos são iguais, apesar de diferen- e rejeição a qualquer forma de discriminação;
tes: a inclusão de crianças com necessidades
Ensinar exige apreensão da realidade;
educacionais especiais.
Ensinar exige alegria e esperança;
d)O adulto educador é mediador da
Ensinar exige a convicção de que a
criança em sua aprendizagem.
mudança é possível;
e)A parceria com as famílias das crianEnsinar exige reflexão crítica sobre a
ças é fundamental.
prática;
Ensinar exige o reconhecimento e a asDeste modo, é possível verificar que a sunção da identidade cultural;
educação infantil passou por um processo hisEnsinar não é transferir conhecimento;
tórico e de reflexões, pois somente através das
Ensinar exige consciência do inacabalutas e das conquistas foi possível garantir uma mento;
educação para todos e de qualidade, onde o
Ensinar exige o reconhecimento de ser
desenvolvimento e a aprendizagem da criança condicionado;
fosse o foco no trabalho desenvolvido pelo proEnsinar exige autonomia do ser do
fissional da educação infantil.
educando;
Ensinar exige bom-senso;
Ensinar exige humildade, tolerância e
O PAPEL DO PROFISSIONAL DA
luta em defesa dos direitos dos educadores;
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ensinar exige curiosidade;
Ensinar é uma especificidade humana;
Os profissionais da educação infantil
são de suma importância para a efetivação
Ensinar exige segurança, competência
do desenvolvimento e da aprendizagem da profissional e generosidade;
criança, para isso, o profissional da educação
Ensinar exige comprometimento;
necessita de muita pesquisa, estudos, obserEnsinar exige compreender que a eduvando e analisando o seu desenvolvimento e cação é uma forma de intervenção no mundo;
atuando quando necessário.
Ensinar exige liberdade e autoridade;
Informando aos pais sobre o desemEnsinar exige tomada consciente de
penho e desenvolvimento da criança dentro do
decisões;
Centro de Educação Infantil, para que, caso a
Ensinar exige saber escutar;
criança tenha qualquer tipo de distúrbio, que
Ensinar exige reconhecer que a educaseja imediatamente informado aos pais para
que a criança possa ser diagnosticada do me- ção é ideológica;
Ensinar exige disponibilidade para o dilhor modo possível, para que assim possam
álogo;
ser tomadas as devidas providências.
Ensinar exige querer bem aos educanPodendo assim, a criança ser encaminhada ao psicopedagogo, oftalmologista, dos.
fonoaudiólogo, psicólogo e entre outros profisFerreira apresenta em sua obra um pasionais. Paulo Freire em uma das suas obras rágrafo que possibilita ao profissional da edunos apresenta algumas exigências do ato de cação diversas reflexões sobre a prática pedaensinar, como:
gógica, sendo ele:
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Ademais, a rotina de sala de aula e
muitas vezes da própria escola são modificadas diante das peculiaridades encontradas
no processo de adaptação: “O profissional de
educação infantil é aquele que sabe mediar às
experiências da criança pequena de modo a
contribuir positivamente para o seu desenvolvimento e sua aprendizagem” (ORTIZ, março/
Conforme afirma Cisele Ortiz (2007) junho 2007, p.11).
“[...] saber relacionar-se com as famílias é ainda uma competência profissional, uma vez que
Enfim, o profissional da educação ino professor acolhe não só as crianças, mas fantil é o principal mediador, ele deve ganhar
também suas famílias.”
a confiança das crianças e de seus familiares
Isso é tarefa para os artistas e educadores”. Eu acredito
nos professores e na educação e essa crença me faz
acordar todos os dias às 5;30h da manhã (como todos vocês), e fazer do meu trabalho (não apenas) uma
forma de ganhar o pão com o suor do meu rosto, mas
também uma militância de transformar a escola dos
meus sonhos, que ainda “não é uma realidade”, mas
sim “uma DOCE esperança! (FERREIRA, 2002, p.92).

Quanto aos educadores, este deve estar proporcionando um ambiente agradável e
acolhedor com atividades lúdicas e prazerosas
as quais supram o processo de separação vivido pela criança, e que estimule a sua individualidade e socialização, como músicas e danças,
jogos e brincadeiras, histórias dentre outras,
dessa forma o professor irá conquistar a confiança da criança e consequentemente facilitará o processo de adaptação e socialização
da mesma, principalmente em se tratando da
pré-escola. O educador nesse processo aparece como mediador principal no contexto da
adaptação à vida escolar. Luis Moll, afirma que,
o fato central em nossa psicologia”, escreveu Vygotsky,
“é o da mediação”. Especialmente em sua análise da
instrução formal, Vygotsky deu grande ênfase à natureza das interações sociais, particularmente entre adulto
e criança. ... ele escreveu sobre as formas de cooperação centrais para a instrução e como o conhecimento é
transferido para a criança (2002, p. 10- 11).

Assim como as crianças e os pais, o
profissional da educação infantil também passa pelo processo de adaptação, pois a cada
ano que se inicia novas experiências, novas
crianças, novos pais serão conhecidos. As expectativas são muitas: como serão as novas
crianças? Serei bem aceita por elas? Será que
elas confiarão em mim?

e ainda, conduzir esse processo, além de trabalhar seus próprios sentimentos. Está sendo
posto o tempo todo à prova e é necessário
sempre ampliar e capacitar os seus conhecimentos, para que assim possa efetivamente
oferecer uma educação de qualidade à clientela atendida.

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Primeiramente para que, possamos entender qual o intuito deste artigo, precisamos
entender o que é e como funciona a Psicopedagogia além da junção das duas palavras psicologia e pedagogia, e sim o que visa a identificar a complexidade inerente ao que produz o
saber e o não saber. É uma ciência que estuda
o processo de aprendizagem humana, sendo
o seu objeto de estudo o ser em processo de
construção do conhecimento.
Nossa pesquisa visa identificar que,
o profissional qualificado para exercer o cargo de psicopedagogo designado institucional,
oferece assistência aos professores e a outros
profissionais da instituição escolar para melhorar as condições do processo ensino-aprendizagem, e desenvolvimento da criança, a fim de
diagnosticar e prevenir os problemas de aprendizagem. Para isso, devemos identificar algumas características:
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Administrar ansiedades e conflitos;
Trabalhar com grupos - grupo escolar é
uma unidade em funcionamento;
Identificar sintomas de dificuldades no
processo ensino-aprendizagem;
Organizar projetos de prevenção;
Clarear papéis e tarefas nos grupos;
Ocupar um papel no grupo;
Criar estratégias para o exercício da autonomia;
Fazer a mediação entre os subgrupos envolvidos na relação ensino-aprendizagem (pais,
professores, alunos, funcionários);
Transformar “queixas em pensamentos”;
Criar espaços de escuta;
Levantar hipóteses;
Observar, entrevistar e fazer devolutivas;
Utilizar-se de metodologia clínica e pedagógica, “olhar clínico”;
Estabelecer um vínculo psicopedagógico;
Não fazer avaliação psicopedagógica clínica individual dentro da instituição escolar, porém, pode fazer sondagens;
Fazer encaminhamentos e orientações;
Compor a equipe técnica-pedagógica;
Para tanto, necessita de supervisão e formação pessoal.
Agora que, entendemos o papel do psicopedagogo, devemos pensar que, não adianta ter um apoio deste profissional na instituição escolar, e não ter a união dos profissionais
de toda a equipe escolar, onde é importante a
construção de um espaço adequado à aprendizagem da criança.
Sendo, necessário e fundamental o
conhecimento e o aprendizado não serem adquiridos somente na escola, mas também pela
criança em seu contato com o social, no mundo que a cerca e o mais importante com sua
família. A família é o primeiro vínculo da criança e é responsável por grande parte de seu
desenvolvimento e da sua aprendizagem. No
próximo capítulo apresentaremos como se dá
a aprendizagem e o desenvolvimento humano
na educação infantil.

APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO HUMANO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O Centro de Educação Infantil (CEI),
não é conceituado apenas como um prédio ou
um espaço aonde a comunidade insere seus filhos para a obtenção de ensino e conhecimentos, o CEI é constituído por um conjunto de fatores, ou seja, há um prédio com profissionais
da educação infantil, coordenadores, diretores,
cozinheiras, faxineiras, zelador e crianças, o
CEI é constituído por agentes, que participam
ativamente para auxiliar no desenvolvimento de
conhecimentos e habilidades dos educandos
em prol do desenvolvimento e da aprendizagem.
As Orientações Curriculares são documentos da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, estes documentos fornecem
aos profissionais da educação materiais que
possam auxiliar na prática do profissional e no
desenvolvimento da criança. As Orientações
Curriculares nos apresentam que,
Desde que nasce, e mesmo antes, na gestação, a criança está imersa nas práticas sociais de algum grupo de
pessoas que atuam como seu ambiente de aprendizagem e desenvolvimento. Suas formas de agir, pensar,
sentir, embora influenciadas por fatores inatos, não resultam apenas deles. Elas são construídas conforme as
possibilidades de participação da criança em seu meio
sociocultural em atividades onde interage com diferentes parceiros. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES – Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas,
2007).

Deste modo, pode-se concluir que o
ser humano está em constante processo de desenvolvimento, assim sendo engana-se aquele
que acredita que o processo de aprendizagem
e de desenvolvimento do ser humano inicia-se
quando este é inserido na escola, pois conforme afirmado anteriormente o processo de
desenvolvimento do ser humano inicia-se na
barriga de sua mãe e finda-se somente quando
ele deixa de existir no mundo.
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Assim sendo, as Orientações CurriculaAssim, é possível observar que a edures pressupõe-se que,
cação infantil exerce e desenvolve um papel
de suma importância para o desenvolvimento
as situações criadas cotidianamente nas instituições de e a aprendizagem do ser humano, e que é funeducação infantil ampliem as possibilidades das crianção do profissional da educação infantil proças viverem a infância de modo a:I) conviver, brincar e
desenvolver projetos em grupo;II) cuidar de si, de ou- mover experiências em diferentes linguagens
tros e do ambiente; III) expressar-se, comunicar-se, criar de modo, que a criança desenvolva-se por si
e reconhecer novas linguagens; IV) compreender suas mesma e aprendendo com as outras crianças
emoções e sentimentos e organizar seus pensamentos; e com os profissionais inseridos no ambiente
V) ter iniciativa e buscar soluções para problemas e
educacional.
conflitos; VI) conhecer suas necessidades, preferências
e desejos ligados à construção do conhecimento e de
relacionamentos interpessoais, e VII) formular um sentido de si mesmo que oriente as ações da criança (Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e
Orientações Didáticas, 2007, p. 15-16).

Assim sendo, o ser humano desenvolve-se de acordo com o ambiente em que ele
está inserido e com as pessoas e objetos com
os quais ele tem contato. E cabe a escola auxiliar o ser humano no seu desenvolvimento
como um todo, deste modo, o profissional da
educação infantil deve trabalhar com atividades que possibilitem que as expectativas de
aprendizagem sejam efetivas com qualidade
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007.
A seguir, apresentaremos as expectativas de aprendizagem da educação infantil,
tendo como base as Orientações Curriculares,
são elas:
• Experiências voltadas ao conhecimento
e cuidado de si, do outro e do ambiente;
• Experiências de brincar e imaginar;
• Experiências de exploração da linguagem corporal;
• Experiências de exploração da linguagem verbal e escrita;
• Experiências de exploração da natureza
e da cultura;
• Experiências de apropriação do conhecimento matemático;
• Experiências com a expressividade das
linguagens artísticas.

Conforme Cláudia Davis,
o papel da escola é fazer com que os alunos se apropriem daqueles conteúdos, que são tidos como fundamentais para a construção do cidadão, fazendo ao
mesmo tempo com que a criança desenvolva o que
chamamos de funções psicológicas superiores – todas
as funções cognitivas (seriação, classificação, dedução,
comparação, observação, análise, síntese). Ela só pode
fazer isso com base em um conteúdo (DAVIS, 1994).

Deste modo, podemos concluir que
o conteúdo e o pensar não se separam. E a
forma de trabalho sobre este conteúdo está ligada ao tipo de pensamento que o aluno vai
desenvolver ao longo da sua vida. Por isso, observa ainda Claudia Davis,
sabemos que o papel central da escola é mais difícil
hoje, porque estamos em uma sociedade que caminha
acentuadamente para o individualismo, que vive uma
profunda crise de valores e a escola não pode se furtar de ensinar convivência, cooperação, solidariedade,
generosidade, complacência, amizade, respeito, mútuo,
valorização do outro etc. E não há didática para ensinar
valores; o aprendizado se dá na forma como o professor se mostra, na sua postura (DAVIS, 1994).

A aprendizagem da criança é muito importante em todas as suas fases e em cada
uma delas, deve-se avaliar o seu desenvolvimento e intervir quando necessário, e para
isso, é muito importante a presença dos pais
no processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, pois a família é a primeira
instituição de ensino que a criança encontra
desde o nascimento (DAVIS, 1994).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo adota a perspectiva histórico-cultural e as explicações dadas por Vygotsky para
o desenvolvimento infantil, para as relações entre ensino e aprendizagem, procurando compreender o papel desempenhado pela família e pelo profissional de educação infantil. Nesta direção
torna-se necessário discutirmos sobre a identidade da educação infantil e sobre a formação do
educador ou do profissional que atua neste segmento.
Interessamos-nos em elaborar este trabalho com o tema “A importância da relação entre escola e família na aprendizagem e no desenvolvimento da criança no âmbito da educação
infantil (CEI)”, porque durante o ano de 2007 (dois mil e sete) na graduação do curso de Pedagogia realizamos o Trabalho de Conclusão de Curso abordando o tema “Parceiros na Educação
- Escola e Família”, fomos a campo e realizamos observações e aplicação de questionários e
entrevistas para pais e professores do Ensino Fundamental II (de 5ª à 8ª série).
Podendo concluir através dos nossos estudos e resultados das pesquisas que os professores possuíam uma visão pessimista e errônea com relação aos alunos e suas famílias,
podemos destacar também que a maioria dos pais compareciam à escola somente quando chamados individualmente, porque sentiam vergonha em apresenta-se na reunião de pais e ouvir
somente reclamações relacionadas ao seu filho.
Esta pesquisa de base bibliográfica, apresenta como aportes teórico metodológicos os
trabalhos de Paulo Freire (2013); Cisele Ortiz (2007) e Luis Moll (1996) que abordam as temáticas ou questões sobre a assunto ou tema em questão discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como podemos verificar a família é muito importante para a criança na educação, há
paradigmas que precisam ser alterados e quebrados, porém a escola não poderá ser modificada por si só, é necessário que gestores, educadores, alunos, pais e sociedade, participarem democraticamente no processo de ensino-aprendizagem dos educandos, para que assim possam
concretizar os objetivos por estes propostos, como a garantia de uma educação de qualidade
para todos, como nos é proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB) e na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Atualmente, podemos perceber nas análises e resultados dos questionários e entrevistas realizadas que, a direção e coordenação, cria vínculos entre pais e filhos, além da reunião
de pais bimestralmente, o diálogo quando necessário, tem o “Dia da Família”, e acreditam que
é de suma importância propiciar momentos como este, e que são muito gratificantes, e que dá
resultados. Já as professoras, consideram de fato que a família é essencial para que a criança
adquirir conhecimentos em prol da sua aprendizagem, e que a desestrutura familiar, pode causar
sequelas e desinteresse da criança em aprender (BRASIL, 1988).
Os pais demonstram muito apego aos filhos, e acham que a família é a base de tudo, e
que sem elas, as crianças perdem o rumo, por isso, é necessário, depositar confiança, dar muito
amor, carinho e apoio, em todos os momentos da vida escolar e também fora dela.A família é o
porto seguro de qualquer criança, por isso deve ser considerada a que dê o primeiro passo na
aprendizagem e desenvolvimento da mesma, desde os primeiros dias de vida. Já, a escola é a
segunda família que molda aquilo que já é ensinado em casa pelos pais, porém, a aprendizagem
e o desenvolvimento se aprende em simples gestos ( beijo, abraço, carinho), numa fala e até
mesmo num simples olhar, e todos nós educadores e pais, auxiliamos as crianças preparando-as para o mundo cotidiano, para que assim, possa enfrentar os obstáculos que encontrarão
pelo caminho (PEREIRA, 1995).
Como afirma o autor (1995), a ideia de crise, atualmente em voga, pode ser enganosa. A
aparente desorganização da família é um dos aspectos da reestruturação que ela vem sofrendo,
a qual se, por um lado, pode causar problemas, pode, por outro, apresentar soluções. Trata-se,
pois, de um processo contraditório que, ao mesmo tempo em que abala o sentimento de segurança das pessoas, com a falta ou diminuição da solidariedade familiar, proporciona também a
possibilidade de emancipação de segmentos tradicionalmente aprisionados no espaço restritivo
de muitas sociedades conjugais opressoras.
Com ele, também, os papéis sociais atribuídos diferenciadamente ao homem e à mulher
tendem a desaparecer não só no lar, mas também no trabalho, na rua, no lazer e em outras
esferas da atividade humana. Podemos identificar neste trabalho de pesquisa de campo, a
importância de analisar cada questionário e entrevistar aqueles pais que contradizem algumas
questões, nos fazendo pensar em diversas situações reais, que podem ser
solucionadas com um simples gesto de amor e com muita paciência,
com os educadores com uma visão abrangente dos casos, e o principal preparados para solucionar cada um deles, por isso, sempre tem
de existir um laço entre escola e família, e este laço sempre deve ser
puxado quando necessário, e jamais devemos soltá-los (PEREIRA,
1995).
Portanto, podemos concluir que cada um de nós, pode fazer
a diferença na criança e transformar o mundo, unindo os papéis principais de suas vidas, escola e família, tudo em prol da aprendizagem e
desenvolvimento.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA NOS ANOS INICIAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: O ensino da Língua Portuguesa caracteriza-se como fundamental para a comunicação
e sobrevivência humana, cabendo à escola, professores e familiares a função de incentivar a
leitura já no início da formação da criança, permitindo a descoberta pelo prazer de aprender
as especificidades da língua materna por meio de instrumentos da literatura. Portanto, este
trabalho objetivou refletir acerca das práticas de ensino nos anos iniciais Ensino Fundamental,
direcionando à aprendizagem significativa da leitura e escrita, bem como as normas e técnicas
da Língua Portuguesa, enfatizando a relevância dos desafios encontrados durante o processo
de ensino da disciplina. Deste modo, o objetivo geral deste estudo é refletir acerca das práticas de ensino da Língua Portuguesa nos anos iniciais Ensino Fundamental. A importância do
trabalho justifica-se devido a necessidade do ensino da Língua Portuguesa sofrer alterações e
inovações nas metodologias mecânicas. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que direcionou à percepção de que nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, momento em que a criança começa o processo de alfabetização, a aprendizagem em Língua Portuguesa não pode estar limitada ao conhecimento de letras e palavras.

Palavras-chave: Variação Linguística; Língua Portuguesa; Anos Iniciais.
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INTRODUÇÃO

A

escolha pela temática deste trabalho ocorreu devido à necessidade de reflexão
acerca da importância da adoção de estratégias ao ensino da Língua Portuguesa,
especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apresentando a relevância de um trabalho em sala de aula significativo, dinâmico e contextualizado, de modo que a
disciplina representa significados reais aos alunos.
O ensino da Língua Portuguesa acaba restrito ao uso da gramática, apontando erros e
acertos na escrita e na fala dos sujeitos, procedimento que não leva em consideração a variação
linguística presente no processo de ensino aprendizagem, dependendo dos fatores geográficos,
econômicos, sociais e históricos, além de sofrer influências relacionadas à faixa etária, o grau de
instrução escolar, entre outros aspectos (FOSTER, 2010).
A metodologia tradicional de ensino, que normatiza o processo de leitura e escrita, não
considera a realidade social dos alunos, inserindo um ensino cansativo e complexo, diante de
situações que despertam o desinteresse, devido ao difícil aprendizado da Língua Portuguesa,
limitando o ensino a homogeneidade e uniformidade, ignorando as diversidades linguísticas encontradas nas escolas (JUNIOR, 2009).
O objetivo geral deste trabalho é refletir acerca das práticas de ensino da Língua Portuguesa nos anos iniciais Ensino Fundamental, enfatizando a importância da literatura para a
aprendizagem e formação das crianças. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: iniciar a
formação da linguagem da criança direcionando à compreensão do discurso; relacionar a importância da Língua Portuguesa por meio da literatura; estimular a prática leitora desde nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
A relevância deste estudo justifica-se devido a necessidade do ensino da Língua Portuguesa sofrer alterações e inovações nas metodologias mecânicas, repletas de regras que limitam a participação do aluno como protagonista. Um dos desafios no ensino da língua materna
é apresentar metodologias que permitam ao docente um ensino contextualizado, dinâmico e
significativo da língua nacional.
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 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
A língua determina a nacionalidade de
um sujeito, mas existem variações geográficas,
econômicas e sociais que permitem a construção de dialetos, com palavras e considerações
próprias, conhecidas como variações linguísticas (COLOMER, 2007).
No Brasil, essa variação está presente
desde a época do descobrimento, no ano de
1500, com a chegada dos portugueses que
encontraram indígenas nas novas terras, determinando um choque cultural e linguístico, pois
os nativos do país recém descoberto pelos europeus já falavam cerca de trezentas línguas
diferentes, como o tupinambá, utilizada para a
colonização dos portugueses nos ensinamentos realizados pelos jesuítas aos indígenas, definindo o tupi-guarani como a língua padrão da
época (MATTOS; SILVA, 2014).
Com a chegada dos povos germânicos na Península Ibérica, muitos acabaram migrando para o Brasil, refletindo na ausência de
uniformidade da língua, caracterizando a formação de diferenças nas falas dos povos que
habitavam o país. As variações seguiam um
padrão de ocupação regional e com a expansão do império português, a língua dominante
passou a ser falada em regiões da Ásia, África
e América, sofrendo as influências regionais de
cada país (JUNIOR, 2009).

Entre os anos de 1580 até 1640, a
corte portuguesa foi governada pela Espanha,
incorporando ao vocabulário palavras em castelhano. Assim também ocorreu com influência greco-latina e termos em inglês, devido à
necessidade de utilização na medicina e início
dos avanços tecnológicos da época (CUNHA,
2008).
As heranças da língua indígena cabem
apenas às referências à fauna e flora, assim
como as localizações geográficas, religião e
culinária. No ano de 1759, o português passou
a ser a língua oficial do Brasil, predominando a
origem portuguesa, mas com misturas significativas para caracterizar a linguagem brasileira.
O português falado no Brasil assumiu dialetos,
pronúncias e modalidades após a independência, em 1822, variando de acordo com as regiões do país (COUTINHO, 2006).
Segundo Júnior (2009, p.41): “Informações científicas das diferenças que separam as
variedades regionais existentes no Brasil são
insuficientes, classificando-as em base semelhante às adotadas nos dialetos do português
europeu”.

Essas influências caracterizam os sotaques regionais encontrados no Brasil até os
dias atuais. Sendo assim, explorar a história da
língua portuguesa e suas variedades significa
determinar a continuação da construção das
palavras, resultando em variedades linguísticas
As primeiras definições da gramática que fazem parte do contexto histórico do país
datam do século XVI, consolidando a morfo- (FOSTER, 2010).
logia e sintaxe, modernizando a língua portuA variação de dialetos, palavras e exguesa (MARQUES, 2008). Segundo Coutinho
(2006, p.30): “Com os Lusíadas de Luís de pressões da língua portuguesa são inúmeras,
Camões (1572), o português já é estruturado devido às influências históricas sofridas pelo
na frase e na morfologia, de modo próximo à Brasil, representando uma demanda ampla de
atualidade. A partir daí a língua apresentará significados e interpretações para as palavras
em diferentes regiões do país. A dinâmica pomudanças menores”.
pulacional, composta pela oscilação étnica e
social dos períodos históricos, caracterizou a
pluralidade da língua portuguesa, marcada por
momentos de fixação sobre o certo e o errado
nas pronúncias e escritas (COLOMER, 2007).
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As diferenças regionais determinam
uma variação do uso de palavras e, principalmente no ensino da língua escrita, é importante
neutralizar as marcas que identificam os grupos
considerados diferentes dos padrões nacionais
da fala. Sendo assim, a variação pertence ao
sistema linguístico, propondo aspectos que
relacionam a linguagem à sociedade (MARQUES, 2008).
Um dos maiores problemas que os docentes enfrentam nas salas de aula trata-se da
variação linguística, pois muitos professores
não sabem como trabalhar com essas diferenças, ensinando por meio de metodologias e
processos engessado em regras gramaticais,
sem a devida ênfase às variações. Além disso,
o “falar errado” também é um fato determinante nos ambientes escolares, mas a variação da
língua precisa ser compreendida e considerada como a maneira de cada sujeito expressar-se (MATTOS E SILVA, 2014).

Já com relação à função do ouvinte, as
influências caracterizam os registros formais,
das modalidades de fala e escrita, além da sintonia entre emissor e receptor. Desse modo, a
variação linguística não pode ser determinada
apenas pela maneira como as comunidades
ou grupos sociais comunicam-se, mas sofre
influências do comportamento dos sujeitos falantes, de acordo com o contexto ou situação
vivida por tais agentes (CUNHA, 2008).
Para Leite (2007), essa variação ainda
pode ser conhecida como estilística, ou seja,
as expressões utilizadas pelos falantes estão
adequadas conforme as necessidades específicas de comunicação, decorrentes de um
conjunto de saberes linguísticos e, caracterizar
as variedades como melhores significa estigmatizar as demais, interpretando as variações
como discriminação social dos sujeitos.
Bagno (2008) afirma que a língua é
um patrimônio social e pluralista que considera diversos sistemas resultantes de situações
sociais, culturais e geográficas, pois a variação
geográfica da língua altera-se com o tempo,
determinado novas palavras e aspectos, a fim
de caracterizar as regiões com dialetos específicos, de acordo com o ambiente e o meio.

Essa situação deve ser evitada, especialmente nas escolas, momento da formação
humana. A língua portuguesa não pode ser limitada a algo estático, sem dinâmica ou ludicidade, pois a língua renova-se a cada momento,
de acordo com as necessidades das pessoas
em buscar novas maneiras de comunicação.
Sendo assim, a língua precisa ser interpretada
As variações linguísticas geográficas
como uniforme, múltipla e dinâmica (BAGNO, são mais presentes na pronúncia e no voca2008).
bulário. Um exemplo caracteriza os cariocas
com a predominância do “s” ao final das síPara Cunha (2008), assumir a variação labas, representando um som mais “chiado”.
linguística significa atribuir heterogeneidade à Já na região do Nordeste brasileiro, as vogais
língua materna, devido aos aspectos sociais, são pronunciadas com mais abertura e os gaúculturais, econômicos e geográficos que com- chos acabam entonando a letra “t”, com som
põem suas especificidades. Colomer (2007) de “tch” (SILVA, 2013).
aponta dois tipos de variação linguística: a primeira caracterizada pela função de quem fala
e a segunda pela função de quem ouve. Com
relação à função do falante, podem ocorrer influências em sua comunicação, de acordo com
os aspectos espaciais, das classes sociais, da
idade, do sexo e das mudanças nas gerações.

327

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Além das diferenças geográficas, que
representam o aspecto mais marcante das variações linguísticas, existem alterações na fala
entre homens e mulheres, crianças e adultos,
pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas. As
diferenças sociais e culturais também marcam
a variação linguística, assim como pessoas
que habitam as regiões urbanas e moradores
do interior. Essas diferenças caracterizam a variação linguística de gênero, socioeconômica,
etária, entre outras (COLOMER, 2007).

Bagno (2008, p.47) afirma que: “Ninguém comete erro ao falar sua língua materna, pois só existe erro no que é aprendido por
meio de treinamento, prática e memorização”.
Os erros, na verdade, representam o desvio da
ortografia oficial. Como a língua materna não
se inclui nos saberes de aprendizagem, pois a
criança aprende desde muito cedo, a dominação gramatical da língua depende das influências culturais e regionais, sem erros cometidos
pelos nativos da língua.

Outro aspecto afirmado por Mattos e
Silva (2014) trata a variação linguística como
um processo não aleatório, que ocorre ordenadamente, pois um falante pode fazer trocas
regulares, seguindo uma lógica, como por
exemplo, ao dirigir-se a uma pessoa tratando
como você, a variação pode ocorre alterando
o pronome para tu ou senhor (a), dependendo
da situação em que o termo será utilizado ou
mesmo da intimidade entre as pessoas, a idade ou o gênero.

Travaglia (2015), afirma ainda que as
variações linguísticas representam um caos
para a sociedade atual, devido ao confronto
entre as maneiras de falar. A Língua Portuguesa, como as demais línguas faladas mundialmente, evolui com o passar do tempo, transformando palavras em propriedades de uma
comunidade, mas as variações dependem das
influências históricas e das localizações geográficas, além dos grupos que determinam as
especificidades da sociedade.

Segundo Júnior (2009), nesse contexto, a variação pode ser diatópica (variação regional), diastrática (comparação entre as classes sociais), diafásica (grau de monitoramento
em relação à interação da linguagem), diagenérica (entre os gêneros) e a variação diacrônica (representada pelas épocas históricas).

De acordo com Júnior (2009), cabe ao
professor de língua portuguesa a introdução da
transmissão dos processos de variação linguística de modo que ocorra a valorização da própria língua, considerando os aspectos sociais,
políticos, econômicos, culturais, geográficos e
todos que compõe a língua falada no Brasil inteiro.

As variações linguísticas, portanto, não
podem ser caracterizadas como erros, pois
configuram um desinteresse e desmotivação
do sujeito em relação à Língua Portuguesa,
devido à mistificação de que se trata de uma
linguagem complicada, difícil e complexa. Os
sujeitos aprendem a variação linguística conforme surge o contato com comunidades diferentes, expressando as diferenças e marcando
as épocas e, considerar erros nessa variação
linguística simboliza um estigma preconceituoso (MATTOS E SILVA, 2014).
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA
LÍNGUA PORTUGUESA

Portanto, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa, depende não apenas da escola, mas
de todos os envolvidos com a educação, ensinando as crianças com o objetivo de uma evolução nas conquistas pessoais, acadêmicas e
profissionais, além de alcançar a melhoria na
qualidade do ensino brasileiro, oferecendo participação social aos sujeitos desde os anos iniciais do Ensino Fundamental (FOSTER, 2010).

A preocupação da sociedade brasileira
com melhorias na qualidade do ensino da Língua Portuguesa intensificou-se na década de
1980, devido ao crescente índice do fracasso
escolar, especialmente relacionado à aprendizagem da leitura e escrita. Nos anos iniciais
do Ensino Fundamental esta realidade também
aumentou, em decorrência do processo de alDe acordo com Naspolini (2008), a Línfabetização que ocorre nesta fase da escolarigua Portuguesa caracteriza-se como um sistezação (SILVA, 2013).
ma de diferentes formas e significados, assumindo o papel de propulsora da comunicação
Deste modo, as práticas tradicionais entre os sujeitos, bem como o entendimento
adotadas pelos professores para a alfabetiza- e expressividade, permitindo que a sociedade
ção infantil sofreram transformações e inova- evolua, renove-se e desenvolva-se, especialções metodológicas, objetivando a melhoria na mente devido à possibilidade de argumentaqualidade do ensino, além de determinar re- ção, defesa e expressão, conquistada pelos
sultados mais elevados à educação brasileira, sujeitos.
estabelecendo referência ao docente em relação à maneira como se ensina e se aprende
Para Santos (2009, p.16): “A Língua
(CAGLIARI, 2009).
Portuguesa assume relevância na formação de
cada indivíduo ao representar a história e culSegundo Silva (2013, p.102): “Os re- tura de um povo, contada com o passar dos
sultados desta melhoria na educação direcio- anos de acordo com a interpretação e comprenaram as crianças ao contato maior com a ensão das gerações”.
linguagem culta, por meio de atividades realizadas na escola com maior frequência e dinaDiante desta realidade, o ensino da Línmismo”. No ano de 1997, a adoção dos Parâ- gua Portuguesa na Educação Básica assume
metros Curriculares Nacionais , com o intuito um trabalho significativo na formação discente,
de direcionar os professores na adequação de considerando a possibilidade de preparação
práticas pedagógicas para o ensino, propondo dos alunos ao entendimento, compreensão e
a sistematização dos conteúdos e conceitos interpretação dos sistemas simbólicos, além
estudados na Educação Básica, afirmaram que de efetivar as chances de transformação da
os conhecimentos prévios da criança devem realidade, pois um cidadão consciente e crítiser levados em consideração durante o ensino, co consegue alterar a realidade ao seu redor,
de modo que ocorra a contextualização dos contando com o auxílio de mais pessoas com
conceitos nas disciplinas (NASPOLINI, 2008). o mesmo perfil (NASPOLINI, 2008).
A elaboração deste documento, voltado para cada disciplina específica do currículo,
permitiu aos professores repensar a revisão de
práticas de alfabetização, bem como a escolha
de textos, objetivando a compreensão do processo de escrita, considerando a Língua Portuguesa como uma possibilidade de melhor
comunicação entre os sujeitos (SILVA, 2013).

Junior (2009) ressalta que a contextualização do ensino da Língua Portuguesa depende de fatores que direcionam a aprendizagem
dinâmica, como a utilização de brincadeiras,
brinquedos, jogos, música, histórias, entre outras estratégias que favoreçam o interesse e
atenção da criança, especialmente nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
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Apesar do conhecimento acerca da
necessidade de um ensino contextualizado,
existem professores que trabalham a formação
dos alunos, objetivando a relação da Língua
Portuguesa à norma culta, sem estabelecer
métodos que estimulem a aprendizagem (COLOMER, 2007).

Portanto, o ensino da Língua Portuguesa precisa de valorização e do repensar de práticas didáticas, a fim de que o desenvolvimento
da linguagem favoreça a aprendizagem nas demais disciplinas, uma vez que a interpretação
representa um dos objetivos mais evidenciados
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, possibilitando ao aluno o entendimento das especifiEspecialmente nos anos iniciais do En- cidades de cada conceito estudado em sala de
sino Fundamental, quando ocorre o processo aula, aplicados à realidade exterior (CAGLIARI,
de alfabetização, as crianças acabam seguin- 2009).
do para novos níveis de ensino sem compreender, de fato, a linguagem materna, além de
Sendo assim, o ensino da linguagem
apresentarem dificuldades na interpretação, lei- deve estar direcionado a formação de sujeitura e escrita (CAGLIARI, 2009).
tos críticos, conscientes das necessidades de
transformação ao redor, conhecedores da práDe acordo com Leite:
tica cidadã, situação que pode ser favorecida
com a inserção da literatura desde os anos iniA medida em que a escola concebe o ensino da língua ciais do Ensino Fundamental quando a valocomo simples sistema de normas, conjunto de regras
rização das especificidades da linguagem degramaticais, visando à produção correta do enunciado
comunicativo culta, lança mão de uma concepção de pende do interesse do aluno. A literatura, neste
linguagem como máscara do pensamento que é pre- contexto, oportuniza a capacidade imaginativa
ciso moldar, domar para, policiando-a, dominá-la [...]. da criança, estimulando a participação discenPor isso, na escola, os alunos não escrevem livremente, te no processo de ensino-aprendizagem (LEIfazem redações, segundo determinados moldes (LEITE,
TE, 2007).
2007, p.24).

Portanto, quando o professor proporciona oportunidades aos alunos, o conhecimento
é assimilado de maneira acentuada, potencializando a compreensão, entendimento, interação, exploração e criação dos alunos com a
disciplina. Leite (2007) ainda destaca a importância de mudanças constantes no processo
de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, objetivando a formação crítica dos alunos,
pois a ausência da habilidade de interpretação,
pronúncia, concordância verbal, entre outros
conceitos da disciplina, reflete na sociedade
de modo geral, devido a carência de conhecimento e capacidade de entender o mundo, os
problemas e as necessidades sociais.

A LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS
INICIAIS
Ao longo dos anos, a escola vem assumindo o ensino da língua formal, por meio
da aprendizagem da gramática normativa, desconsiderando as variações linguísticas. O ensino da Língua Portuguesa precisa concentrar-se
mais na língua falada, refletindo às situações
do ensino do português em sala de aula, de
modo a aumentar a percepção de que a língua falada constrói a língua escrita dos sujeitos
(CUNHA, 2008).
Para Mattos e Silva (2014), a resistência em ensinar a Língua Portuguesa, reconhecendo as variações linguísticas está na imposição de uma gramática normativa que não
permite fenômenos diferentes na língua. Esse
posicionamento leva as escolas à submissão
da gramática, sem permitir a introdução da variação linguística no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
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A escola precisa reconhecer as diferenças encontradas nas salas de aula, com diversidades linguísticas, culturais, sociais, econômicas, entre outras. Sendo assim, a relevância
social do ensino da língua depende da aprendizagem e reconhecimento das variações linguísticas que compõem a Língua Portuguesa
(TRAVAGLIA, 2015).

Apesar de ensinar a importância da
língua padrão, o professor deve reconhecer e
valorizar as variações linguísticas determinadas pelas diferenças entre grupos ou regiões
geográficas, apontando a necessidade do aluno em aprender e dominar a norma culta padrão a fim de intervir nas tomadas de decisões
sociais, entendendo e argumentando quando
existir uma situação desfavorável (BAGNO,
Nesse contexto, a linguagem reflete 2008).
uma integração entre os sujeitos ao aceitarem
as diferenças e variações que ocorrem natuA distinção do professor entre erros orralmente durante a comunicação. A gramática tográficos e variação linguística deve fazer-se
normativa estagna a aprendizagem do portu- presente nas aulas, de modo que a tornar a
guês ao engessar as formas de comunicação linguagem algo natural para os alunos, desperem acertos e erros (FOSTER, 2010).
tando o interesse pela aprendizagem da língua
padrão, assim como pelas variações da Língua
Bagno (2008, p.60) afirma que “en- Portuguesa (MATTOS E SILVA, 2014).
quanto a língua é um rio caudaloso, longo e
largo, que nunca se detém em seu curso, a
Nesse contexto, o professor é respongramática normativa é apenas um igapó, uma sável pela transformação do aluno em um sugrande poça de água parada, um terreno ala- jeito poliglota em sua língua, ou seja, o docente
gadiço, à margem da língua”.
permite aos alunos a escolha pela utilização da
língua padrão ou não padrão, capacitando-os
Como a língua padrão está inserida na para reconhecer o momento ideal de empregar
variação linguística das classes privilegiadas, as variações linguísticas, deixando claras as dia escola precisa assumir seu papel institucio- ferentes formas de comunicação e expressão,
nal de transmitir aos alunos as diferenças entre valorizando a língua falada informalmente e a
a fala dos grupos sociais. Quando a criança língua padrão (CUNHA, 2008).
chega à escola, sua bagagem linguística deve
ser estudada e ensinada como uma variação
O professor que ensina a Língua Portuda linguagem, sem qualquer preconceito com guesa deve deixar a determinação gramatical
as formas de comunicação do sujeito (CUNHA, para o estudo científico da língua, permitindo
2008).
que o conhecimento linguístico seja ampliado
mediante o ensino das variações, quebrando
Ao professor, cabe o papel de media- os preconceitos com a linguagem, pois os diador da aprendizagem, apresentando oposição letos são instrumentos da construção da fala
às discriminações, mas esclarecendo que exis- e escrita, sendo necessária sua consideração
te a forma padrão da língua, indispensáveis nas salas de aula (FOSTER, 2010).
nas comunicações oficiais, exigindo do aluno
o conhecimento sobre a norma culta (JUNIOR,
2009).
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Marques (2008) afirma que, ao corrigir
um aluno com sotaques, por exemplo, o professor assume um padrão imaginário a qual a
consciência foi submetida, estendendo esse
conceito aos alunos em formação. Alguns docentes optam por práticas e metodologias que
se limitam ao ensino de classificações gramaticais e nomenclaturas, distanciando os alunos
da realidade da língua materna, que acreditam
na necessidade do domínio linguístico para
apresentar competência em sua fala, leitura e
escrita (LEITE, 2007).
Durante muitos anos, o ensino nas escolas defendeu o certo e o errado nas pronúncias e escritas, mas a realidade atual precisa
considerar a variação linguística, desmistificando a ideologia de que a Língua Portuguesa está
fora da realidade dos brasileiros, conscientizando os alunos da necessidade de aprender
a língua materna, respeitando as múltiplas variações (MARQUES, 2008).
Junior (2009) destaca a necessidade
de uma revolução no ensino da Língua Portuguesa, pois atualmente, os alunos que não
acertam os padrões gramaticais são considerados como falantes reprovados, apresentando
insuficiência linguística para seguir à próxima
série. Para Travaglia:
A gramática normativa um código incompleto, que abre
espaço para a arbitrariedade de um jogo já marcado: apenas ganha aqueles que de saída dispõe dos
instrumentos para ganhar. Esta dissemina a ideia da
educação como um conhecimento de prestígio social
e democrático que irá reduzir a distância entre grupos
desfavorecidos, criando oportunidades iguais para todos. No entanto, contribui para a discriminação linguística, partindo de conceitos que exclui a classe de menor
prestígio social, já que ver a língua como um objeto de
poder e quem não a domina passa a sofrer severas
punições (TRAVAGLIA, 2015, p.50).

Sendo assim, o ensino da Língua Portuguesa precisa considerar a atuação de sujeitos, cabendo à escola proporcionar aos alunos
a escolha das formas adequadas, explorando a
flexibilidade dos padrões de linguagem e aceitando as variações linguísticas como pertencentes ao processo de ensino-aprendizagem.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998) determinam que a Língua Portuguesa
relacione as habilidades do aluno, considerando o conhecimento prévio como princípio didático para o planejamento e as estratégias de
ensino docente (MARQUES, 2008).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
ainda apontam o aluno como sujeito aprendente do objeto do conhecimento, nesse caso a
Língua Portuguesa. Assim, as maneiras como
as pessoas utilizam a língua para comunicar-se
e escrever fora das salas de aula depende do
enfoque atribuído ao ensino, caracterizando a
língua como uma prática educacional organizada a fim de mediar a aprendizagem do sujeito
entre as formas padrões e a variação linguística, exigindo da escola uma atenção em relação às formas como a Língua Portuguesa é
ensinada (COUTINHO, 2006).
Um programa de ensino ideal às escolas priorizaria a aprendizagem das variações
linguísticas, facilitando a comunicação entre as
pessoas, apesar de todas as diferenças que
cercam o meio. A escola precisa promover e
estimular a integração entre os falantes, permitindo a assimilação na comunicação entre os
sujeitos, reconhecendo as diferenças encontradas nos dialetos e interpretando as variações
linguísticas como pertencentes à formação da
língua materna (JUNIOR, 2009).
O ensino da Língua Portuguesa sofrerá
alterações somente quando houver a compreensão de que a língua é um instrumento de
comunicação para a sociedade e assume variações nos aspectos sociais, culturais e geográficos que permitem a expressão dos sujeitos (MARQUES, 2008).
O professor de Língua Portuguesa deve
romper com os mitos sobre os erros e acertos
da linguagem, conscientizando-se de que a língua e a gramática são elementos diferentes a
fim de driblar os preconceitos linguísticos. O
intuito não pode determinar o rompimento com
o ensino da gramática, mas com o ensino apenas da gramática (TRAVAGLIA, 2015).
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O ensino da Língua Portuguesa e Literatura durante a fase de alfabetização, que
ocorre especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, enfrenta desafios, pois o
professor que adota práticas tradicionais para
o trabalho em sala de aula acaba descartando a linguagem do aluno, situação contrária
as ideias atuais de aprendizagem, que valoriza
a cultura e conhecimento prévio das crianças
(SANTOS, 2009).

“Por meio de conversas informais na
sala de aula, o docente observa as preferências dos alunos, iniciando a experimentação ao
oferecer atividades lúdicas e dinâmicas, que
atendam interesses imediatos de leitura” (SANTOS, 2009, p.27). Deste modo, ao professor
cabe o papel de mediador, além de enfrentar
as resistências dos alunos, levando-os ao conhecimento da literatura, por meio da construção de contatos diretos entre o discente e as
diversidades textuais. A apresentação depende
da introdução às obras que não exigem pressa
para leitura, convidando os alunos à escolha
pelo silêncio, a fim de entender as narrativas
(NASPOLINI, 2008).

Neste contexto, cabe ao docente entender a importância de ensinar aos alunos as
funcionalidades da língua, direcionado ao entendimento acerca de sua utilização adequada,
ou seja, as normas culta e coloquial devem ser
apresentadas, mas ambas especificadas quanDe acordo com Foster (2010), as esto a sua adequação de uso (MARQUÊS, 2008). tratégias do professor devem incluir a leitura de
textos e recursos que utilizem uma linguagem
Os métodos mais tradicionais que em- própria à realidade das crianças, formando alubasam a alfabetização da criança, levando os nos habituados com a leitura, além de leitores
alunos à decodificação de símbolos linguísti- encantados com a prática de ler, aprendendo a
cos, acaba deixando de lado a realização de gostar de textos, obras e leituras variadas.
reflexões acerca dos conteúdos, relacionando-os ao meio que o aluno está inserido, limitanPortanto, muitos são os desafios na fordo assim as descobertas, interpretações e per- mação do aluno, mas é preciso a conscientizacepções de práticas de leitura e escrita como ção do professor acerca das necessidades do
um desenvolvimento social e expressivo (NAS- aluno, transformando a aula em um processo
POLINI, 2008).
interessante, bem como a leitura em algo significativo, que esteja devidamente contextualizaA relação permite que o aluno seja um do à realidade da criança (CUNHA, 2008).
leitor atento às diferentes interpretações textuais, buscando pistas que permitam a reflexão
Foster (2010) afirma que a atividade
sobre as histórias. O leitor, após a utilização proposta precisa direcionar o aluno a reflexões,
das estratégias docentes, consegue mergulhar desafios e interpretação da realidade, conseem reflexões sem pressa, ou seja, existe a in- guindo utilizar seus conhecimentos em diferentenção de reler algo que não entendeu, pois tes situações, além de alcançar o desenvolvino momento da discussão, ele também vai de- mento de suas habilidades e capacidades.
sejar participar, expondo seus entendimentos
sobre a obra (LEITE, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da Língua Portuguesa tem sofrido constantes modificações, devido à percepção de que a aprendizagem em leitura e escrita está além da decodificação das palavras e
símbolos.
Estas transformações, porém, não se caracterizam como suficientes para a realização
da valorização do ensino na disciplina, uma vez que muitos alunos terminam a Educação Básica desconhecendo as habilidades de interpretação e compreensão de textos e situações, bem
como não conseguem argumentar, formular estratégias ou comunicar-se de maneira adequada,
em diferentes contextos.
As reais mudanças e inovações no ensino da língua Portuguesa dependem da valorização significativa da aprendizagem, cabendo à escola, família e sociedade, de modo geral, a
busca por uma formação das qualidades dos alunos, desde a infância. Sendo assim, estratégias
e metodologias precisam deixar de lado o ensino tradicional, direcionado à aprendizagem dinâmica e contextualizada.
As diversidades estão presentes na realidade social, caracterizando uma educação mais
tolerante em relação às diferenças e menos preconceituosa, diante das situações cotidianas.
Além da inclusão social dos sujeitos, existe a necessidade do reconhecimento da importância
de estudar as variações linguísticas em sala de aula a fim de conscientizar os alunos sobre a
presença dos dialetos diversos na Língua Portuguesa.
A variação linguística considera as especificidades da língua regional, identificando as
alterações em pronúncias. A gramática padrão deve ser ensinada em sala de aula, mas não
como único recurso para comunicação, cabendo ao professor a apresentação aos alunos também à língua não padrão, pois as duas formas de linguagem são utilizadas de acordo com a
necessidade da situação, exigindo dos alunos o conhecimento sobre o momento adequado para
empregá-las.
A variação linguística trata as influências caracterizadas pelas situações sociais, culturais, políticas, econômicas e pedagógicas relacionadas à aprendizagem da Língua Portuguesa,
dependendo da interação social dos alunos para que ocorra e transforme a realidade histórica
da sociedade. Nesse contexto, ao professor cabe o papel da formação discente ao oferecer
possibilidades de desenvolvimento da capacidade crítica para interpretar as variações da língua
materna.
Além disso, o docente precisa estabelecer estratégias que garantam o ensino da gramática, associando à aprendizagem das variações linguísticas de modo a conscientizar os alunos
da importância de combater o preconceito linguístico, pois nenhuma forma de linguagem é melhor ou superior à outra, mas a escolha cabe à adequação da situação de comunicação.
Durante a frequência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, momento em que a
criança começa o processo de alfabetização, a aprendizagem em Língua Portuguesa não pode
estar limitada ao conhecimento de letras e palavras, mas intencionar a valorização do meio em
que a criança está inserida, cabendo ao professor um trabalho diferenciado,
que
objetive a formação crítica, argumentativa e comunicativa dos alunos, proporcionada na inserção da literatura em sala de aula, desde o início da
alfabetização.
Sendo assim, o ensino da Língua Portuguesa depende da
utilização das regras padrões, mas necessita da compreensão do
professor sobre sua própria língua a fim de estimular a comunicação entre os alunos, apresentando a língua materna com dinamismo
e contextualização, proporcionando uma aprendizagem significativa
dos discentes, permitindo transformações conforme as necessidades
de cada sujeito, de acordo com as variações linguísticas encontradas.
334

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

MARQUES, R. M. H. Ao pé do texto na sala de
aula. In: ZILBERMAN, Regina. Leitura em crise
na escola: as alternativas do professor. 3. ed.
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AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DE 6º AO
9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O
ENSINO DA LEITURA

RESUMO: Este artigo visa apresentar a leitura vista por especialistas da área como a chave de
abertura para a compreensão da sociedade e como competência do cidadão participativo e
transformador da sociedade. Dentre observações na prática profissional e análise de resultados oficiais sobre o desempenho dos alunos nas avaliações sobre leitura, e sendo esta
indispensável para aprendizagem em todas as áreas, esta pesquisa buscou conhecer as percepções dos 13 professores de uma escola particular da zona Sul de São Paulo sobre o ensino
da leitura e como se percebem nesse processo.

Palavras-chave: Percepções; Professores; Leitura; Leitor.
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INTRODUÇÃO

A

leitura é uma habilidade indispensável no mundo em que vivemos. Ler é mergulhar no texto e conseguir extrair dele suas peculiaridades; sem a leitura, o sujeito
fica excluído de diversas demandas da vida social, ela permeia praticamente todas as atividades sociais, como a simples tarefa de pegar um ônibus, ler uma placa, um anúncio,
um bilhete, o rótulo de algum produto, as propagandas espalhadas por toda parte.
Fonte de discussões, a leitura destaca-se como tema relevante para investigação, por
mostrar-se complexa em questões ainda não solucionadas. Por configurar-se dessa forma, encontra-se num patamar de inquietudes de muitos educadores que buscam discutir novos e possíveis caminhos para amenizar a situação atual.
O ensino da leitura é fundamental para a aprendizagem em todas as disciplinas escolares. Podemos considerá-la como o principal instrumento para a aprendizagem; para a informação, para o acesso ao conhecimento científico, enfim, para a nossa inserção no mundo letrado.
Silva (1997, p.95) afirma que “devido às circunstâncias concretas para a efetivação do ensino, a
educação escolarizada fracassa em sua responsabilidade de formar leitores”.
Nestes anos de trabalho como alfabetizadora tenho me perguntado se o ensino da leitura
tal como tem sido efetuado nas escolas, pode apontar o motivo das dificuldades ou ao contrário,
pode também apontar soluções para que, a médio e longo prazo sejam sanadas. Entende-se
a leitura como uma competência indispensável ao desenvolvimento pleno da pessoa, sendo
um dos fatores que favorecem torná-la de fato capaz de interferir na sociedade a qual participa
interagindo com o outro.
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BASES TEÓRICAS
Observa-se que com a leitura abre-se
um mundo de possibilidades àqueles que desenvolvem essa competência, bem como praticamente exclui os que dela não sabem fazer
uso, sendo discriminado social, cultural e economicamente. Isso mostra que a leitura não
é uma ação com um fim em si mesmo, mas
uma capacidade, uma competência, a partir
das quais atingimos um determinado objetivo.
Ainda refletindo sobre a importância do significado da leitura, Solé (1998, p.22),afirma que:
o leitor constrói o significado do texto [...] Isto
não quer dizer que o texto em si mesmo não tenha sentido e significado, [...] O significado que
um escrito tem para o leitor não é uma tradução
ou réplica do significado que o autor quis lhe dar,
mas uma construção que envolve o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus
objetivo (SOLÉ, 1998, p.22).

um processo de compreensão de expressões formais
e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. Assim, o ato de se ler se refere tanto a algo escrito, quanto a outros tipos de expressão do fazer humano,
caracterizando-se também como acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica
entre o leitor e o que é lido (MARTINS, 1997, p. 30).

Sob essa perspectiva pode-se afirmar
que não apenas o que está registrado no papel
é lido, mas, de modo mais amplo, todos os aspectos que auxiliam na compreensão podem
ser considerados como práticas de leitura: um
gesto, uma expressão, uma imagem, um símbolo (MARTINS, 1997, p. 30).
Nessa concepção, leitura engloba não
somente o conhecimento verbal, (escrito e oral)
mas também o conhecimento de mundo, de
modo geral, por meio de desenhos, símbolos,
imagens, etc. Entendemos que nem a escola,
nem as avaliações nacionais e internacionais
avaliam a leitura de mundo das crianças, porém o que todos buscam é avaliar se o aluno
tem ou não uma leitura proficiente, eficaz, e
esta só é alcançada pelo aluno que tem maior
vivência e uma visão de mundo mais ampla,
por isso valorizamos as definições de Freire e
Martins (MARTINS, 1997).

A autora atribui ao leitor o papel de
construtor do significado do texto lido. A subjetividade do leitor possibilita-o atribuir significados diferentes das outras pessoas ao texto
lido. A subjetividade de cada pessoa está presente no momento da leitura. Pessoas com níveis sociais e escolares diferentes podem ter
impressões diferentes de um mesmo texto. Um
De acordo com o Instituto Nacional de
poema, um conto, uma crônica, têm significado Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teiem si mesmos, porém a cada leitor pode abrir xeira (Inep) 2010, as crianças de 7 a 14 anos
novas ou diferentes significações.
permanecem na escola muito mais por esforço
da família do que por interesse das mesmas,
É o leitor quem atribui a partir de uma evadindo por volta dos 12 ou 13 anos. O mosérie de pistas deixadas pelo autor, sentido ao tivo apontado pela pesquisa é que conforme
que lê, sendo por isso que se pode dizer que essas crianças crescem, começam a encontrar
a leitura de um mesmo texto nunca é única, mais dificuldades de aprendizagem e a aprejá que dependerá de quem a faz em diferen- sentar maus resultados. A pesquisa também
tes momentos de sua vida. Solé (1998, p. 22) mostra que a evasão cresce no Ensino Mécomplementa que “a leitura é um processo de dio. É importante entender o que pensam os
interação entre o leitor e o texto; nesse proces- professores sobre o ensino da leitura, se isso
so tenta-se satisfazer os objetivos que guiam interfere na aprendizagem dos alunos e para
sua leitura.” Por isso, considerando-se que a entender sua participação nessa construção
leitura é um meio para se chegar a um deter- e consolidação dessa habilidade (MARTINS,
minado fim, podemos entendê-la a partir da 1997).
definição de Martins (1997, p. 30), que a considera como:

339

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

É importante conhecer o que pensam
os professores sobre o ensino da leitura e sobre seu papel na formação de leitores, porque
a prática pedagógica se embasa em suas percepções; somente cientes de tais questões é
possível pensar em futuras intervenções para
a melhora da práxis. O papel do professor é
fundamental para a aprendizagem da leitura.
Pensamos se os cursos de licenciatura têm
preparado esses professores para assumirem
o papel de formadores sociais no processo de
ensino e aprendizagem da leitura. Levantamos
a hipótese de que o professor não se percebe
enquanto construtor social da competência leitora dos alunos (MARTINS, 1997).
É em busca dessas respostas que
desenvolvemos essa pesquisa, porque acreditamos que ao descobrirmos quais são as
percepções dos professores dessas crianças
sobre o ensino, uso e prática da leitura especialmente na escola, conseguiremos analisar
os caminhos por quais passam essa aprendizagem e futuramente propor intervenções para
a melhoria desse processo (MARTINS, 1997).
Sob a suspeita de que os professores
desconhecem seu papel na formação de leitores, entendemos que é necessária uma mudança de percepções e práticas em sala de
aula, através da formação continuada e reflexões sobre o papel do professor na formação
do aluno, por isso é necessário investigar quais
são essas percepções. . Participaram deste estudo, 12 professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O instrumento para a coleta
de dados foi uma entrevista semiestruturada. A
análise dos dados foi feita através da Análise
de Conteúdo (MARTINS, 1997).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo se caracteriza por
uma abordagem qualitativa, que busca estimular os entrevistados a pensarem livremente
sobre o tema, objeto ou conceito. Busca aspectos subjetivos e motivações não explícitas,
ou mesmo conscientes, de maneira espontânea, porém também aspectos objetivos com
algumas questões fechadas. É utilizada para
buscar percepções e entendimento sobre a
natureza geral da questão da leitura, abrindo
espaço para a interpretação e análise, orientando-se pela formulação do problema (QUEIROZ,
2006).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
E ANÁLISE DE RESULTADOS
Esta pesquisa tem como aporte teórico os trabalhos de Soares (1999) e (2004);
Kleiman (1995) e (2001); Solé (1998); Piaget
(1999); Vygotsky (1989), que realizaram pesquisas que abordam as questões da aprendizagem da leitura e da competência leitora.
A análise dos resultados foi feita através da Análise de Conteúdo. O ponto de partida de análise de conteúdo é a mensagem,
como destaca Franco, (2003), seja ela verbal
(oral ou escrita), gestual, figurativa e/ou documental.
Bardin (1997, p.38) pondera que “A
análise de conteúdo pode ser considerada
como um conjunto de técnicas de análises de
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens […]” Assim, diferentemente da
análise do discurso, é com o conteúdo manifesto e explícito que se inicia o processo de
análise. Bardin (2011) indica que a utilização
da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material
e tratamento dos resultados- a inferência e a
interpretação.
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RESULTADOS DA PESQUISA
Pergunta 1: Professor, o que é leitura
para você?
Conforme os dados levantados através dos professores, foi possível elencar três
categorias de respostas:
CONHECER O NOVO - 13% - dos
professores entrevistados entendem a leitura
como uma forma de conhecer o novo, através
da obtenção de conhecimentos, possibilidades
e resgate de informações.
COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 50% - dos professores entrevistados entendem
a leitura como compreensão e interpretação de
texto, através da compreensão do espaço e do
meio em que vivemos, através da compreensão do mundo e do relacionar o texto com a
atualidade.

IMPORTANTE - 25% consideram a leitura importante, por ser o processo básico para
a interpretação e entendimento de diversos tipos textuais e por ser algo de que os alunos
dependem, para analisarem e interpretarem
textos e situações.
Pergunta 3:O que você considera uma
leitura satisfatória?
Em relação ao que considera como
boa leitura através dos dados levantados com
os professores conseguimos estabelecer quatro categorias:

INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO
– 85% dos professores consideram que
o aluno tem uma boa leitura quando
acham a ideia central do texto, entendem
a intenção do autor, reproduz as
informações através de produção textual,
quando faz a interpretação do que leu,
quando conseguem tirar conclusões.

PRONÚNCIA E DECODIFICAÇÃO –
NENHUMA - 37% - dos professores en10% dos professores consideram que
trevistados respondeu de maneira vaga, como:
para uma boa leitura basta decodificar,
descobrir o mundo, abrir a mente é apenas deler com entonação correta e pronunciar
cifrar o texto, não formando nenhuma categoria
corretamente as palavras.
de resposta.
Pergunta 2: Você acha a leitura imporNENHUMA- 5% desses professores
tante para aprendizagem da sua disciplina? Por
responderam com uma variável muito diversa
quê?
Através dos dados levantados com os de justificativas, como passar os olhos e perprofessores, estabelecemos duas categorias ceber o que está sendo falado.
para essa questão.
Pergunta 4: Como é que você verifica o
MUITO IMPORTANTE OU IMPORTAN- nível de leitura dos seus alunos?
Quanto a verificação da leitura, surgem
TÍSSIMA - 75% dos professores entrevistados
consideram a leitura muito importante por di- mais dicotomias entre as respostas dos profesversos fatores, dentre eles porque a leitura abre sores. Nessa questão levantamos três categocaminho para descobertas, promove o conhe- rias.
cimento e melhora a qualidade desse conhePELA ESCRITA – 33% dos professocimento, e consideram que sem leitura, não
há interpretação e sem interpretação não se res dizem avaliar a leitura dos alunos através
de produções escritas, seja por relatórios ou
aprende.
outras atividades de produção textual sobre o
assunto lido.

341

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

ACERTOS EM QUESTÕES – 33% dos
professores alegam verificar a leitura pela
quantidade de acertos em questões. A maioria
desses professores são de matemática, por
isso essa ênfase nos acertos, por considerarem que se o aluno entendeu o que leu, certamente acertará as questões propostas.

Pergunta 6: A dificuldade de leitura
pode interferir nos resultados dos trabalhos desenvolvidos por você na sua turma?
Todos os professores concordam que
a dificuldade de leitura interfere na aprendizagem. Nesse ponto todos são unânimes. Nesta
questão foram levantadas três categorias.

INTERPRETAÇÃO – 16% dos professores dizem avaliar a leitura através da interpretação do aluno, verificando se ele faz relações
entre a leitura e o conteúdo.

DIFICULDADE DE INTERPRETAÇÃO16% dos professores relataram que a má qualidade da leitura resulta numa dificuldade de
interpretação dos alunos, considerando que a
falta de interpretação vem da má decodificação
do texto.

NENHUMA – 18% dos professores
apresentaram respostas diversas como, através da observação da leitura e pela fluência
do aluno ao ler, não sendo possível elencar nenhuma categoria nessas respostas.
Pergunta 5: Você trabalha em sala de
aula com outros tipos de textos além dos textos
didáticos?

FALTA DE COMPREENSÃO - 50% dos
professores relataram a dificuldade de leitura
como falta de compreensão do que foi lido, relatando que leem para que os alunos compreendam, outros disseram que as mídias eletrônicas atrapalham os alunos na compreensão,
alegaram também que sem uma leitura em
grupo os alunos não entendem o que está escrito num texto ou numa questão de prova, por
Em relação ao uso de textos diversos
exemplo.
em sala de aula, além dos didáticos, também
os professores manifestaram respostas bem
OUTROS – 34% dos professores dediversificadas, sendo possível elencar nesta ram respostas muito diversas não sendo posquestão, 3 categorias de respostas.
sível estabelecer uma categoria, porém dentre
essas respostas há elementos interessantes,
JORNAIS E REVISTAS – 58% dos pro- como por exemplo, professor que relatou que
fessores disseram usar jornais e revistas em a dificuldade de leitura é decorrente da falta de
suas aulas, sendo que destes, 3 ou seja 42% interesse do aluno em ler. Já outro professor
também alegaram fazer uso da internet como relaciona a dificuldade de leitura com a dificulrecurso de leitura. Também dentro dessa cate- dade de escrita, e com o uso de mídias onde o
goria foram relatados uso de histórias em qua- aluno só precisa apertar um botão, e descarta
a necessidade de escrever. Também nessa cadrinhos.
tegoria alguns professores se limitaram a conPOESIAS E MÚSICAS – 16% dos pro- cordar que a dificuldade de leitura interfere nos
resultados, sem apresentar justificativas.
fessores, essencialmente os de língua porPergunta 7: Você considera a dificuldatuguesa disseram utilizar letras de músicas e
de que eles apresentam parte do desinteresse
poesias ou textos poéticos em suas aulas, e deles?
dentre estes também há relatos de uso de reQuanto ao relacionar a dificuldade de
ceitas, bulas e textos de autoajuda.
leitura com o desinteresse dos alunos, os professores divergem em suas respostas, porém
PARADIDÁTICOS E OUTROS – 26% todos encontram um fator causador tanto para
dos professores relataram utilizar livros paradi- a dificuldade quanto para o desinteresse dos
dáticos e outros tipos de textos, não definidos alunos em relação a leitura. Nessa questão
elencamos 4 categorias distintas.
claramente.
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TECNOLOGIA – 25% dos professores
culpam a tecnologia, considerando também os
meios de comunicação como fator causador
do desinteresse dos alunos por leitura. Esses
professores desconsideram a leitura realizada através desses meios, considerando válida
apenas a leitura em livros, jornais e meios impressos.
HÁBITO – 16% dos professores disseram que a falta do cultivo do hábito de leitura
é o fator causador do desinteresse dos alunos.
Informam nesse cultivo de hábito a influência
familiar.
FAMÍLIA – 33% dos professores atribui
à família a causa do desinteresse pela leitura,
expressando a opinião de que é no núcleo familiar que a criança é influenciada ou não para
o hábito de ler.
OUTROS – 25% dos professores apresentaram causas ainda mais diversas para
o desinteresse, como a preguiça e o desejo
despertado apenas em leituras onde também
constam figuras, como histórias em quadrinhos, por exemplo. Em relação à interferência
da família na aprendizagem dos alunos, todos
os professores concordam.

tica da leitura; a população não tem o hábito de
presentear as crianças com livros e sim, com
roupas e brinquedos. Os professores consideraram que crianças que crescem manipulando
livros são melhores leitores quando crescidos.
Houve também uma citação sobre problemas
familiares interferirem no desempenho do aluno, embora concordemos com essa observaçãonão nos aprofundaremos nessa questão
por não ser nosso foco.
Pergunta 9: E você acha que existe
uma relação entre a forma que a escola trabalha e a dificuldade de leitura dos alunos?
Falando sobre a relação entre o trabalho da escola e o mal desempenho do aluno
em leitura, os professores se dividem em várias
opiniões. Elencamos aqui duas categorias de
SIM e os NÃOS são muito diversos e não foi
possível criar categorias.

SIM – FALTA DE ESTRUTURA – 33%
dos professores consideraram que o grande
número de alunos em sala de aula, a desvalorização e despreparo do professor, falta de
estrutura das bibliotecas escolares, pais que
Pergunta 8: Você considera que a fa- não adquirem os livros paradidáticos solicitamília interfere na aprendizagem dos alunos?
dos pela escola, são entre outros, considerados a causa do mal desempenho em leitura
Em relação a interferência da família na dos alunos.
aprendizagem dos alunos, todos os professores concordam. Nessa questão só foi possível
SIM – PRECISA SE ADEQUAR – 16%
eleger uma categoria: FAMÍLIA: BASE É HÁBI- dos professores acreditam que a escola tem
TO – Todos Consideram que o hábito de ler relação com a má prática da leitura porque preé formado dentro da família e também dentro cisa se adequar à nova realidade. A escola aindessa categoria há professores que observam da usa a leitura como “Projeto” e isso dificulta
que o aluno que tem o acompanhamento da ao aluno ver e entender a leitura como prática
família nas atividades escolares tem melhor de- cotidiana e indispensável à aprendizagem.
sempenho tanto em leitura quanto nas demais
atividades escolares. Eles também ressaltam a
NÃO – 16% - Dentre os nãos, há a deimportância do exemplo e motivação familiar. fesa da escola, que segundo os professores,
Também foi observado que o comportamento faz sua parte incentivando e motivando, mas
familiar em relação a livros e tecnologia influen- encontramos muitas respostas que jogam a
cia para o bom hábito ou não da criança com responsabilidade do desenvolvimento da habirelação à leitura. Foi mencionado também pe- lidade leitora à família e ao aluno.
los professores a questão da cultura familiar,
que em nosso país não está direcionada a prá343
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Pergunta 10: Qual a sua contribuição
para o desenvolvimento da habilidade leitora
de seus alunos? Explique:
Nessa questão que procura verificar a
efetiva contribuição do professor para a formação do leitor, Dentre as variadas respostas, 8
delas mostraram como recorrente a motivação
e o incentivo, que foi a categoria que levantamos.

TÉCNICAS DE LEITURA – 25% dos
professores, disseram utilizar diferentes técnicas de leitura em sala de aula, como por exemplo, silenciosa, individual, oral e compartilhada
e interpretativa oral.

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS – 16%
dos professores, especialmente os de matemática, trabalham leitura no momento da resolução dos exercícios, onde consideram a oportuINCENTIVA/MOTIVA – 66% dos profes- nidade de verificar a compreensão dos alunos.
sores disseram incentivar ou motivar seus alunos de diversas maneiras, desde apenas dizenOUTROS – 43% dos professores dedo que a leitura é importante, ou demonstrando ram respostas difusas, confusas e contradisua paixão pela leitura, distribuindo partes para tórias, como por exemplo, dizer que trabalha
os alunos lerem, lendo para os alunos, trazen- leitura lendo para o aluno, ou em cobranças
do textos diferentes para debates, criando uma de leitura de paradidáticos, em momentos de
feira de livros, entre outros.
provas ou mais uma vez disseram incentivar os
alunos para que leiam.
OUTROS – 34% dos professores deram respostas diversas, não sendo possível
categorizar, como: orientar sobre a importância
da leitura, usar situações problema para que
interpretem, comentar ou trazer algo sobre a
importância da leitura para os alunos.
Pergunta 11: Faça um breve relato de
como você trabalha atividade de leitura em
sala de aula com seus alunos e as estratégias
que usa:
Nessa questão os professores puderam relatar sobre sua prática com relação a
leitura em sala de aula, e mais uma vez observamos a diversidade e dicotomia em seus
relatos. Nessa questão criamos 3 categorias.
SEMINÁRIOS E ATIVIDADE ESCRITA –
16% dos professores disseram que trabalha a
leitura através de apresentação de seminários,
porque assim o aluno tem que ler para apresentar, e também solicitando atividades escritas sobre o eu foi lido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso objetivo era o de verificar a percepção dos professores sobre o ensino da leitura,
conhecer como os professores orientam seus alunos, levantar junto a estes quais conhecimentos os alunos devem ter em leitura e por fim, investigar suas visões sobre seu papel na formação
dos leitores. Para atingir esses objetivos, primeiramente buscamos saber o que eles entendem
por leitura.
Já nessa questão foi possível verificar a variedade de percepções apresentadas, pois
os professores procuram respostas filosóficas, demonstrando não ter definida uma concepção
de leitura própria, porém também pudemos observar em suas respostas concepções que não é
propriamente a leitura, mas possibilidades trazidas por ela, ou que fazem parte dela, como por
exemplo, “compreender o mundo em que vivemos, descobrir o mundo, decodificar, compreensão do espaço, abrir a mente, uma forma de olhar e compreender o mundo”.
Ao avançarmos para a importância da leitura, observamos que todos os professores consideraram que a leitura é importante para a aprendizagem, por diversos fatores, sendo a interpretação e o entendimento o mais mencionado por todos. Também demonstraram que consideram
a compreensão do que é lido como principal indicador de uma leitura proficiente ou satisfatória
e nesse aspecto há uma recorrência de queixas dos professores em relação à concorrência dos
meios de comunicação com a escola e os textos escolares, sendo que poucos professores demonstraram entender as mídias como parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento
da leitura dos alunos.
Isso pode ser um indicador de como as tecnologias avançaram, mas não conseguiram
adentrar as portas da sala de aula, sendo vistas como oponente e não aliados pelos professores. Em relação a verificar a leitura dos alunos, há uma contradição apresentada nas respostas
dos professores, pois relatam que os alunos não leem, mas dizem que fazem leituras que os
interessam, ou seja, o que está sendo considerado como leitura para os professores é apenas
leituras de livros e paradidáticos; as leituras realizadas pelos alunos no uso das redes sociais,
nos demais textos que circulam entre eles, nas trilogias que os adolescentes tanto gostam, não
são consideradas leituras, ou hábito de leitura para muitos professores.
Eles reconhecem que os alunos têm essas práticas, mas não as valorizam, porque em
sala de aula, ou em questões escolares, as crianças e adolescentes não demonstram interesse.
Relataram a falta de interpretação dos alunos, mas também houve professor que disse ler para
seus alunos compreenderem, um equívoco que nos preocupa, pois se os professores passarem
a ler para seus alunos, como formaremos leitores? Eles interpretarão a partir da interpretação
dos professores? Ainda aqui, aparecem muitas colocações da família como responsável pela
formação do hábito de leitura. Kleiman (2001, p.7) alerta: “que os professores não conhecem
estratégias de leitura para ensiná-las aos seus alunos, isso porque nunca tiveram uma aula teórica sobre a natureza da leitura, o que ela é, que tipo de entendimento intelectual é necessário,
e em quais pressupostos de cunho social ela se assenta.”
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Ao conversar sobre a diversidade de textos utilizados em sala de aula, os professores
dizem que utilizam diversos tipos de texto com seus alunos, o que é muito positivo, pois não
ficam presos somente aos textos dos livros e possibilitam aos discentes ter acesso a uma variedade maior de textos com opiniões e pontos de vista diferentes, com possibilidades diferentes
de interpretações de um mesmo tema.
Todos consideram que a dificuldade de leitura aumenta o obstáculo à aprendizagem
dos conteúdos escolares, pois impedem a interpretação de dados e fatos, bem como leva o
aluno a dar respostas equivocadas em questões, mas apesar dessa percepção, falta aos professores recursos pedagógicos para ajudar seus alunos a superarem essas dificuldades. Isso é
demonstrado quando consideram as dificuldades de leitura como desinteresse deles e falta de
compromisso da família, chegando a responsabilizar quase que totalmente o aluno e a família
pelo fracasso ou mau desempenho na leitura. Também reconhecem que não são todos os tipos
de texto que não interessam os alunos, mencionando que quando há quadrinhos ou figuras, as
crianças se sentem motivadas a ler e, mais uma vez surgem as tecnologias e mídias como concorrentes desleais dos professores e conteúdos escolares.
Concordamos que a criança que é estimulada a manipulação de livros e contato com
a leitura desde cedo terá mais condições de desenvolver a habilidade leitora, porém isso não
significa que ela será uma ávida leitora dos textos e conteúdos escolares. Os professores entrevistados relataram concordar que a família influencia na formação de hábitos de leitura, mas o
interessante é observar em suas respostas que parecem pensar que a escola nada ou pouco
pode fazer para reverter essa situação.
Isso se percebe quando falamos sobre a influência ou não na forma de trabalho da
escola na formação do leitor, muitos professores se colocam na posição de defender a escola,
dizendo que tudo que pode é feito, mas que falta acompanhamento familiar; outros, porém apontam a dificuldade com a estrutura, ou falta dela na escola, no grande número de alunos por sala
e a falta de acesso às tecnologias e mesmo material escrito nas bibliotecas escolares. Nessa
questão é possível perceber a angústia dos professores com a realidade encontrada nas escolas, nesse caso, escola particular, com excesso de alunos em sala de aula, cobrança intensa
de conteúdos e pouco apoio administrativo, quando relatam a falta de valorização do professor.
Quando perguntamos sobre a contribuição do professor para o desenvolvimento da habilidade leitora do aluno, fica claro a vontade e a dificuldade para efetivamente formar leitores. Os
professores acreditam ou dizem acreditar que o fato de incentivar indicando leituras ou falando
sobre a importância da leitura, vai influenciar seus alunos a lerem mais, isso falando em leitura
escolar, porque alguns professores reconhecem que seus alunos leem, mas apenas o que lhes
interessa e que textos escolares não são considerados interessantes. Percebemos que esses
profissionais buscam fazer o seu melhor, mas esbarram nas dificuldades estruturais, e de formação para a leitura, o que trariam subsídios para um desempenho melhor em seu trabalho. Então
pedem, motivam, apelam, fazem de tudo o que conhecem para tentar formar em seus alunos o
hábito de leitura.
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Quanto às estratégias de leitura utilizadas pelos professores, podemos dizer que quase
não há estratégias específicas de leitura utilizadas por eles, pois em suas falas percebe-se que
desconhecem tais estratégias, mas procuram criar meios. Reconhecem o grande desafio de
formar leitores numa geração tecnológica. Através desse estudo pudemos constatar a dicotomia
que há entre o que é falado pelos professores e suas práticas, mas observamos que isso não
ocorre porque desejam ser incoerentes, mas não conseguem perceber a incoerência que existe
e isso pode ocorrer porque falta reflexão e também formação e capacitação para esses profissionais.
A rotina exaustiva, excesso de aulas e de alunos por sala, turnos duplicados e às vezes,
triplicados e o acúmulo de coisas para corrigir, levando-os a trabalhar ainda mais horas em
casa, impede muitas vezes que esses profissionais consigam capacitar-se por conta própria. É
uma percepção nossa que a vida do professor se resume em buscar a sobrevivência dentro de
suas possibilidades, pois nos deparamos com profissionais imensamente interessados em fazer
o melhor por seus alunos. Sabemos que esse problema da leitura vai também além da sala de
aula, como já foi mencionado nesse estudo, como nossa cultura que não ajuda na formação
de leitores, hábitos familiares, a falta de recursos para que o professor desenvolva com maior
qualidade seu trabalho, dentre tantos outros.
A escola é a responsável por trazer às crianças e jovens o mundo dos conhecimentos
formais e é perceptível que se faz necessária a rotina de capacitação dos profissionais da escola, principalmente os professores, que desempenham um papel tão importante na formação dos
jovens. Não entramos na questão de o professor ser leitor, o que também pode fazer diferença,
mas nas respostas apresentadas, pode-se perceber que há muitos professores que se dizem
ávidos leitores e apaixonados por leitura, porém suas práticas não se diferem dos demais, nos
indicando que não basta gostar de leitura para saber formar leitores, a questão vai muito além
disso e envolve formação e capacitação.
A entrevista semiestruturada que utilizamos foi de fundamental importância para que fossem atingidos os objetivos propostos, pois através das questões levantadas foi possível delinear
um quadro que demonstra a percepção dos professores, como orientam seus alunos e como se
veem nesse papel de formador de leitores. Porém nossa hipótese de que os professores desconhecem seu papel nesse processo, foi parcialmente refutada, pois os docentes demonstraram
que entendem sua responsabilidade, mas não necessariamente se veem como formadores de
leitores, portanto o termo parcialmente refutado é utilizado aqui, ao analisarmos que eles se percebem mais como motivadores e incentivadores dos alunos ao hábito da leitura.
Com o objetivo de servir como suporte para levantamento de reflexões e discussões sobre o tema neste estudo considera-se então que
há a necessidade urgente de mudanças nos cursos de formação e na
forma como a escola trabalha a formação continuada de seus professores, muitas vezes apresentando palestras e cursos sem utilidade
prática para os docentes. Entende-se que esse estudo poderá de
ser aprofundado sobre a prática e formação dos docentes e também
correlacionar como isso é feito em escolas particulares e públicas
e, além disso, podemos buscar alternativas para contribuir para que
haja um melhor desempenho em tão importante missão de formador
de leitores proficientes.
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ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O processo de alfabetização tem sofrido grandes transformações ao longo de sua
história passando por crescente evolução. Alfabetização e Letramento são dois processos
distintos, mas que estão intrinsecamente ligados. No entanto, um complementa o outro de
forma a se tornarem indissociáveis. Enquanto que a alfabetização consiste na decodificação
de sons e letras, o letramento vai muito além, pois refere-se a uma variedade de usos da leitura e da escrita praticadas nos diferentes contextos sociais. O objetivo principal deste trabalho é analisar o processo de alfabetização na educação infantil. De modo específico, esse
trabalho busca relacionar alfabetização e letramento; refletir sobre os princípios e processos
da Alfabetização; discorrer sobre a relevância de se alfabetizar letrando na educação infantil,
promovendo assim ambientes alfabetizadores.. Para fundamentação, realização e conclusão
do estudo o levantamento de referências bibliográficas é imprescindível. Portanto, este trabalho se desenvolverá por meio de pesquisas bibliográficas.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Educação; Ambientes Alfabetizadores.
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INTRODUÇÃO

H

oje a alfabetização da criança começa antes mesmo dela ir para a escola. Começa a partir do contato com a leitura e escrita dentro da sociedade letrada em que
vive. Alfabetizar é ensinar (ler e escrever) e o letramento trata-se de uma condição
de quem aprendeu a ler e escrever, mas também exerce práticas sociais que utilizam da leitura e
da escrita. Consiste em ir além da decodificação dos códigos, dá significado social às práticas
da leitura e da escrita.
No decorrer de muito tempo, entendeu-se a alfabetização como uma simples decodificação de fonemas e letras, quer dizer, uma mera consciência fonológica. Se o indivíduo soubesse
escrever seu próprio nome ou um mero bilhete ele já era considerado alfabetizado.
Hoje em dia, com o aparecimento do termo “letramento”, que objetiva expandir o ato
de alfabetizar, saber ler e escrever não se trata mais de uma condição satisfatória para suprir
às exigências sociais, porque numa sociedade soberanamente grafocêntrica como a sociedade
atual, é preciso muito mais do que ler e escrever de modo mecânico.
É necessário assegurar uma plena interação com as diversas formas de textos circulantes na sociedade a fim de compreender os significados diversos da utilização da leitura e da
escrita em contextos variados. Essa extensão alterou o sentido e a relevância da alfabetização.
O processo de alfabetizar ultrapassa as práticas de ensinar competências de codificação
e decodificação do alfabeto, engloba o domínio dos saberes que possibilitam a utilização dessas
competências nas práticas sociais. Nesta perspectiva, levanta-se o seguinte questionamento:
Como deve ser a alfabetização na Educação Infantil?
O objetivo principal deste trabalho é analisar o processo de alfabetização na educação
infantil. De modo específico, esse trabalho busca relacionar alfabetização e letramento; refletir
sobre os princípios e processos da Alfabetização; discorrer sobre a relevância de se alfabetizar
letrando na educação infantil, promovendo assim ambientes alfabetizadores.
O presente trabalho iniciará com um resgate histórico do conceito de Psicomotricidade,
bem como, abordará discussões acerca do desenvolvimento psicomotor e por fim, analisará a
importância de os educadores infantis se atentar para tais questões.
Para fundamentação, realização e conclusão do estudo o levantamento de referências
bibliográficas é imprescindível. Portanto, este trabalho se desenvolverá por meio de pesquisas
bibliográficas. Além de livros, serão examinados sites e artigos que fundamentam a clareza da
temática.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

A educação infantil, em vários artigos
da LDB, configura-se como a primeira etapa da
educação básica, deve ser oferecida devendo
as crianças serem acompanhadas em todo seu
processo de aprendizagem e desenvolvimento
educacional. Dessa forma, essa lei representou um avanço na garantia da educação para
crianças de várias faixas etárias.

A educação pré-escolar no Brasil, conhecida localmente como Educação Infantil, é
totalmente opcional. O sistema oferece aos pais
duas opções quando se trata de educação préescolar: creches maternais ou estaduais, para
crianças de 2 a 5 anos, e Jardim, para crianças
de três a seis anos de idade. A principal diferença entre Maternal e Jardim é que o primeiro é
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
basicamente um grupo de brincadeiras, onde as
crianças aprendem a se socializar coletivamenDiante do uso social e da necessidade
te em um ambiente muito informal. Jardim, por
de compreensão dos códigos linguísticos, fazoutro lado, tem um foco mais acadêmico para
-se necessário conceituar alfabetização e letracrianças pequenas (RODRIGUES, 2017).
mento. A partir do momento em que o educador
tem clara a definição desses processos, podeAo determinar o melhor ajuste para uma
rá haver a definição de metodologias de ensicriança em idade pré-escolar, de acordo com
no própria para alfabetizar e letrar as crianças
Cardona (2011), as escolas brasileiras se reúnem
(TFOUNI, 1995 apud COELHO, 2010 p. 81).
com os pais e a criança antes da matrícula e, dependendo das habilidades acadêmicas e sociais
A alfabetização faz parte do mesmo proda criança, a escola aconselhar os pais sobre
cesso do uso e compreensão da escrita, mas
onde ela se sentiria sucesso. Todas as pré-escoprecisam ser diferenciados para que os educalas e creches estaduais são gratuitas para todos
dores tenham clareza do tipo de atividade que
os pais, independentemente do nível de renda.
estão proporcionando aos alunos. Isso significa
dizer que usar atividades de letramento para alA LDB, no artigo 29, aponta que ”educafabetizar dificulta e até mesmo impede a comção infantil, primeira etapa da educação básica,
preensão do sistema de escrita de forma efetiva.
tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspecEssa concepção compreende que, nestos físico, psicológico, intelectual e social, comsa etapa, a criança ainda não estaria amadureciplementando a ação da família e da comunidada cognitivamente, ou seja, não estava preparade” (BRASIL, 1998).
da para compreender as estruturas linguísticas
da nossa língua escrita. É preciso promover
Já de acordo com o artigo 31 da LDB, a
um ambiente estimulante, um ambiente alfabeeducação infantil será organizada de acordo com
tizador. Espalhar inúmeros cartazes, colar letras
as seguintes regras comuns:
pela sala, poluindo visualmente o ambiente, não
produz efeitos por si só (TFOUNI, 1995 apud
Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promo- COELHO, 2010 p. 81).
ção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas,
distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de
trabalho educacional;
Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas
diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a
jornada integral;
Controle de frequência pela instituição de educação
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
Expedição de documentação que permita atestar os
processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança (BRASIL, 1998).
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É necessário que o contexto privilegie a
aprendizagem e o uso da escrita, promovendo
situações significativas, em que os alunos poderão escrever, falar e expor suas compreensões
sobre a estrutura linguística. A alfabetização se
trata da obtenção da escrita simultaneamente
com o aprendizado de competências que visam
à escrita, leitura e aos ditos padrões de linguagem (TFOUNI, 1995 apud COELHO, 2010 p.
81).
Isso geralmente acontece mediante o
processo de escolarização e, assim, do ensinamento formal. Por mais que a escola não é
o único ambiente alfabetizador, trabalha-se o
processo de alfabetização de forma mais organizada na escola onde se pode assimilar e
expandir o saber acerca do universo da escrita,
e não apenas acerca da escrita, restritamente,
desse modo, tem-se alfabetização e letramento
(TFOUNI, 1995 apud COELHO, 2010 p. 81):

Não se pode desvincular alfabetização
de letramento porque, inicialmente, a inserção
do estudante no mundo da escrita se dá sincronicamente através destes dois processos,
por meio do desenvolvimento de competências
nas práxis sociais que englobam a linguagem
escrita (SCARPA, 2006).
Durante as últimas décadas, o ensino
fundamental sofreu um processo evolutivo teórico e prático de forma bem evidente, e vem
sendo alvo de incontáveis pesquisas investigativas desenvolvidas pelos estudiosos da pedagogia e da linguagem (SOARES, 2006).

Tal fato aconteceu por causa da conscientização de que a infância não se trata somente de uma etapa no desenvolvimento da
vida de uma pessoa, um simples espaço temporal, mas sim uma etapa muito importante na
As atividades de alfabetização e letramento devem se qual as vivências inerentes a cada pessoa indesenvolver de forma integrada. Caso sejam desenvol- fluirão numa composição teórica do sujeito.
vidas de forma dissociada, a criança certamente terá
uma visão parcial e, portanto, distorcida do mundo da
escrita. A base será sempre o letramento, já que leitura
e escrita são, fundamentalmente, meios de comunicação e interação, enquanto a alfabetização deve ser vista pela criança como instrumento, para que possa se
envolver nas práticas e usos da língua escrita. Assim,
a história lida pode gerar várias atividades de escrita,
como pode provocar uma curiosidade que leve à busca
de informações em outras fontes; frases ou palavras da
história podem vir a ser objeto de atividades de alfabetização; poemas podem levar à consciência de rimas e
aliterações. O essencial é que as crianças estejam imersas em um contexto letrado - o que é outra designação,
que também se costuma chamar de ambiente alfabetizador - e que nesse contexto sejam aproveitadas, de
maneira planejada e sistemática, todas as oportunidades para dar continuidade aos processos de alfabetização e letramento que elas já vinham vivenciando antes
de chegar à instituição de educação infantil (SOARES,
2006, p. 25).

Na infância, o infante sofre transformações de aprendizagem relevantes e a intervenção e interação dos familiares em casa e
dos professores na escola é vital, estimulando
o processo de ensino-aprendizagem (ALVES,
2017).
Nessa perspectiva, pode se usar a ludicidade empregando práticas inovadoras que
englobam o interesse dos educandos, estimulando neles o prazer pelo conhecimento, fazendo do processo de ensino-aprendizagem algo
mais aprazível. E é neste contexto que o letramento se revela eficiente, ao indicar metodologias comprobatórias de excelentes resultados
no processo de alfabetização na educação infantil (ALVES, 2017).
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A conceituação de letramento revela a
relevância da utilização de competências práticas sociais, onde ler e escrever é preciso. De
um modo prático e sintetizado, é possível definir letramento como consequência do ato de
ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 2006).
As metodologia e práticas do letramento são um evento social e não se restringem
somente ao ambiente e as conexões escolares, englobam uma inovadora concepção acerca dos modais de escrita e leitura. Letramento
é um processo onde o aluno tem como resultado o poderamento da linguagem escrita sendo capaz de se integrar ao mundo, de modo
sistematizado distintamente da cultura escrita
(ALVES, 2017):
[...] Alfabetizar e letrar são como duas ações distintas,
mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no
contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de
modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo,
alfabetizado e letrado (SOARES, 2006, p. 47).

Essa reflexão leva a entender que ainda
existe principalmente para os leigos, dificuldades em determinar as diferenças de conceitos,
procedimentos, capacidades e conhecimentos
que estão envolvidos nos processos de alfabetização e de leitura, deve-se ressaltar que entre
eles há uma ligação importante para que ocorra a apropriação da linguagem escrita (ALVES,
2017):
[...] Escrita, alfabetização e letramento nem sempre têm
sido enfocados como um conjunto pelos estudiosos.
Diria inicialmente que a relação entre eles é aquela do
produto e do processo: enquanto os sistemas de escrita são um produto cultural, a alfabetização e o letramento são processos de aquisição de um sistema escrito
(TFOUNI, 2005, p. 9).

Essa desvinculação torna a integração
do aluno ao universo da escrita mais fácil no
momento em que o mesmo consegue assimilar o esquema tradicional de escrita, gerando
nele competências de escrever codificando e
de ler decodificando bem como utilizar os exercícios de escrita e leitura em práticas que originam capacidades relevantes e em seu contexto social englobando tal linguagem. Letramento
e alfabetização deveriam acontecer de modo
simultâneo num processo de dependência mútua (SOARES, 2004).

Compreender o que letramento significa é apropriado para o processo de alfabetização, logo, os docentes devem estar aptos e
saberem seu significado para que este torne
possível o desenvolvimento de capacidades de
Certos estudiosos creem que o procesleitura e escrita nos alunos de modo que os
so de letramento e de alfabetização possuem
mesmos se sintam estimulados no processo
o mesmo significado e são a mesma coisa e
de ensino-aprendizagem (ALVES, 2017):
o uso de dois termos e duas conceituações
são dispensáveis (ALVES, 2017). Entretanto
O letramento enraizado no conceito de alfabetização, o
que tem levado, apesar da diferenciação sempre pro- aprender a ler e a escrever é um processo de
posta na produção acadêmica, a uma inadequada e apropriação das técnicas de leitura e de escrita
inconveniente fusão dos dois processos, com prevalên- que acontecem na alfabetização e ao integrar
esse processo ao letramento que significa que
cia do conceito de letramento (SOARES, 2004 p. 08).
concomitantemente ao processo de aprender a
decodificar a leitura e a codificar a escrita, utiliza se destas técnicas para a apropriação das
práticas da escrita (SOARES, 2006).
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Devido a existência de certo medo de
serem obrigados a fazer distorções na alfabetização e alcançar letramento, certos educadores atuam de forma exclusiva em prol do processo de alfabetização, de maneira que este
atue de modo autônomo e prévio inerente ao
processo de letramento (ALVES, 2017).

No processo de letramento isso ocorre de modo diferente, tal processo modifica o
conteúdo pronto e pré estabelecido, de modo a
respeitar culturas e práticas sociais divergentes
que fazem uso da escrita, inovando no modo
com que os infantes aprendem, assimilando
por meio da interação e troca de saberes, na
qual a interdisciplinaridade e os incontáveis
Apesar de que a alfabetização esteja modos de aprender são utilizados (GRANDO,
em seu âmago, intimamente ligada ao conceito 2012).
de letramento, existe uma importante diferença
entre os dois termos. À medida que se conheNo letramento, os educandos são conce e se identifica como alfabetização, percebevidados e estimulados ao desenvolvimento da
-se a inerte relação em que o professor ensina
leitura, da interpretação de textos e a participaao seu aluno o domínio da leitura e da escrita,
rem do processo de ensino-aprendizagem com
em um modo fixo de codificar e decodificar palavras através de suas junções e formações de seus conhecimentos e experiências, evoluindo
frases, procedimento que possibilita a comuni- desse modo, precocemente, o senso crítico,
cação através da construção de uma técnica, competências e distinção, no qual produz inteonde o sujeito aprende sistemática e mecani- ligência aos alunos. Assim as práticas pedagócamente apenas o ato de ler e escrever, sem gicas incluídas na educação infantil precisam
a preocupação em adquirir a capacidade de integrar competências e conteúdos curriculares
interpretar, compreender, criticar, resignificar e, coerentes a esse contexto (GRANDO, 2012).
através disso, até produzir conhecimento (BAPortanto, por causa do progresso conTISTA et al., 2012).
ceitual e com as alterações contínuas ocorriContudo, as competências de leitura e das no cenário social, fez-se necessário, que
escrita serão solidificadas apenas se os edu- os conceitos também fossem modificados,
candos receberem estímulos e forem levados conceitos que eram estabelecidos até então
a ter conexão e acesso a todas as formas de sobre alfabetização, a fim de atingir uma aprengêneros textuais e não apenas levados a juntar dizagem mais relevante e qualificativa garantinpalavras. O educando necessita e tem que ir do uma educação com resultados melhores e
muito mais longe, ler, concretizar e conceber mais eficientes.
ideias e, achar na leitura e na escrita a chave
mestra para abrir as portas para suas utilizaTais modificações e suas práticas têm
ções nos contextos sociais (ALVES, 2017).
demonstrado níveis de progresso evidentes,
Atualmente, a conceituação de alfabetização ainda está amarrada ao ensino tradicional, em que o educador passa um conteúdo
pré estabelecido e definido e o educando assimila o que está sendo transmitido de modo
regrado, privado de investigação própria.

sendo assim, faz-se preciso compreender que
o letramento é um modo de ensino predominante que objetiva concretizar não apenas a
leitura e escrita dos alunos, mas também incentivar a sua capacidade em utilizá-la para
a inserção do educando dentro da sociedade
(ALVES, 2017).
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“É vital repensar conceitos, avaliar e
mudar a visão da educação, segundo a qual
a escola se dirige, ou deve se dirigir a quem
não sabe nada” (RUSSO, 2013 p. 12). Porém,
para que isso aconteça, é necessário que os
professores assumam e carregam uma gama
de saberes que englobam, no mínimo, a maior
parte dessas competências, de modos divergentes, constituindo saberes eficientes, a fim
de se propiciar o desenvolvimento dos alunos
como seres independentes e conscientes de
seus direitos e atuantes em seu contexto social
(ALVES, 2017).
É preciso se ter em mente sempre que,
atualmente não existe uma conceituação engessada e preestabelecida acerca da alfabetização, porém, se faz relevante salientar que
as respostas que a alfabetização procurava
anteriormente não são as mesmas de hoje, as
concepções e conceituações foram alteradas e
como consequência as metodologias e modos
de ensino também (ALVES, 2017).
A criança, na educação infantil, pode
e deve estar envolvida em práticas de alfabetização. Soares (2006) confirma a necessidade
de se atuar tanto no campo da alfabetização
como no campo do letramento, mas assegura que as propostas incidirão sempre sobre o
letramento. Permitir que a criança cresça em
um ambiente alfabetizador possibilita que ela
reflita sobre como e por que usamos os sinais
gráficos para representar a nossa linguagem.

A IMPORTÂNCIA DE SE
ALFABETIZAR LETRANDO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Entre os compromissos demandados
ao docente que alfabetiza está o de propiciar
ao infante à oportunidade de explorar, identificar, reconhecer e construir ambientes alfabetizadores. “Estudar é desocultar, é ganhar a
compreensão mais exata do objeto, é perceber suas relações com outros objetos. Implica
que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque,
se aventure, sem o que não cria nem recria”
(FREIRE, 2001 p. 264).
Desde tenra idade, os infantes presenciam as mais distintas práticas e movimentos
de fala, leitura e escrita, conduzindo todos os
processos que os cercam, apreciando a fala,
as ilustrações, as formas, as imagens, as cores, etc. Assim, se tornam aptos a repetir o
que observam, o que escutam, gerando e imitando práticas desde muito cedo (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1999 apud MOREIRA; VICENTE,
2017).
Alfabetizar letrando significa desenvolver práticas relevantes de aprendizagem acerca da linguagem, de forma a propiciar cenários no qual haverá a interação do aluno com
a escrita mediante utilizações reais expressas
nos mais diversos cenários comunicativos. Tal
postura fornece para a sala uma multiplicidade
textual que conduz os alunos à reflexão acerca
da linguagem na qual se escreve, sendo culta
ou padrão. Alfabetizar e letrar é de vital relevância porque assegura um processo de ensino-aprendizagem muito mais significativo (ALMEIDA; FARAGO, 2014).
Admitir tal responsabilidade implica em
ensinar realmente a linguagem escrita, e para
tal é demandado que os docentes venham alfabetizar letrando desde a educação infantil, iniciando o ensino da linguagem escrita em conjunturas de letramento. A alfabetização deve
acontecer no âmbito do letramento, sendo tal
utilizado para suprir as demandas sociais na
qual, aprender a ler e a escrever não é suficiente, mas é preciso empregar de forma eficaz tais
competências, assimilando o papel das duas
em seus contextos sociais (ALMEIDA; FARAGO, 2014).
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Alfabetizar e letrar são processos inseparáveis, levando em conta que a entrada ao
universo da escrita acontece de modo simultâneo através das vias da alfabetização e do letramento. É de suma importância a interação dos
adultos alfabetizados, com a produção e leitura
textuais, mesmo antes de estarem convencionalmente alfabetizados (SOARES, 2004).
Adquirir consciência fonológica é essencial na alfabetização e letramento, ela pode ser trabalhada na educação infantil a partir de atividades com músicas, parlendas, poemas, poesias, cantigas de roda, entre outros.
Através dessas atividades, os alunos vão percebendo
palavras que começam com o mesmo som, letras em
comuns, palavras que começam e terminam com a
mesma letra, percebem os sons que delimitam a fala,
semelhanças etc. (SCARPA, 2006 p. 1).

Portanto, deve existir o desenvolvimento de práticas de leitura e escrita, mediante
suas diferentes utilizações e papéis demandados pela sociedade, a fim de entender o letramento como uma nova conceituação de assimilação acerca do papel social da escrita. O
docente deve desenvolver o apoderamento da
escrita pelo aluno, de modo eficiente, cenários
significativos de aprendizagem, propiciando
a possibilidade de modificação da realidade,
sobremaneira levando em conta o direito de
todos ao apoderamento da escrita como bem
cultural (ALMEIDA; FARAGO, 2014).

As reflexões sobre alfabetização e letramento evidenciam a demanda por associação dos dois processos nas práticas alfabetizadoras pedagógicas, de maneira que o trabalho
pedagógico engloba um “alfabetizar letrando”,
em que processo de ensino-aprendizagem do
código esteja vinculado à escrita. Alfabetizar
letrando não se trata de uma nova metodologia de alfabetização, se baseia no emprego de
textos distintos no cenário escolar, aprimorando dessa forma a prática alfabetizadora, uma
concepção pedagógica com métodos relacionados ao apoderamento da leitura e da escrita.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia da pesquisa foi uma revisão bibliográfica, embasada em estudiosos
da área. Para conhecer e estudar a inclusão
usou-se a abordagem qualitativa de pesquisa.
A análise de dados foi feita através de maneira qualitativa. Nessa perspectiva, esse trabalho
busca responder questões sobre o tema.

A pesquisa descritiva e de cunho qualitativo, com coleta de dados através de pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um
tema com base em referência teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros.
A coleta desses dados foi feita também em biO fazer da alfabetização na concepção bliotecas disponíveis na cidade.
do letramento demanda do docente que alfaEm um trabalho acadêmico utilizam-se
betiza saberes peculiares acerca da gênese da
aquisição da leitura e da escrita, para que seja métodos ligados a pesquisa que devem ser feipossível compreender o dinamismo do proces- tas como meio de juntar informações necessáso de ensino-aprendizagem pelo educando na rias para a confecção do embasamento teórico
perspectiva da sistematização do código escri- que dará sustentação ao foco apresentado na
problemática.
to (WEISZ, 2000).
A pesquisa exploratória é usada para
embasar as ideias, onde as teorias encontradas são analisadas, interpretadas, identificadas
e expostas. Quanto ao método de abordagem,
será utilizado o dialético, por se tratar de análise, interpretação e comparação de estudo.
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Para finalizar os métodos auxiliares, o pesquisador analisará os documentos pela
por sua vez, foram o histórico e comparativo:
primeira vez e levantará hipóteses e objetivos,
assim como fará a elaboração dos indicadores
O estudo das semelhanças e diferenças entre vários que orientarão a interpretação e preparação do
grupos, sociedades ou povos contribui para uma mematerial.
lhor compreensão do comportamento humano, este
método realiza comparações, com a finalidade de verificar similitudes e explicar divergências. O método comparativo é usado tanto para comparações de grupos no
presente, no passado, ou entre os existentes e os do
passado, quanto entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 107).

Referente aos objetivos, esta pesquisa é exploratória. Segundo Gil (1999, p. 43),
a pesquisa exploratória proporciona maiores
informações sobre o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema da pesquisa;
orienta a fixação dos objetivos e a formulação
das hipóteses ou descobrir um novo tipo de
enfoque para o assunto. Seu objetivo principal
é o aprimoramento das ideias. Na maioria dos
casos, essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico.

Referente aos objetivos, esta pesquisa
é exploratória. Para Gil (1999, p. 43), a pesquisa exploratória proporciona maiores informações sobre o assunto que se vai investigar;
facilitar a delimitação do tema da pesquisa;
orienta a fixação dos objetivos e a formulação
Quanto aos procedimentos técnicos, é
das hipóteses ou descobrir um novo tipo de
delimitado como bibliográfico. De acordo com
enfoque para o assunto.
Lakatos e Marconi (2000, p. 107), as técnicas
Minayo (1993, p. 23) postula que é de coleta de dados “são um conjunto de preuma “atividade básica das ciências na sua in- ceitos ou processos de que se serve uma cidagação e descoberta da realidade. É uma ati- ência; são, também, as habilidades para usar
vidade de aproximação sucessiva da realidade esses preceitos ou normas, na obtenção de
que nunca se esgota, fazendo uma combina- seus propósitos”. Logo, esta é a parte prática
do conteúdo coletado e observado.
ção particular entre teoria e dados”.
A pesquisa utilizou conceitos importantes para as partes interessadas possíveis a respeito do assunto, a mesma pode ser considerada uma pesquisa qualitativa, já que através
dos pontos abordados ao longo do trabalho é
possível conceituar, analisar e descrever os fatos considerados importantes acerca do tema
abordado. Os critérios de inclusão adotados
A investigação deste documento apre- abrangeram: artigos originais e que abordem
senta como eixo primordial a análise de conte- a respeito dos aspectos gerais referentes aos
údo, assim a forma da pesquisa é qualitativa. temas relativos ao tema.
Segundo Bardin (2011), as três fases fundaA coleta de dados foi realizada por de
mentais da análise de conteúdo são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados que já se encontram disponíveis e os
dados foram organizados e analisados a partir
resultados – inferência e interpretação.
de um trabalho de seleção sobre o tema.

Há duas formas de abordar o problema da pesquisa: qualitativa e quantitativamente. Segundo Gil (1999, p. 94), “[...] métodos
de pesquisa qualitativa estão voltados para
auxiliar os pesquisadores a compreenderem
pessoas e seus contextos sociais, culturais e
institucionais”.

A primeira fase, a pré-análise, pode ser
identificada como fase de organização. Segundo Bardin (2011), o primeiro contato envolve
a leitura “flutuante”, ou seja, ocasião na qual
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Educar, e especificamente alfabetizar, é um ato coletivo, presente nas relações humanas
e, portanto, é histórico. Não se pode pensar em um sujeito isolado desse processo social, pois
os conteúdos a serem ensinados são escolhidos e determinados por alguém e, sendo assim,
não são neutros e servem a interesses, muitas vezes, desconhecidos do público em geral.
Os termos alfabetização e letramento são conceitos que têm feito parte de inúmeros
estudos na atualidade. Cada vez mais se percebe a necessidade de inseri-los nas práticas pedagógicas dos docentes de um modo geral, com foco na Educação de qualidade para todos.
É preciso que o educador infantil tenha em mente que a linguagem é um instrumento necessário para o desenvolvimento do pensamento, o que levará a pessoa a conhecer e interpretar
o mundo ao seu redor, de uma maneira que lhe permita desenvolvê-la com autonomia.
Leitura e escrita são processos indissoluvelmente unidos. A leitura não é uma obrigação,
é uma necessidade pessoal e social e, portanto, sua aprendizagem gera um direito. Leitura e
escrita são itens essenciais da sociedade, tão importantes quanto comida, moradia ou trabalho
decente.
O domínio da leitura e da escrita é uma condição do “ser social”. Isto implica que, para
que todos os alunos se tornem membros ativos de uma comunidade de leitores e escritores, a
instituição escolar deve ser a mediadora desse direito e o Estado deve garantir que este direito
estará disponível a todos.
Alfabetização e Letramento são dois processos distintos e se complementam. O ideal é
alfabetizar letrando, promovendo a alfabetização e o letramento simultaneamente, de modo que
a criança se torna alfabetizada e letrada ao mesmo tempo.
Melhores resultados são alcançados quando se alfabetiza letrando, visando à possibilidade de conceber leitores verdadeiros. É necessário que as crianças se tornem aptas a entender os significados de um texto de modo a formar novos conhecimentos, porque o aluno que é
letrado está apto a aprender mediante a leitura e, desse modo, se tornar cidadão.
Um ambiente alfabetizador faz toda a diferença na formação das crianças. Crianças que
são estimuladas à alfabetização nos ambientes em que convivem, seja no âmbito familiar, escolar ou social, são crianças mais propícias a se tornarem indivíduos alfabetizados e letrados, ou seja, verdadeiros leitores, que compreendem o seu
entorno e produzem conteúdos inteligentes.
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A SEMELHANÇA SURREAL ENTRE SALVADOR
DALÍ E FRIDA KAHLO

RESUMO: A presente pesquisa trata da semelhança existente nas obras de Salvador Dalí e Frida
Kahlo. Os dois artistas tiveram experiências de vida e técnicas diferentes de pintura, mas,
conceberam obras de arte semelhantes em vários aspectos. Objetos e pessoas que levitam,
rostos humanos colocados em corpos de animais, autorretratos com pescoços alongados e
autorretratos com objetos de sustentação.

Palavras-chave: Salvador Dalí; Frida Kahlo; Artes Visuais; Surrealismo.
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INTRODUÇÃO

A

arte moderna baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes, da literatura, da organização social, entre outros, tornaram-se ultrapassadas e que era
fundamental criar uma nova cultura.

O movimento surrealista surgiu em Paris em 1924, fruto dos ideais de um grupo de escritores e artistas que, liderados por André Breton2 (1896 – 1966), valorizavam as pesquisas científicas, sobretudo a psicanálise. Esse grupo de artistas, que ficou conhecido como a vanguarda
europeia do início do século XX, baseava-se principalmente nos estudos de Sigmund Freud3 e
explorava o inconsciente e os sonhos nas expressões artísticas. Dessa maneira, as obras não
seguiam nenhum padrão estético e não se prendiam à moral, à lógica e à razão. Elas muitas
vezes parecem sem sentido, mas, na realidade, representam os pensamentos mais íntimos e
verdadeiros do ser humano.
Este documento tem por objetivo expor a aparência e aspectos surreais entre Salvador
Dalí e Frida Kahlo fazendo uma comparação entre as obras de Salvador Dalí “Autorretrato com
pescoço de Rafael”, “Autorretrato mole com toucinho frito”, “Sonho causado pelo voo de um
abelha em torno de uma romã um segundo antes de acordar”, “Shirley Temple, o mais jovem
monstro sagrado do seu tempo”, “Enigma de Hitler”, “O Rosto da Guerra” e “A Madona de Port
Lligat” com as obras de Frida Kahlo “Autorretrato com macaco”, “A coluna partida”, “Sem esperança”, “O veado ferido”, “O marxismo dará saúde aos doentes” e “A cama voadora” ou “Hospital Henry Ford”.
Salvador Dalí participou do movimento Surrealista, Frida Kahlo afirmou claramente que
não faz parte desse movimento, pois, ela pinta a realidade e não sonhos. Mas, nas suas obras,
os aspectos que conotam ao surreal são nítidos. Desejos, sonhos e dificuldades. Um sentimento
representado entre o artista e o objeto que deseja, sendo sonhos ou sofrimentos. As obras de
Salvador Dalí e Frida Kahlo são impactantes, fazendo uma ligação entre o representativo, abstrato e entre o consciente e o subconsciente em uma atmosfera de sonhos e desejos.
2 (1896 - 1966) foi um escritor francês, poeta e teórico do surrealismo.
3 (1856 – 1939) médico neurologista e mundialmente conhecido como pai da psicanálise.
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QUEM SÃO FRIDA KAHLO E
SALVADOR DALI?
FRIDA KAHLO
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon, conhecida como Frida Kahlo, nasceu
em 6 de Julho 1907, em Caoyacan, no México.
Viveu uma vida de interpéries. Frida era uma
revolucionária. Ela apreciava tudo que remetia
às tradições mexicanas: joias e roupas das índias, objetos de devoção a santos populares,
mercados de rua e comidas cheias de pimenta. Fiel ao seu país, Frida Kahlo, gostava de
declarar-se filha da Revolução Mexicana por ter
nascido em 1910.

portanto, que evitasse engravidar. O acidente
também destruiu seu sonho de ser médica. Em
1929 ela sofreu o primeiro aborto e em 1932
o segundo e último. Seu grande desejo era ter
filhos e a impossibilidade de concretizá-lo naturalmente deixou-a extremamente traumatizada.
Em 1954, Frida Kahlo foi encontrada
morta. Seu atestado de óbito registrava embolia pulmonar como a causa morte, no entanto,
a última anotação em seu diário permite pensar na hipótese de suicídio.

SALVADOR DALÍ
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i
Domènech, nascido em 11 de maio de 1904
em Figueres, Catalunha, Espanha. Teve influências do cubismo e do dadaísmo, mas, ficou
conhecido por participar do movimento Surrealista, característico estilo de combinação do
representativo, do abstrato do surreal e do inconsciente. Salvador Dalí faz combinação de
imagens surreais e bizarras, de excelente qualidade plástica.

Militante comunista e agitadora cultural,
Frida usou tintas fortes para estamparem suas
telas, na maioria autorretratos, uma vida tumultuada por dores físicas e dramas emocionais.
Em seu diário, publicado em 1995 e traduzido
para diversos idiomas e em sua autobiografia
publicada em 1953, Frida deixou registradas
suas dores e, sobretudo, suas frustrações pela
infidelidade do marido, Diego Rivera, por quem
Embora tenha se dedicado as obras
era extremamente apaixonada e, também a im- Surrealistas, Dalí foi influenciado por mestres
possibilidade de ter filhos.
Renascentistas como Rafael e Botticelli , tendo
uma forte influência impressionista. Em 1925
Toda sua obra é constituída na maioria Dali faz a primeira exposição em Barcelona,
por autorretratos. Das suas 143 pinturas, mais elogiado por Pablo Picasso . A primeira exposide 50 são autoretratos e, até mesmo seus ou- ção Surrealista Internacional foi em 1936, Lontros trabalhos que são autobiográficos, refle- dres, sua técnica excêntrica e bizarra espantou
tem essa condição. A arte para Frida era um os próprios Surrealistas da época.
artifício de sobrevivência e um jeito para ela
desabafar. De certa forma, sua vida está toda
Com frequência, Dalí usa a enseada de
contada em suas obras.
Port Lligat como referência de fundo em seus
Sua primeira tragédia ocorre quando
ela tinha seis anos, em que contraiu poliomielite e permaneceu um longo tempo de cama.
Quando tinha 18 anos, o ônibus no qual Frida
Kahlo viajava, chocou-se com um bonde. Em
consequência da gravidade do acidente, no
qual várias pessoas morreram, ela sofreu fraturas em três vértebras. Por conta da fratura da
pelve, Frida foi informada de que não poderia
ter filhos de parto normal e era recomendável,

quadros – o local se transformou em uma paisagem onírica em que o céu e o mar se fundem. O apoio dos pais foi fundamental para
que seguisse com seus estudos na academia
em Madri. Além dos seus estudos na academia, foi o seu interesse pelas novas estéticas
que influenciou sua obra, Dalí lia muito sobre o
cubismo e se informava sobre os artistas modernos como Picasso, De Chirico , Braque e
Gris .
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Dalí analisa profundamente sua técnica e procurava um estilo próprio. Um fato relevante na sua carreira foi a publicação de “A
interpretação dos sonhos” de Sigmund Freud,
Dalí leu a obra com avidez e se aproximou da
estética surrealista. As teorias de Freud foram
determinantes para os surrealistas, que exploravam o inconsciente e as manifestações dos
sonhos e da imaginação como matéria prima
das suas obras.
Elementos sexuais, oníricos e escatológicos tornaram-se a identidade de sua produção. “O jogo lúgubre” marca o início da sua
pintura surrealista.
O uso de imagens duplas resultado do
seu método paranóico crítico fez com que se
prestasse mais atenção às suas pinturas. Dalí
vivia em busca da mulher perfeita, com formas bem definidas e costas perfeitas. Helena
Diakonova, conhecida como Gala, foi a musa
inspiradora e o grande amor de Salvador Dalí,
nela ele viu os seus sonhos da mulher perfeita
se concretizarem.
Salvador Dalí reúne um acervo tridimensional espetacular com mais de 44 esculturas de variados temas, Surrealismo, Mitologia
Clássica e Iconografia Cristã, há esculturas que
chegam a 3 metros. Suas principais esculturas
são Sofá-Lábios de Mae West, Telefone de Lagosta e o Rinoceronte Vestido com Puntilhas,
essa obra do Rinoceronte é gigante e pesa
3.600 quilos.
No fim de sua vida, Dalí vivia na Torre Galatea, no Museu-Teatro Figueras, onde foi
realizada a sua primeira exposição em 1919.
Gala havia falecido em 1982 e dois anos após
sua morte, o pintor, em profunda depressão,
sofreu graves queimaduras após um incêndio
no Castelo de Púbol. Desde então, passou a viver no Museu até 23 de janeiro de 1989, quando faleceu.
O túmulo de Dalí foi concebido para
dar a impressão de que o artista entrou no
próprio mundo. Encontra-se sob a cúpula do
Museu-Teatro Figueras. O pano de fundo é um
desenho para o balé “Labirinto” (1942).

DIÁLOGO ENTRE AS OBRAS
Salvador Dalí e Frida Kahlo foram pessoas com vidas completamente diferentes.
Enquanto Salvador Daí demonstrava o amor
pela pintura criando quadros aos seis anos de
idade, Frida não se interessava pela pintura e
começou a pintar tardiamente. Salvador Dalí
teve uma formação completamente acadêmica, mesmo não concluindo a sua formação na
academia em Madri e Frida, que nunca estudou em uma escola de pintura, teve a influência do pai, que era pintor, e um acidente grave
que a fez ficar de cama por um longo tempo
como incentivos para começar a pintar.
Em uma comparação entre ambos, podemos apenas dizer que o que tinham em comum em suas personalidades era que ambos
não demonstravam se importar com a opinião
de outras pessoas e mostravam uma realidade de sonho em seus quadros, onde o real se
mescla com o imaginário. Mesmo com uma diferença de vida e de personalidade tão grande,
ao observarmos seus quadros, percebemos
essa semelhança entre ambos. Salvador Dalí
fez
parte do movimento surrealista enquanto Frida Kahlo nunca se considerou surrealista,
ela própria dizia que pintava a realidade e não
sonhos.
Em um dos seus autorretratos, “Autorretrato com pescoço de Rafael”, antes de ser
reconhecido como autêntico surrealista, Dalí
mostra a sua influência no impressionismo e ao
homenagear o pintor renascentista Rafael. Pinta um retrato de pescoço alongado, mostrando
sua preocupação com a luz e com as cores, tal
como fazia os pintores impressionistas.
Frida Kahlo também faz o uso do pescoço alongado em “Autorretrato com macaco”
e sua pintura em alguns momentos mostra também traços do expressionismo. Nesses dois
autorretratos, observamos além dos pescoços
alongados o olhar em direção ao espectador.
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Figura 1. Autorretrato com pescoço de
Dalí comentou que essa obra é um
Rafael (1920-1921) óleo sobre tela. Salvador auto retrato “anti psicológico”. Ou seja, em vez
Dalí.
de pintar a alma do artista, ele pintou o exterior,
a luva de si mesmo, a carne. Porém essa carne
já se encontra putrefata, como podemos observar na presença de formigas no canto da boca
e no canto do olho direito.
Frida foi uma pintora que lidou muito
com a questão da sustentação do corpo, no
autorretrato de Dalí, muletas sustentam o seu
rosto flácido, no autorretrato de Frida, “A coluna partida” a sua coluna destruída pelo acidente é sustentado pelo colete ortopédico. Essa
coluna tornou-se de ferro e está fraturada em
Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em: ht- diversas partes. Com o rosto erguido em sinal
tps://arteeartistas.com.br/biografia-de-salvador-dali/
de determinação em enfrentar essa sequela do
acidente, lágrimas caem do seu rosto mostranFigura 2. Autorretrato com macaco do a sua dor e os espinhos pelo corpo mos(1938). Óleo sobre masonite. Frida Kahlo
tram o seu sofrimento. Nesse deserto, Frida
está sozinha.
Os dois quadros mostram a realidade
dos artistas com imagens irreais.
Figura 3. Autorretrato com toucinho frito (1941) óleo sobre tela. Salvador Dalí.

Fonte: Acesso em: 12 de jul. Disponível em: https://
www.bbc.com/portuguese/especial/88_fr
idakahlo/
page2.shtml

No “Autorretrato mole com toucinho frito” de Salvador Dalí, observamos a grande mudança do seu estilo na pintura. Uma das suas
grandes obsessões era gastronômica, observamos continuamente o uso de feijões e carnes em sua obra.
Dalí interferiu na própria imagem, o quadro apresenta muletas que sustentam o rosto e
Fonte: Acesso em: 12 jul. 2020. Disponível em: https://
o impedem de desabar. Apesar do rosto fláci- pt.wahooart.com/@@/5ZKF7G-Salvador-Dali- Auto-retrado, o bigode aponta para cima, isso ressalta a to-suave-com-bacon-grelhado-1941importância que Dalí dava ao próprio bigode.
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Figura 4. A coluna quebrada (1944)
No quadro “sem esperança”, consideóleo sobre masonite. Frida Kahlo
rada uma das obras mais impactantes da artista, Frida está pressa a uma cama, e um enorme funil sustentado por um suporte de madeira
a alimenta. O funil cheio de carne crua parece
um instrumento de tortura, a pintura representa
a sua falta de apetite e a necessidade de ser
alimentada por um funil. O sol e a lua representam o seu sofrimento dia e noite em um deserto que mostra a esterilidade da artista causada
pelo acidente que sofreu aos 18 anos. O sonho
e a realidade são aqui representados como pesadelos.
Figura 5. Sonho causado pelo voo de
uma abelha em torno de uma romã um segundo antes de acordar (1944) Óleo sobre tela.
Fonte: Acesso em: 12 jul. 2020. Disponível em: https:// Salvador Dalí
filhasdefrida.com/a-coluna-partida-de- frida-kahlo/

Na obra de Salvador Dalí “Sonho causado pelo voo de um abelha em torno de uma
romã um segundo antes de acordar”. Salvador
Dalí se inspira em um sonho contado por sua
esposa Gala. Gala levita sobre uma superfície
rochosa e um conjunto de imagens ameaçadoras se aproximam de Gala brotando de uma
romã.
Para o cristianismo, a romã é símbolo
da Virgem Maria e, por extensão, está relacionada à fertilidade feminina. A romã que projeta os animais seria como uma “biologia criativa”. No fundo, e elefante de longas patas é
um símbolo de força, sabedoria e longevidade.
A distância entre o elefante e os tigres pode Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em: htsignificar a separação entre o bem e o mal, o tps://virusdaarte.net/dali-sonho-causado- pelo-voo-de/
elefante e Gala são o bem e os animais que
atacam a mulher são o mal.
A arma representaria a picada de abelha segundos antes de acordar. A representação de imagens improváveis de acontecerem
fora do mundo dos sonhos, tão comum na
obra de Salvador Dalí também é intensamente
representada por Frida Kahlo. Por esse motivo
a pintura é considerada como uma artista próxima ao surrealismo.
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Figura 6. Sem Esperança (1945) Óleo
Figura 7. Shirley Temple, o mais jovem
sobre masonite. Frida Kahlo
monstro sagrado do seu tempo (1939) guache,
pastel e colagem sobre papelão. Salvador Dalí

Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em:
https://pintura.blogs.sapo.pt/sem-esperanca-frida-kahlo-835

Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Shirley_Temple,_O_Mais_
Jove m,_Mais_Sagrado_Monstro_do_Cinema_de_Seu_
Tempo

Na colagem “Shirley Temple, o mais
Figura 8. O veado ferido (1946) Óleo
jovem monstro sagrado do seu tempo” Salvador Dalí cola o rosto de Shirley Temple, atriz sobre masonite. Frida Kahlo
mirim da época, no corpo de uma esfinge sexualizada. O quadro é uma crítica aos estúdios
hollywoodianos na banalização de atores e atrizes mirins em seus estúdios.
Os ossos em volta da esfinge sugerem
que ela era uma “devoradora de homens”, a
criança brincando na praia sugere a liberdade
da infância e o morcego é uma lembrança da
infância de Dalí. Em o veado ferido, Frida também substitui o corpo humano pelo corpo de
um animal. No seu quadro, seu corpo é substituído pelo corpo de um veado. Apesar de estar transpassado por diversas flechas, o veado
Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em: htcontinua a correr, em sua luta pela vida.
tps://arteeartistas.com.br/frida-kahlo-autorretrato/

Essas duas obras estão repletas de
simbolismo, Frida representa a sua dor, o seu
sofrimento, através do animal acuado, preso
na floresta e atacado por caçadores invisíveis. Shirley Templo também é uma vítima, de
Hollywood e da mídia.
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A política também foi tema de Frida e
Figura 9. O enigma de Hitler (1938)
de Dalí, o quadro o “Enigma de Hitler” Dalí ad- Óleo sobre tela. Salvador Dalí
mite que viu na vida do ditador alemão um fenômeno surrealista. No quadro há uma atmosfera escura, densa e lúgubre, o guarda-chuva
pendurado na árvore era similar ao usado pelo
premiê britânico Neville Chamberlain e o telefone mole seria uma referência a frustrada diplomacia que o líder inglês buscou para frear o
expansionismo alemão.
Para Dalí o quadro profetizou a morte
do ditador, por esse motivo a sua foto encontrava – se no prato acompanhada de grãos de
feijão, para ser devorado. Essa não é a única
obra de Dalí em que aparece a pintura ou a colagem da imagem de Hitler, por esse motivo os
artistas surrealistas consideravam essas pinturas fascistas. Dalí defendia que suas obras
apenas mostravam um momento da história.
Em “o Rosto da Guerra” vemos as recordações da guerra. A tela é dominada por
uma imensa caveira, em cujos olhos e bocas
se reproduzem mais caveiras, dentro delas, outras mais até criar uma percepção infinita de
morte e desolação. O deserto ao fundo aumenta essa sensação. Ao abandonar a Europa
através da Espanha no pós-guerra espanhol e
na Segunda Guerra Mundial, Dalí guardou as
imagens dos horrores da guerra e são essas
recordações que impregnam essa tela. Horrores inexplicáveis por meio de palavras.

Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em:
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o- estranho-fascinio-de-salvador-dali-por-hitler.
phtml

Figura 10. O rosto da Guerra. (19401941) Óleo sobre tela. Salvador Dalí

Frida Kahlo ao pintar “O marxismo
dará saúde aos doentes” mostra a sua con- Fonte: Acesso em 12 de jul. 2020. Disponível em: htvicção política, ela estava entusiasmada pela tps://www.wikiart.org/pt/salvador-dali/a-face-da- guerideia de que o marxismo seria a esperança de ra-1941
novos dias para o povo mexicano. No quadro
ela abandona as muletas e apenas usa o seu
colete ortopédico, vemos também as mãos do
marxismo a envolvendo e Karl Marx estrangula
Tio Sam, cujo corpo é a águia americana. Frida
segura o livro vermelho do comunismo.
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Figura 11. O Marxismo dará saúde aos
Menino Jesus no seu colo. O tronco dos
dois
está
vazio e no tronco do Menino Jesus vedoentes (1954) Óleo sobre masonite. Frida
mos flutuando o pão da eucaristia. Jesus enconKahlo
tra-se no centro do quadro.
Enquanto a tela de Dalí mostra a vida, a
fertilidade, o de Frida mostra o oposto, a esterilidade e a morte.
Figura 12. A cama Voadora ou Hospital Henry Ford. (1932) Óleo sobre Metal. Frida
Kahlo.

Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em: https://arteeartistas.com.br/frida-kahlo-autorretrato/

Outra característica de ambos os pintores
é a levitação do objetos e pessoas no quadro. Na
tela de Frida “A cama voadora” ou “Hospital Henry
Ford”, a pintora está deitada em um leito de hospital que flutua, seis figuras flutuam à sua volta e Fonte: Acesso em: 12 de jul. 2020. Disponível em: htestão presas à sua mão por meio de artérias e re- tps://cultura.estadao.com.br/fotos/artes,hospital- henpresentam a sua impossibilidade de ser mãe, fato ry-ford-a-cama-voadora-de-1932,762381#
que causou um enorme trauma em sua vida.
Figura 13. A Madona de Port Lligat.
O lençol está ensanguentado e seu corpo (1950) Óleo sobre tela. Salvador Dalí
é muito pequeno em relação a cama, de modo a
sugerir seu sofrimento e sua solidão. As lágrimas
em seus olhos, muito presente em seus quadros
mostram a sua dor.
Dalí morou em Port Lligat com Gala em
1948, na época o artista resgatou o Renascimento,
bem como as técnicas daquele período em uma
tentativa de revitalizar a pintura moderna através
dos modelos clássicos. O pintor também transportou as suas referências no campo da física nuclear
e da energia atômica para os estudos prévios da
“A Madona de Port Lligat”.
Por meio de um estilo que o artista chamou de místico nuclear, ele procurou reproduzir
a desmaterialização de figuras e objetos, que flutuam no espaço, para demonstrar a ausência de
gravidade e a divisibilidade da matéria. Mais uma Fonte: Acesso em 12 de jul. 2020. Disponível em: htvez, Gala é representada no quadro e ocupa o lu- tps://virusdaarte.net/dali-a-madona-de- port-lligat/
gar da Virgem Maria, ela reza enquanto observa o
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dois pintores, de personalidades fortes, mostram-se muito diferentes entre si, e mais
uma vez, recordamos que apesar dessa distinção, suas obras se assemelham por mostrar a realidade através de imagens surreais, impossíveis de se concretizar em um mundo real, mas que
estão vivas na mente dos artistas que as passam para a tela.
Enquanto Frida tem seu próprio estilo de pintar, Dalí é acadêmico e um estudioso da arte.
A técnica empregada de ambos tem a sua característica própria. Os dois artistas são capazes
de mostrar a sua mente, se tornam transparentes e vemos o que se passa no seu interior, em
seus corações. Segundo Alberto Manguel no livro “lendo imagens”:
“O que vemos é a pintura traduzida nos termos da nossa própria experiência... só podemos ver aquilo que, em algum feitio ou forma, nós já vimos antes, só podemos ver as coisas
para as quais já possuímos imagens identificáveis” (MANGUEL, 2011, p.27).
Muitas vezes as imagens surrealistas nos causam um estranhamento, o que acaba por
atrair a nossa atenção. Conhecer a poética do artista, sua história de vida, suas influências, nos
ajuda a compreender o seu significado. Nem sempre temos a mesma visão do artista.
Ele pode querer nos mostrar uma coisa e nós entendemos outra, por isso a importância
de conhecer o artista. Não é errado termos a nossa própria ideia sobre a obra, mas, a interpretação dos signos propostos é mais rica quando sabemos o seu significado.
O importante é termos a mente aberta, sem preconceitos e dispostos a ler as imagens
e buscar ver além da pintura, o que passa na mente do artista? O que passa no coração do
artista? E o que essa obra causa em mim? Sem dúvida, apreciar Salvador Dalí e Frida Kahlo nos
faz refletir sobre as obras no nosso consciente e no nosso inconsciente.
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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E ALFABETIZAÇÃO
E O PAPEL DESTA CONSCIÊNCIA NO PROCESSO
DE APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância de promover as habilidades
de consciência fonológica em favorecimento da aquisição da leitura e escrita pelas crianças.
Esse estudo busca levar os professores a refletir sobre sua prática e ampliar os conhecimentos
sobre a consciência fonológica na alfabetização, visto que o desconhecimento por parte de
educadores sobre esse tema pode comprometer o desenvolvimento e a evolução dessa habilidade na criança. É um desafio para os profissionais da educação, estimular os alunos através de caminhos alternativos para sua aprendizagem. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica. Os estudos nos permitem observar a relação das habilidades de consciência
fonológica com o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita. A consciência fonológica é necessária, mas não é suficiente para o aluno se alfabetizar. No entanto, as atividades
envolvendo a consciência fonológica podem enriquecer ainda mais, de forma lúdica, o ensino
da leitura e da escrita.

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Alfabetização; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

D

iversas pesquisas realizadas atualmente discutem os conhecimentos prévios sobre a linguagem escrita, apresentados pelas crianças, que precedem ao ensino
formal.

Tais conhecimentos são importantes na aprendizagem, embora nem sempre adequados,
pois eles partem das interações entre as representações internas dos indivíduos e de propriedades da linguagem e escrita externas a ele, mas que obedecem a regras ou convenções que
precisam ser aprendidas.
As concepções dos professores também, com suas crenças sobre a capacidade de
aprendizagem dos alunos, nem sempre são adequadas, mesmo que dominem o conteúdo que
será ensinado.
Apesar de bem definidos de forma geral nos planos e programas, a alfabetização inicial
aparece de maneira contraditória nas práticas cotidianas e nas atividades propostas para essa
aprendizagem. E os resultados disso são jovens e adultos mal alfabetizados, que apresentam
dificuldades para se expressar por escrito, e muitas vezes evitam escrever para não cometer
erros ortográficos. Isso se dá devido às práticas de escrita convencionais desenvolvidas fora de
contexto e sem uma função comunicativa real.
Nos programas de alfabetização de crianças, um objetivo importante é levar o educando a compreender as funções da língua escrita na sociedade. Para algumas crianças, as quais
suas famílias proporcionam um contato maior com atividades cotidianas de ler e escrever, essa
função é mais facilmente percebida. Mas quando isso não acontece, em lares com níveis de
alfabetização baixos ou nulos, é a escola que deve levar o aluno a compreender para que serve
a língua escrita.
Quando percebem a escrita como algo interessante que merece ser conhecido, as crianças são facilmente alfabetizadas. As experiências traumáticas de alfabetização são consequências de sequências idealizadas de progressão cumulativa, que estimulam modos idealizados de
fala, sem que haja uma análise linguística voltada para as reflexões da língua e seu funcionamento.
O processo de ler e escrever exige um nível alto de abstração e elaboração, e para isso
a criança deve ter a capacidade de pensar e refletir sobre a linguagem, e isso chamamos de
consciência fonológica.Capovilla (2003) coloca que a consciência fonológica refere-se tanto à
consciência de que a fala pode ser segmentada, quanto à habilidade de manipular tais segmentos. Assim, desenvolver a consciência fonológica se torna um pré-requisito para a aquisição da
leitura e da escrita.
A consciência fonológica é um processo complexo que envolve um conjunto de habilidades como: linguísticas, perceptuais, motoras e cognitivas, que permite ao indivíduo refletir sobre
as partes sonoras das palavras, utilizando-as para se comunicar e mais do que isso, assumindo
uma atitude metacognitiva em relação a elas, ao refletir sobre sua dimensão sonora.
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Ao longo dos anos, as pesquisas revelaram que as habilidades metalinguísticas, ou seja,
a capacidade de refletir sobre a própria língua, são de fundamental importância para a aquisição
e o desenvolvimento da leitura e da escrita (BRADLEY, BRYANT, 1987).
O desenvolvimento da consciência fonológica aparece como uma estratégia para minimizar o fracasso escolar presente na nossa sociedade, como uma forma de prevenção e remediação de determinados problemas escolares, favorecendo aos alunos a superação das dificuldades de alfabetização através de um processo de aprendizagem mais prazeroso e produtivo.
Visto que desenvolver as competências de leitura e escrita nos indivíduos é essencial
para se viver num mundo onde o acesso à informação ocorre de maneira cada vez mais rápida,
tornando nossa participação mais exigente.
Esse estudo parte do interesse na compreensão da influência da consciência fonológica
no processo de alfabetização, aprofundando o entendimento sobre a consciência fonológica e
concepções de língua e linguagem que são fundamentais para desenvolver um trabalho ornamentado com as competências linguísticas da leitura e da escrita, e favorecer o trabalho dos
professores alfabetizadores.
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CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO
As práticas de alfabetização na década
de 1980 apresentavam uma visão equivocada
da aprendizagem da escrita alfabética, pois se
baseiam em métodos analíticos e sintéticos que
levavam a um fracasso de grande parte da população nas escolas públicas de ensino.
Tais métodos, que não consideravam
os conhecimentos da psicolinguística que temos hoje, defendiam que para aprender a ler e
escrever era preciso dispor de habilidades perceptivas e motoras, como discriminação visual
e auditiva, coordenação motora e receber informações sobre as letras e os sons.
O trabalho do aprendiz era o de memorizar as letras decorando os seus sons. Assim, as
crianças conheciam as letras, as sílabas, tinham
contato com “falsos textos” (Eva viu a uva), mas
não compreendiam esse sistema de escrita, e
não era proporcionado a elas um contato com
textos reais que permitiriam avançar em seus
conhecimentos.
Na década de 90 surge o termo letramento que traz um novo conceito de alfabetização, considerando os usos e funções da escrita
baseados em atividades significativas de leitura
e escrita na escola.

Pré-silábica: fase em que a criança
não apresenta correspondência grafofônica,
ou seja, não compreende que a escrita registra
os sons das partes das palavras. Inicialmente
a criança, ao distinguir desenhos da escrita,
começa a fazer rabiscos e garatujas que ainda
não são letras.
À medida que passa a ter contato com
as palavras e seu próprio nome, começa a utilizar letras, mas sem estabelecer relações entre elas quanto as partes orais que quer escrever. Nessa etapa, percebe-se duas hipóteses
principais: a criança usa o critério quantitativo,
acredita que são necessárias muitas letras
para escrever o nome de um objeto grande e
poucas letras para escrever nomes de objetos
pequenos.
E acreditam que é preciso 3 ou 2 letras, no mínimo, para escrever algo. E a outra
hipótese da variedade, na qual pensa que é
preciso variar as letras e a quantidade ao escrever diferentes palavras, usam letras do próprio nome e só elas sabem o que escreveram.
Silábica: a criança passa a perceber
que as partes escritas se relacionam às partes orais que pronuncia, ou seja, relacionam os
aspectos gráficos e sonoros das palavras, buscam dar valor sonoro as letras para representar
as palavras, ao ler o que acabou de escrever,
tentam coincidir as sílabas orais que pronunciam às letras que escreveram, sem deixar que
sobrem letras, para cada sílaba pronunciada a
criança coloca uma letra, ou para cada palavra
numa oração dita.

Os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua Escrita
(FERREIRO & TEBEROSKY, 1984;1985) apresentaram novas práticas de alfabetização, que
denominam a escrita alfabética como um sistema notacional e não como um código. Isso sigQuando as crianças colocam uma letra
nifica compreender que a escrita representa no
papel os sons das partes das palavras por meio para cada sílaba pronunciada que não corresponde a segmentos das sílabas orais da palados segmentos menores que são as sílabas.
vra escrita, essa é a escrita silábica sem valor
De acordo com essa teoria a criança sonoro. No momento em que ela se preocupa
passa por quatro fases até chegar a se alfabe- em colocar letras que correspondem aos sons
tizar, nelas apresentam diversas hipóteses ou encontrados nas sílabas das palavras, sua esexplicações sobre o funcionamento da escrita crita passa para etapa silábica com valor soalfabética. As fases ou estágios, no processo de noro.
apropriação do sistema de escrita alfabético, e
que são apresentadas na teoria da psicogênese
da escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky,
são as seguintes:
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Silábica-alfabética: a criança apresenta uma compreensão de que a escrita nota as
partes sonoras das palavras. É considerada
uma fase de transição, está quase alfabética.
No entanto, utiliza duas letras para cada sílaba, e percebem que há sílabas que podem ter
mais de duas letras, e para outras sílabas da
palavra ainda mantém uma escrita silábica colocando apenas uma letra, tem dificuldades em
separar as palavras na frase ou no texto.

Após ter compreendido o sistema de
escrita alfabético, o aprendizado deve proporcionar as crianças o domínio das convenções
ortográficas da nossa língua. E para isso é preciso um aprendizado sistemático e repetição.
De acordo com o material do PNAIC- Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,
Ano 1- Unidade 03 (2012), a alfabetização é
um direito de aprendizagem que deve ser assegurado nos segundos e terceiros anos do
primeiro ciclo, e sua consolidação é o que irá
permitir que os educandos produzam textos e
leiam com maior autonomia.

Alfabética: nesta fase, apesar dos erros
ortográficos, as crianças já percebem a relação fonema-grafema e as regularidades da língua. Ainda não dominam a norma ortográfica
que deve ser uma atividade de aprendizagem
posterior. Ter atingido a hipótese alfabética não
Os problemas apresentados no Brasil,
significa estar alfabetizado.
nas duas últimas décadas, sobre o processo
de alfabetização ocorreram devido a perda da
Segundo Ferreiro & Teberosky (2001, sua especificidade, houve uma mudança conp.35):
ceitual quanto a aprendizagem da escrita. Os
A construção do conhecimento da leitura e da escrita estudos apresentados pela psicogênese da
tem uma lógica individual, embora aberta a interação língua escrita levaram a alguns equívocos e
social, na escola ou fora dela. No processo, a criança falsas inferências para que ocorresse a transpassa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo neces- posição da nova abordagem para a prática de
sário para o aluno transpor cada uma das etapas é mui- alfabetização.
to variável. Duas das consequências mais importantes
do construtivismo para a prática de sala de aula são
respeitar a evolução de cada criança e compreender
que um desempenho mais vagaroso não significa que
ela seja menos inteligente ou dedicada do que as demais (FERREIRO & TEBEROSKY, 2001, p.35).

É na psicolinguística que encontramos
uma maneira de introduzir a escrita enquanto objeto de conhecimento e encarar o aluno
como um sujeito cognoscente. Os processos
de aprendizagem baseados na psicologia genética são inerentes aos sujeitos e independem
dos métodos. Dessa forma, o conhecimento
adquirido é resultado da própria atividade do
aprendiz. Segundo Magda Soares (1999):
[...] ao assumir uma perspectiva psicogenética e psicolinguística, repudia-se, no processo de alfabetização, a
escrita controlada, a aprendizagem e, portanto, o ensino sistemáticos e progressivos do sistema gráfico,
das suas regras e convenções, e enfatiza-se a escrita
espontânea, através da qual a criança vá descobrindo
ela mesma o sistema de escrita, vá construindo seu
conhecimento sobre ele; ao mesmo tempo, porém, não
se pode deixar de reconhecer a necessidade de que a
criança se submeta à regulamentação que a ortografia
impõe ao uso dos símbolos, que aprenda as convenções ortográficas e escreva de acordo com elas (SOARES 1999, p.70).

O desenvolvimento do processo de
apropriação do sistema de escrita convencional foi deixado de lado prevalecendo sobre ele
o letramento. Todavia, os estudos nos mostram
que o processo de alfabetização se desenvolve
com um trabalho específico de ensino do sistema de escrita, a ação de ensinar/ aprender
a ler e escrever, deve ser inserida num contexto de letramento, no qual o indivíduo além de
saber ler e escrever exerce as práticas sociais
que usam a escrita. Assim, podemos ser alfabetizados e letrados ao mesmo tempo: “Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não
inseparáveis [...]” (SOARES, 1998, p.47).
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E com o passar do tempo, essas escritas acabam não refletindo a escrita de nenhum
O sistema alfabético é um sistema no- grupo, mas servem de instrumentos de comutacional e não um código. É um sistema de nicação, e mais do que isso, como um objeto
transcrição de letras em sons. A escrita é uma de identificação que mostra o que esses modos de falar têm em comum.
construção coletiva, não individual.

A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

Resultado de séculos de desenvolvimento e de múltiplos e diversos usuários. Assim, identificamos os sistemas de escrita de
uso social como um produto histórico e profundamente diferentes dos códigos racionalmente
construídos e utilizados por um número limitado de especialistas, como o código morse, o
código de barras e o sistema braille, exemplos
de códigos com construções racionais.

A aprendizagem do sistema de escrita
requer da criança um importante trabalho conceitual, por meio do qual ela terá que desvendar duas questões: o que as letras notam e
como as letras criam notações?
As questões respondidas no processo
de aquisição da escrita, que envolvem um conjunto de hipóteses, como vimos no tópico anterior, que permitirão que a criança se alfabetize.
Na medida em que ela reconstrói as propriedades do sistema de escrita, ela passa a ter domínio sobre ele, compreendendo os aspectos
conceituais que permitem a memorização das
relações letra-som e a leitura e escrita de novas
palavras.

A escrita apresenta aspectos históricos
socioculturais. Por ser produto de história social, necessita das propriedades que têm os
códigos. Os códigos se estabelecem por uma
relação estável entre um símbolo e seu significado, não há sinais com duplo sentido. Eles
não podem ser interpretados, ora de uma maNos anos iniciais de escolarização é
neira, ora de outra. As tentativas dos linguistas em escrever os sons das línguas levaram importante que as crianças compreendam que
a criação do alfabeto fonético, visto que com o as palavras são escritas com letras, variando
sua ordem, contar oralmente as sílabas das
alfabeto convencional isso não é possível.
palavras e comparar em relação ao tamanho,
Os códigos apesar das regras de cor- identificar semelhanças sonoras iniciais e firespondência que mantém, não apresentam nais, perceber que a composição das sílabas
ortografia, porque suas regras são unívocas. é variável e que as vogais estão em todas as
Enquanto as línguas, escritas naturais, têm or- sílabas.
tografia, porque suas regras de correspondênO professor, no seu papel de mediacia não são unívocas, ou seja, um mesmo som
pode ser escrito de formas diversas e uma dor, deve facilitar o contato da criança com a
mesma letra pode corresponder a mais de um escrita auxiliando na construção dos conhecimentos. Segundo Morais, (1996), consciência
som.
fonológica é uma habilidade metalinguística
Por isso não é correto afirmar que a es- que se refere à representação consciente das
crita é um código. As escritas alfabéticas repre- propriedades fonológicas e das unidades que
sentam as diferenças sonoras nos significantes constituem a fala, incluindo a capacidade de
dos signos linguísticos. Por serem utilizadas refletir sobre os sons e a forma de organizar as
por um grande número de usuários, vivendo palavras.
em locais extensos, esses escritos estão mais
próximos de certos dialetos que de outros.
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Ou seja, envolve a capacidade de refletir (constatando e comparando) e operar com
as sílabas ou fonemas (contando, segmentando, unindo, adicionando, suprimindo, substituindo e transpondo). Também definida como
um conjunto de habilidades explícitas e conscientes de identificar, manipular e segmentar
sons da fala até o nível dos fonemas (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 1998).

O papel do professor nesse processo é
o de oferecer às crianças oportunidades de reflexão sobre a dimensão sonora das palavras,
elas devem ser desafiadas com atividades lúdicas e prazerosas de pensar sobre as palavras e refletir sobre os segmentos sonoros. A
construção do conhecimento não ocorre sem
intervenção. São as boas perguntas feitas em
momentos oportunos que alfabetizam.

Formada por um amplo conjunto de habilidades, a consciência fonológica nos leva a
refletir sobre as partes sonoras das palavras.
As palavras além de utilizadas na comunicação
nos permite assumir uma atitude metacognitiva
ao refletirmos sobre sua dimensão sonora. A
atividade metacognitiva se dá quando analisamos, de forma consciente, nosso pensamento.

Por isso é importante desenvolver um
trabalho com rimas, aliteração, jogos para alfabetizar, onde as crianças possam identificar
os mesmos sons em palavras diferentes. Os
professores devem “encharcar” as crianças de
experiências do uso social da escrita, escrevendo bilhetes, criando livros de trava-línguas,
reconto de histórias, proporcionando contato
com livros, trabalhando a oralidade, brincadeiQuando refletimos sobre a linguagem, ras cantadas entre outras. Segundo o Ministéoral ou escrita, exercemos uma atividade meta- rio da Educação (2012):
linguística. Por fim, quando refletimos sobre as
sílabas, as palavras, sentenças, características Para que os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento sejam garantidos, é necessário proe finalidades dos textos e sua intenção, esta- mover um ensino com base em planejamento consismos recorrendo à consciência fonológica.
tente e integrado e que inclua situações favoráveis de
Na medida em que desenvolvem habilidades de consciência fonológica, as crianças
são capazes de separar, comparar palavras
quanto ao tamanho ou semelhança sonora,
identificar rimas, fonemas, palavras no interior
de outras palavras e se as partes sonoras estão no começo, meio ou final de uma palavra.
Essas habilidades que o indivíduo realiza em
sua mente são distintas quanto ao tipo de operação, tipo de segmento sonoro e quanto a posição em que as partes sonoras ocorrem nas
palavras.

aprendizagem focadas. Isto significa contemplar os
quatro eixos de ensino e aprendizagem das práticas
de linguagem e língua: oralidade, leitura, produção de
texto escrito e análise linguística, elementos de discursividade, textualidade, normatividade e apropriação do
sistema de escrita alfabética tendo em vista seu papel
em relação à aprendizagem de Língua Portuguesa e
dos demais componentes curriculares ao longo da escolaridade dos alunos (MEC, 2012 p. 40).

A consciência fonológica não pode ser
reduzida a uma consciência dos fonemas das
palavras. As habilidades de consciência vão
se desenvolvendo à medida em que o indivíduo vai se apropriando do sistema de escrita,
a cada hipótese que a criança avança, amplia
sua capacidade de reflexão sobre as partes sonoras das palavras.
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RELAÇÕES ENTRE CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA E ALFABETIZAÇÃO
Segundo Ferreiro (2013), a aquisição da
escrita está relacionada à consciência fonológica. O processo de compreensão do sistema de
representação da fala é bastante abstrato para
a criança, representar os sons da fala em grafia.
Para compreender como se dá esse processo,
o professor necessita ter fundamentos psicológicos, fonológicos, linguísticos e sociolinguísticos.

Podemos considerar o letramento como
um conjunto de práticas de leitura e produção
de textos escritos das pessoas da sociedade
em geral, que aparecem em situações reais do
dia a dia, tanto formais quanto informais. Ele é
o resultado da ação de ensinar ou de aprender
a ler e escrever, bem como o resultado da ação
de usar essas habilidades em práticas sociais,
apropriando-se da língua escrita e inserindo o
indivíduo em um mundo organizado, o da cultura escrita. Nesse contexto encontramos diversos gêneros textuais variados, com suas características próprias quanto à estrutura e recursos
linguísticos definidos, bem como o fim que se
destina (FERREIRO, 2013).

A aprendizagem inicial da língua escrita
ocorre por meio de dois processos: alfabetização e letramento. A alfabetização é o processo
de aprendizagem da representação dos sons da
Os processos de alfabetização e letrafala, ou seja, como transformar fonemas em gramento são distintos, específicos, mas ao mesfemas (FERREIRO, 2013).
mo tempo devem ser contemporâneos e atuar
Conhecer a representação dos sons da ao mesmo tempo, a criança se alfabetiza num
fala somente, não leva o indivíduo ao domínio contexto de letramento e se letra num contexda língua escrita. De acordo com Emília Ferreiro to de alfabetização. A escrita é uma atividade
(2013), é preciso que os indivíduos desenvol- extremamente analítica. A criança possui uma
vam as habilidades da tecnologia da escrita, ou sensibilidade fonológica, distinguindo sons
seja, devem aprender as funções sociais dessa iguais e diferentes. Para promover o aprendizalíngua que é o letramento. É um tipo de tecnolo- do da linguagem escrita, devemos tornar essa
gia, transformar letras em sons e sons em letras. linguagem implícita em explícita (FERREIRO,
2013).
A aquisição dessa tecnologia requer determinados elementos (segurar o lápis, escrever
O desenvolvimento da criança no perda esquerda para a direita, conhecer as letras
do alfabeto) e processos cognitivos e linguísti- curso da psicogênese da língua escrita desde
cos próprios que orientam a alfabetização (FER- a fase icônica até se tornar alfabética e depois
ortográfica está intimamente ligado ao desenREIRO, 2013).
volvimento da consciência fonológica e ao conhecimento das letras. Cabe ao educador levar
em conta esses três desenvolvimentos: consciência fonológica, desenvolvimento psicogenético e conhecimento das letras (FERREIRO,
2013).
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Sob o ponto vista da consciência fonológica podemos destacar duas fases características. A primeira podemos chamar de pré-fonológica que engloba a fase icônica, na qual a
criança considera o desenho como escrita, a
fase da garatuja na qual a criança faz rabisco
como se fosse escrita, e a fase pré silábica na
qual a criança já sabe que se escreve com letras, mas utiliza qualquer número de letras para
representar as palavras. Aqui a criança não se
deu conta que a escrita representa os sons da
fala (FERREIRO, 2013).

A criança se apropriará da escrita com
maior facilidade se a consciência fonológica
estiver associada ao conhecimento das normas de correspondência entre fonemas e grafemas, pois isso permite a memorização e generalização dessas relações, de sons e letras
(FERREIRO, 2013).

A consciência fonológica engloba habilidades que partem da simples percepção global do tamanho das palavras até a segmentação e uso de sílabas e fonemas. Entre os níveis
de consciência fonológica podemos encontrar
Para que a criança passe da fase pré- alguns que precedem ao aprendizado da leitu-fonológica para a fonológica é preciso traba- ra e da escrita, e outros que são consequência
lhar com ela os sons das palavras. Quando a dessa aprendizagem (FERREIRO, 2013).
criança se torna silábica, ela percebe a palavra
como som, percebe “pedacinhos de sons” nas
De acordo com Carvalho & Alvarez
palavras. A passagem para a fase fonológica, (2000), a consciência fonológica obedece a
que se dá no desenvolvimento psicogenético certos padrões operacionais de complexidade,
quando a criança entra em uma fase silábica, é e a recepção de rimas e segmentação de senuma das mais importantes para que a criança tenças em palavras são as tarefas menos comconsiga se apropriar da língua escrita (FERREI- plexas dessa escala, seguido pela segmentaRO, 2013).
ção de palavras e da adição das sílabas em
Assim, a criança só avança para a fase palavras. A análise inicial, subtração de sílabas,
silábica de escrita ao assimilar e compreender emissão de rimas e rima sequencial requerem
as características sonoras da palavra. A cons- maior competência fonológica. O maior grau
ciência fonêmica é um nível da consciência fo- de complexidade encontra-se em atividades de
nológica que permite a análise dos fonemas consciência fonêmica, pois requer a compredas palavras. No processo de aquisição da es- ensão de que as palavras são formadas por
crita é a habilidade adquirida por último pela estruturas mínimas que são recombinadas e
criança. A consciência fonológica é imprescin- transpostas foneticamente.
dível para a escrita, ao mesmo tempo, ela se
aprimora com o domínio da escrita (FERREIRO, 2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desse estudo foi possível compreender a importância de trabalhar a consciência fonológica de maneira significativa no processo de aquisição da leitura e escrita na formação
de crianças. Para que elas se tornem adultos leitores, produtores de textos e capazes de compreender e transformar de forma crítica e consciente o meio onde vivem.
No Brasil, o sistema educacional encarar diversos desafios que estão relacionados aos
currículos de formação de professores, às políticas de formação continuada desses profissionais, nos métodos de ensino e na alfabetização propriamente dita.
De acordo com Maluf (2005, p.55) a aquisição da linguagem escrita está inserida em
um processo amplo de desenvolvimento sociocultural e histórico da sociedade. Nos países em
desenvolvimento, assim como no Brasil, uma parcela significativa da população chega a idade
adulta sem nunca ter ido a escola ou tendo passado por experiências mal sucedidas que comprometem a habilidade de ler com competência. Esse baixo desempenho escolar nos faz questionar a forma pela qual vem ocorrendo o processo de alfabetização nas escolas aqui no Brasil
e repensar as práticas de alfabetização fundamentadas nos referenciais teóricos.
Cabe não só ao professor, mas como a todos os envolvidos no período de alfabetização,
refletir e discutir os aspectos desse processo, não apenas para promoção dos alunos, mas para
uma formação para a autonomia e promoção humana.
De acordo com Capovilla e Capovilla (2004 b) no Brasil, nos últimos anos, principalmente na década de 90, o processo de alfabetização das crianças tem como ênfase a abordagem
global dos textos, não favorecendo a abordagem fônica que enfatiza o domínio do código grafofonêmico como requisito à aprendizagem competente da leitura.
Nas três últimas décadas, foram apresentados pelo relatório brasileiro sobre alfabetização um estudo da leitura que mostra avanços consideráveis nas práticas de alfabetização
de inúmeros países que adotaram os conhecimentos advindos da ciência cognitiva da leitura.
Porém tais práticas e políticas de alfabetização de criança, os currículos e capacitação de professores não acompanharam a evolução desses conhecimentos. “Esse fosso que separa o país
dos conhecimentos e práticas mais atualizados pode ser responsável, em grande parte, pelo
insuficiente desempenho escolar de expressiva fatia da população escolar brasileira” (BRASIL,
2003, p.14).
Assim devemos encarar a consciência fonológica não apenas como uma simples habilidade a ser desenvolvida e treinada, mas como uma capacidade cognitiva que deve ser desenvolvida e que está intrinsecamente relacionada à compreensão da linguagem oral enquanto um
sistema de significantes. A consciência fonológica pode acelerar o processo de aquisição da
leitura e escrita pela criança (BRASIL, 2003, p.14).
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As relações entre consciência fonológica e aprendizagem da leitura e escrita se dão em
um contexto de reciprocidade. Daí a importância de enfatizar desde o início da escolarização,
atividades que estimulem a percepção da relação entre a fala oral e a escrita favorecendo o
aprendizado efetivo do princípio alfabético pelas crianças (BRASIL, 2003).
É importante ressaltar que o desenvolvimento da consciência fonológica acontece de
acordo com as oportunidades de refletir sobre as formas orais e escritas das palavras. Assim,
as habilidades de consciência fonológica se evidenciam com as oportunidades de reflexão das
dimensões sonoras das palavras. E a escola tem o papel de estimular esse desenvolvimento
com atividades lúdicas e prazerosas (BRASIL, 2003).
O trabalho com atividades variadas, jogos, trava-línguas, brincadeiras, histórias, levam as
crianças a prestar atenção na estrutura segmentar da fala, facilitando a aprendizagem. O desenvolvimento das habilidades metalinguísticas também deve ter um lugar de destaque nos currículos de formação de professores e em cursos de atualização para professores em exercício, a fim
de que desenvolvam procedimentos de ensino que favoreçam o sucesso da aprendizagem de
seus alunos (BRASIL, 2003, p.14).
A compreensão do sistema de escrita alfabético não é algo simples para as crianças,
pois envolve aspectos lógico-conceituais para compreender o funcionamento das letras na formação das palavras. A reflexão é uma condição necessária para que a criança avance para uma
hipótese alfabética. No entanto, não é condição suficiente, é preciso que as crianças se beneficiem da materialização que a forma escrita das palavras lhes proporcionem (BRASIL, 2003,
p.14).
Somente o estudo da consciência fonológica não leva à construção da escrita, a criança
precisa compreender os aspectos sonoros e sua consequente derivação na escrita. Cabe aos
professores fazer brotar nas crianças o desejo e a vontade de aprender, lançar desafios, despertar curiosidades para que tenham confiança na sua capacidade de aprender e possam utilizar
isso a favor do seu desenvolvimento.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR PARA
UMA ESCOLA MELHOR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar questões políticas relacionadas às relações
dos professores e demais funcionários das escolas, para entender de que forma essas relações interferem na implantação da gestão democrática, que é fundamental para o devido
desenvolvimento dos alunos, além de refletir sobre a gestão democrática nas escolas da rede
pública e o papel dos gestores, que devem garantir a participação da comunidade escolar
nas decisões de âmbito pedagógico, financeiro e administrativo, por meio de diversos instrumentos que favoreçam esta participação. Os resultados dos estudos sobre a importância da
gestão democrática para a qualidade do ensino, mesmo com todos os avanços, existe ainda
a necessidade de se aprofundar a compreensão em torno da temática, ampliando os espaços
de discussão e unir esforços na luta por uma efetiva gestão democrática, sendo fundamental
condição para a melhoria da qualidade na educação. Atualmente, os princípios democráticos
e de participação dos cidadãos nas decisões que envolvam suas necessidades são recorrentes
e percebidos nas mais diversas áreas.

Palavras-chave: Comunidade Escolar; Educação; Gestão Participativa; Planejamento.
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INTRODUÇÃO

E

sse artigo tem como tema a importância de uma gestão escolar para um bom andamento da escola, visando sempre uma educação de qualidade, com um planejamento participativo, buscando sempre manter uma Gestão Escolar Democrática.
O objetivo principal deste artigo é proporcionar a compreensão sobre a gestão escolar
democrática, baseada em um Planejamento Participativo viabilizando sempre a participação de
toda a comunidade escolar.
Será discorrido sobre conceitos de uma gestão escolar, com democracia e um planejamento participativo, da forma mais ampla, objetivando a aplicação dentro da unidade escolar,
compreendendo sobre a gestão democrática como um tema atual, relevante para ser trabalhado
com as crianças.
Dentro da escola é fundamental que haja uma gestão organizada, com a capacidade de
administrar a instituição educacional, sendo relevante para o desenvolvimento do trabalho e o
aprendizado dos alunos. As crianças não aprendem apenas dentro das salas de aula, mas no
ambiente escolar como um todo, desde a forma como é organizada e seu funcionamento, pelas
ações globais que são promovidas dentro da escola e é fundamental trabalhar a forma como as
pessoas se relacionam e como as pessoas da comunidade são englobadas dentro do trabalho
escolar.
Uma educação de qualidade é a que resulta do conjunto das relações dos fatores externos e internos que existem dentro do ambiente escolar, de forma como essas relações são
organizadas e trabalhadas.
Administrar o dia-a-dia das escolas públicas, especialmente aquelas que ofertam o ensino fundamental, tornou-se um grande desafio para os gestores. Dificuldades de todo tipo interferem na realização de propostas e/ou tarefas pedagógicas, o que tem levado muitos gestores a
desenvolverem um sentimento de perda de tempo, de incompetência, insuficiência e desânimo,
uma vez que ainda estamos marcados pela imagem de uma escola ideal, nos quais educandos
dóceis e gratos aos seus professores vão para aprender a ser felizes.
É que às vezes o gestor se esquece de que pode - e deve - compartilhar tarefas com sua
equipe. Muitas Secretarias de Educação preveem, em seu regulamento interno, um organograma
básico para as escolas. Mas a maioria não atribui funções específicas para os cargos. Nesses
casos, o diretor pode eleger, entre seus colaboradores, as pessoas que serão as parceiras nas
diversas áreas da gestão.
Escolheu-se esta abordagem por verificar a relevância dos processos participativos para
a garantia da democracia na sociedade, especialmente relativas ao setor público. Neste sentido,
o direito à educação, garantido constitucionalmente, encontra-se em destaque no campo da
gestão escolar democrática, como iniciativa de conscientização de toda a comunidade na busca
pela equidade social.
A educação busca sempre institucionalizar a democracia, aprimorando a eficiência e a
qualidade da educação pública, sendo uma força importante para estimular mudanças na maneira como a escola deve ser administrada. É importante que a comunidade escolar participe
da tomada de decisões, para que isso ocorra é fundamental que o gestor desempenhe seu
papel para que ocorra um bom andamento do trabalho escolar, para que seja eficiente deve ser
planejado e desenvolvido integralmente. Dentro da sala de aula o professor é um gestor e deve
ter consciência de que suas ações poderão influenciar diretamente o andamento da escola e
especialmente o aprendizado das crianças.
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Dentro das unidades escolares brasileiras há uma busca por uma gestão democrática,
na qual aconteça a participação ativa de toda a comunidade escolar envolvida no processo de
ensino/aprendizagem das crianças, sendo uma luta contínua das escolas públicas e um princípio presente na atual Constituição Federal.
O movimento em prol da descentralização e da democratização da administração das
escolas públicas, iniciado no princípio da década de 1980, tem encontrado apoio nas reformas
legislativas. Esse movimento concentra-se em três vertentes básicas da administração escolar:
participação da comunidade escolar na escolha dos diretores de escolas das redes públicas;
criação de um colegiado/conselho escolar que tenha tanto autoridade deliberativa com poder
decisório; e controle sobre os recursos financeiros complementares, em nível local. O movimento pela administração democrática da educação reconhece a necessidade de unir essas
mudanças estruturais e de procedimentos com o foco no aprimoramento escolar, por meio de
um projeto pedagógico.
Essas reformas abrangem um movimento para democratizar a administração escolar e
aprimorar a qualidade educacional. O estabelecimento de colegiados ou conselhos escolares,
que incluem representantes dos professores, dos funcionários, dos pais e dos educando, e do
diretor da escola, com autoridade deliberativa e poder decisório, têm obtido níveis variados de
sucesso.
Com a presente monografia pretende-se atingir os seguintes objetivos específicos: fazer
uma reflexão sobre a gestão da escola pública, numa visão histórica; identificar, por meio de
um Estudo de Caso, as contribuições apresentadas pela gestão participativa para a melhoria
do desempenho organizacional e funcional da escola, na tomada de decisões e que tem como
principal instrumento o planejamento participativo, focando o papel do gestor na construção do
coletivo escolar.
O diretor é o líder principal. Contudo, isso não impede a existência de outras lideranças
que ajudem a gerir áreas específicas da escola. Cabe a ele identificar as competências e preferências de seus auxiliares para aproveitar melhor as habilidades de cada um.
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UMA BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
O início da educação no Brasil, de acordo com Gonçalves (2011, pg. 66-7), se deu
no século XVI, originando-se com o descobrimento do país, por parte dos portugueses, e a
imposição da educação jesuíta aos indígenas.
Conforme a autora havia, na época, a compreensão de que povos como os índios brasileiros
eram atrasados e selvagens, comparados aos
povos europeus.
Arcanjo e Hanashiro (2010, p. 29) colocam que, na cultura indígena, a escrita não existia por não ser considerada necessária, pois as
crianças eram ensinadas pelos próprios pais e
avós, por meio da fala e da visualização. A noção de educação dos indígenas era diferente
do restante do mundo, que envolvia a leitura e
a escrita. Era uma educação baseada na sobrevivência e na boa convivência.
Outro traço que diferencia a educação
indígena da educação imposta pelos jesuítas
(com origem europeia) era o fato de que, esta
última, se utilizava de marcas repressivas, ou
seja, regras e castigos impostos de forma autoritária pelos educadores. Assim, os conhecimentos eram repassados de maneira repressiva, autoritária, havendo a predominância do
conhecimento sobre a efetiva compreensão do
que se pretendia aprender.
Promoveram-se, então, movimentos de
educação e catequização junto ao povo indígena, no intuito de promover a civilização e a
salvação das almas. Acreditava-se que somente aqueles que temiam a Deus e estivessem
ligados diretamente ao Catolicismo eram dignos da salvação divina. Ampliou-se, assim, o
número de cristãos católicos, culminando com
o crescimento da influência e poder da Igreja
Católica.
Por mais de dois séculos a educação
jesuítica predominou na colônia, uma vez que
não havia interesse da metrópole em criar um
sistema educacional no Brasil. Aos poucos, porém, os jesuítas começaram a ser vistos como
um incômodo para Portugal, a partir da reflexão e do debate a respeito da educação não
religiosa iniciados na Europa (GONÇALVES,
2011, p. 68)

Entretanto, é importante ressaltar que
os jesuítas não foram os únicos religiosos a
se dedicarem à educação, no Brasil. Conforme Paiva (2003, pg. 67), os franciscanos,
por exemplo, também se preocupavam com a
conversão dos indígenas. Todo o ensino era,
portanto, entregue aos religiosos até o final do
século XVII, no qual passa a existir uma educação “oficial”, ou seja, padronizada de acordo
com os interesses vigentes, interesses estes
dos colonizadores e interessados na extração
de riquezas do Brasil.
A partir de então, o método de ensino
necessitava atender às exigências da época: o
pensamento liberal, iniciando-se as ofertas de
escolarização também por meio da esfera privada. Entretanto, houve conflitos entre a educação estatal e a privada, chegando esta última a
ser veementemente combatida.
Bruel (2010, p. 22) coloca que fora a
partir do século XVIII, especialmente no século
XIX, que se consolidou a defesa da existência
de uma escola pública gratuita, universal, obrigatória e laica. A partir do século XIX, com a
chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil,
muitas foram as mudanças culturais estabelecidas, culminando com uma nova proposta de
educação a ser desenvolvida.
Parte da ação educativa desse período
derivou da necessidade de formação de indivíduos para a administração do Reino, no Rio de
Janeiro. Houve a criação de cátedras e instituições culturais e educacionais, com ênfase no
ensino superior. Por outro lado, as iniciativas
de escolarização primária foram praticamente
nulas, limitadas às escolas de ler e escrever
(GONÇALVES, 2011, p. 80).
Percebe-se, portanto, que o objetivo
primordial destas diretrizes educacionais era
reverter estes conhecimentos para o próprio
Reino, prevalecendo à oferta de ensino para
aqueles que pudessem ser “úteis” ao governo.
Desta maneira, outro tipo de educação, como
a alfabetização, por exemplo, não encontrava
espaço adequado para o seu desenvolvimento.
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Neste contexto, a educação oferecida
nas comunidades colonizadas por imigrantes,
especialmente alemães e italianos, como no
caso do Rio Grande do Sul e especificamente
do município de Ijuí, passava a desempenhar
papel importante.
Os estudos que tratam da imigração
alemã no Rio Grande do Sul são praticamente
unânimes no entendimento de que para estes
imigrantes a escola era tema prioritário, que
ela não poderia ser tratada de forma isolada.
Fazia parte essencial de um projeto mais amplo, na perspectiva da restauração, promovendo-se toda uma rede de associações religiosa
cultural para dinamizar a vida dos imigrantes
(KREUTZ, 2001, p. 120).
Isto se deve ao fato da maioria dos
imigrantes ser oriunda de “um contexto histórico-cultural de profundas lutas e tensões”
(KREUTZ, 2001, p. 120), culminando com a
luta pelo seu próprio espaço em terras estrangeiras, além de ver garantida sua dignidade e
melhoria da qualidade de vida, o que só era
possível a partir de uma educação que correspondesse aos seus anseios.
Antes da proclamação da República, pouco se investia, no Brasil, na criação e
ampliação de escolas que ofertavam ensino
público. Estas se concentravam nos grandes
centros urbanos da época. A maior parte do
atendimento era feita pela iniciativa privada, em
sua maior parte, relacionada à Igreja Católica,
conforme o ensinamento de Bruel (2010, p.
89).
Durante este período, portanto, a maior
parte dos indivíduos permanecia analfabeta,
tanto por residirem em municípios distantes da
capital e não haverem modo de se deslocarem
até ela, quanto por não possuírem os recursos financeiros necessários para arcar com as
despesas de uma educação privada, na maior
parte das vezes oferecida por meio da Igreja
Católica.
Para Paiva (2003, p. 36-37), ainda no
século XIX, difundiram-se entre a intelectualidade as ideias relativas à importância da educação do povo como fator capaz de contribuir
para o progresso do país. Finalmente, a popu-

lação era vista como uma peça importante ao
desenvolvimento. Entretanto, somente a partir
do século XX, efetivamente, estas ideias passaram a se transformar em ações.
A partir de então, passava a ser implantado um novo sistema de ensino no Brasil, com
a preocupação de estender o acesso à escolarização para um número cada vez maior de
cidadãos. Tratava-se, portanto, de um sistema
baseado no que atualmente é um dos princípios constitucionais básicos: o acesso à educação como direito de todos. Um dos fatores
importantes para esta implantação fora o êxodo rural, aumentando significativamente o crescimento das zonas urbanas e necessitando de
atenção especial a esta nova realidade.
Conforme Kreutz (2001, p. 139-40), a
elite política brasileira apontava a escola pública do século XVIII, nos Estados Unidos, como
exemplo e esteio para a formação nacional.
Assim, a partir da década de 20, passou-se a
pensar a nação brasileira, estabelecendo ideais e espaços para o público. Neste sentido,
a escola possui papel fundamental, pois era a
partir dela que se “criava” a nação.
De fato, não é possível pensar a escola
na atualidade senão como a “criadora” de uma
nação, ou seja, nos quais nascem identidades
e indivíduos capazes de escrever sua própria
história e também, capazes de transformar a
própria sociedade. É na escola que se formam
as identidades e que se desenvolvem conhecimentos importantes para a evolução social.
No decorrer da primeira metade do
século XX, especialmente a partir da Primeira
Guerra Mundial, passaram a ser desenvolvidas
ações significativas no contexto da educação,
conforme Paiva (2003, p. 47). Estas ações
estavam ligadas ao nacionalismo, ou seja, ao
sentimento de desligamento do país em relação aos seus colonizadores, o que incluía o
processo educacional, herdado dos imigrantes.
A partir da década de 40 a educação
popular, ou “educação para todos”, passou a
ser incluída nas discussões políticas mais importantes. O analfabetismo e a falta de oportunidades de educação passaram a ser problemas, tanto para os indivíduos quanto para
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a própria sociedade, devido à necessidade de
escolaridade para acompanhar as evoluções
sociais e tecnológicas do momento.
Nesta época, também, passa-se a falar
na educação voltada para os adultos, ou seja,
aqueles que não desfrutaram de condições
educacionais adequadas no decorrer infância
e juventude. De acordo com Paiva (2003, p.
58), a educação de adultos começa a ganhar
relevância com a criação do Fundo Nacional
do Ensino Primário, em 1942, com a dotação
de 25% de seus recursos para a alfabetização
e educação da população adulta analfabeta.
A escola passou a ser compreendida
como instituição fundamental no esforço de
moralizar e civilizar a população do país e de
se estabelecer uma ordem social necessária ao
progresso (GONÇALVES, 2011, p. 107). Esta
nova postura culminou no sistema de ensino
atual, baseado em premissas constitucionais e
a participação das comunidades na determinação de prioridades a serem observadas.

SOBRE O MANIFESTO DOS PIONEIROS
DA ESCOLA NOVA (1932)
Neste Manifesto, teóricos ligados ao
movimento escolanovista apontam a educação
como problema de maior importância e gravidade no que se refere aos planos de reconstrução nacional, sobrelevando, inclusive, os problemas de ordem econômica. Para os referidos
autores:
[...] é impossível desenvolver as forças
econômicas e de produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa que
são os fatores fundamentais no acréscimo de
riqueza de uma sociedade (AZEVEDO, 2010,
p. 33).
Estes destacam, ainda, que, após 43
anos de regime republicano, as políticas econômicas continuavam dissociadas das políticas
educacionais, defendendo a importância de se
criar “[...] um sistema de organização escolar,
à altura das necessidades modernas e das necessidades do país” (idem, p. 33).

Defendem, também, a necessidade de
os educadores possuírem uma “cultura geral”
para que estes possam enxergar os problemas
educacionais em conjunto, [...] “de um ponto
de vista mais largo, para subordinar o problema
pedagógico ou dos métodos ao problema filosófico ou dos fins da educação”, assim como a
necessidade de uma “cultura científica” (idem,
p.35).
Com efeito, o referido documento teve
como objetivo “[...] transferir do terreno administrativo para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares” (idem, p.35),
propugnando o uso dos estudos científicos
para resolução dos problemas da educação,
a exemplo do que ocorre na engenharia e nas
finanças.

A DÉCADA DE 80 E A PERSPECTIVA
DE DEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL
No final da década de 80, segundo Rodrigues (2001), com o fim do regime soviético,
houve a chegada da democracia nos países
do Leste Europeu (Hungria, Polônia, Romênia e
Tcheco-eslováquia), como está destacado em:
[...] As exigências de livre participação
política em um regime tido como de igualdade
reativaram as discussões sobre os caminhos
do socialismo e serviram como argumento
para os que acreditam na falência do corpo
filosófico desenvolvido por Marx no século passado. (RODRIGUES, 2001, p. 8)
Em 1979, foi empossado João Batista de Oliveira Figueiredo como presidente da
República do Brasil, que deu continuidade ao
processo de reabertura política no país.
Segundo Rodrigues (2001), com a
pressão dos movimentos sociais e alguns fatores internacionais, fez com que a queda do
regime ditatorial em vigor no Brasil, como em
outros países no mundo. Na metade dos anos
80, tivemos muitos momentos de greve dos trabalhadores, resultando em um forte esquema
repressivo. Uma das maiores greves foi a do
ABC paulista, pois teve uma grande repercussão, por conta da sua condução, e apoio da
população e de instituições como a Igreja e a
OAB.
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Neste período, aconteceram diversos
embates entre os que lutavam pela abertura do
país e os que queriam a continuidade do regime militar. Mas em 1983, o movimento pró-diretas começou a aumentar, com diversas campanhas a favor das Diretas já. Com o apoio
e cobertura desse movimento pelos meios de
comunicação, o Hino Nacional investia-se de
figura em torno das mudanças, ressaltando
as cores: verde/amarelo, protestos com panelaços e buzinaços foram se organizando em
grandes cidades do Brasil.
O comitê responsável pela campanha
das diretas já mantinha uma mobilização popular em torno da luta pelas eleições presidenciais, eleições estas que não aconteceram por
voto popular, mas pela reunião de um Colégio
Eleitoral que elegeu, em 15 de janeiro de 1985,
Tancredo Neves como presidente, com sua vitória comemorada com Hino Nacional. Como
bem lembramos, problemas de saúde, no entanto, impediram a posse do então presidente
que veio a falecer, sendo substituído pelo vice
José Sarney.
A nova Constituição do país foi promulgada em 1988 e nesta estava prevista a proibição da censura e o reconhecimento de alguns
direitos como os de greve e a não interferência
do Estado nas organizações sindicais.

PERSPECTIVA DE DEMOCRATIZAÇÃO
DAS RUAS PARA A ESCOLA
Os trabalhos sobre gestão surgidos no
final dos anos 70 até os dias atuais representam uma crítica ao modelo anterior de gestão,
que apresentavam uma análise em que princípios da administração especialmente os concebidos por Taylor e Fayol são colocados a
serviço da administração da educação.
Foi neste período que, segundo Souza
(2012), foram escritos alguns trabalhos sobre
o tema gestão na perspectiva da democratização. Dentre estes, destacamos o artigo de
Miguel Arroyo (1979), alguns ensaios de Vitor
Paro e o trabalho de Gadotti que teria vivenciado, em uma universidade, um processo de
gestão compartilhada.

ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO,
PODER E PARTICIPAÇÃO
No supracitado artigo, Arroyo (1979, p.
36) elabora uma “[...] reflexão sobre as dimensões políticas das tendências atuais na administração da educação no Brasil”, levantando
um questionamento sobre a adoção dos modelos empresariais para a educação, que vem
se propagando nos discursos da época e que,
segundo o mesmo autor, colocam a modernização administrativa do sistema educacional
como estratégia central.
O autor denuncia, ainda, o fato de este
diagnóstico excluir a possibilidade das economias centrais serem responsabilizadas pela
“ineficiência” das economias periféricas, colocando a causa destes problemas, em fatores
internos. No caso da educação, responsabiliza-se o sistema escolar pelos problemas crônicos que o afetam. O autor, no entanto, critica a
possibilidade de uma educação igual num país
no qual “o sistema socioeconômico e político
tem que ser desigual” (1979, p. 37). Este questiona, ademais, a que tipo de racionalidade os
sistemas educacionais estão servindo já que,
após alguns anos de aplicação das técnicas
de racionalidade administrativa, não se tem notado mudança na correção da irracionalidade e
desigualdades da sociedade.
Destaca, assim, que a origem dos problemas não está na escola, ou na administração, mas em um modelo de sociedade em que
a escola precisa atender aos interesses do modelo de produção, pois, se antes o Estado operava como regulador da economia, este agora
“precisa” criar e manter condições de lucratividade para as empresas e, nesta perspectiva
“...o Estado não cumpre estas funções operando de fora, ou por cima, opera por dentro” (ARROYO, 1979, p. 40, grifo do autor).
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E assim destaca que o Estado está
cada dia mais presente na economia, na
medida em que também se faz presente em
áreas que reproduzem relações sociais e políticas importantes à manutenção do modelo
econômico, defendendo, desse modo, para
a educação, um saber para o incremento da
produção, um saber ligado diretamente ao desenvolvimento econômico. A educação assim
tem servido não só para formar a mão de obra
com saberes necessária a produção, mas para
formação de novas atitudes e comportamentos
desejáveis à manutenção do sistema.
E, assim, defende a formação de educadores e administradores educacionais formados para um pensar crítico, “atento ao modelo
de um homem a ser educado e às relações
entre a escola e a sociedade” (ARROYO, 1979,
p. 46), apontando como proposta, a criação
de mecanismos de maior participação dos setores da sociedade na definição de políticas,
administração e planejamento do sistema educacional.

[...]a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em que
um operário manual se torne qualificado, mas
em que cada “cidadão” possa se tornar “governante” e que a sociedade o coloque, ainda
que “abstratamente”, nas condições gerais de
poder fazê-lo (GRAMSCI apud PARO, 2001, p.
41)
Com efeito, Paro faz referências ao
tema da gestão democrática, em suas diversas
obras. Na obra em questão faz uma reflexão
acerca dos princípios da gestão democrática,
tratando sobre temas como: eleição de diretores, conselho de escola, qualidade, produtividade do ensino, direção escolar e coordenação
pedagógica, autonomia escolar e participação.

VITOR PARO E SEUS TRABALHOS EM
DEFESA A GESTÃO DEMOCRÁTICA
NAS ESCOLAS
No presente trabalho faremos referência a diferentes ensaios produzidos pelo autor
e publicados no livro Escritos sobre Educação.
Neste, fica clara a defesa do autor acerca da
gestão democrática, sobre a base da participação. O autor chega a afirmar que “a principal
falha hoje da escola com relação a sua dimensão social parece ser a sua omissão na função
de educar para a democracia.” (PARO, 2001,
p. 35, grifo do autor)
O autor chega a defender suas ideias
afirmando ser esta coerente com o pensamento de Antonio Gramsci que, ao criticar o ensino
profissional, afirmava que:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas duas últimas décadas foi perceptível o crescimento dos mecanismos atribuído aos
processos de democratização e descentralização da gestão dos sistemas de ensino, o que se
evidencia na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação complementar,
no desenvolvimento de estudos, nessa área, nos meios acadêmicos do País, assim como nas
medidas adotadas pelos governos nas suas diferentes esferas.
Ficou claro, porém que para se estabelecer novas relações entre escola e sociedade é
preciso que se promova efetivamente a democratização na gestão. Repensar a teoria e a prática
da gestão educacional no sentido de suprimir os controles formais e priorizar os controles por
avaliação de resultados, incentivar a autonomia das escolas e das unidades escolares, com a
participação da comunidade escolar no controle social da escola.
Tais concepções e práticas estão associadas ao novo papel do Estado e de suas instâncias e a uma reformulação dos cursos de formação profissional em educação. A qualidade
de ensino depende e muito de uma gestão democrática, que tende a instituir mecanismos de
participação coletiva de todos os segmentos da comunidade escolar nas decisões administrativas e pedagógicas da escola, possivelmente superando as relações autoritárias de poder, o
individualismo e as desigualdades, promovendo uma educação de qualidade.
Atualmente sabemos que a gestão democrática é imprescindível para estabelecer uma
cultura de participação, tendo um caráter pedagógico transformador, no qual a escola é um laboratório de cidadania.
A escola precisa aos poucos vem conquistar cada vez mais uma autonomia político pedagógica, para ter condições para promover a qualidade da educação, fundamentando e constituindo um instrumento de construção de uma nova cidadania. A democratização institucional é
um caminho para que a prática pedagógica, sendo efetivamente uma prática social e contribui
para o fortalecimento do processo democrático amplo.
O princípio da democratização, promove uma gestão escolar que envolve toda a comunidade escolar, com redistribuição e compartilhamento de responsabilidades, objetivando e intensificando a legitimidade do sistema escolar como um todo, no qual todos os sujeitos envolvidos
devem ajudar efetivamente, se responsabilizando por colocar as decisões do grupo em prática,
buscando obter uma educação de qualidade.
Para que essas transformações na educação aconteça, o diretor precisa intervir diretamente no trabalho do grupo escolar, atuando como um líder educacional, influenciando diretamente o comportamento de sua equipe escolar, mantendo contato permanente, fazendo com
que cada profissional, aluno e pais de alunos, se sintam que a escola também é de sua responsabilidade.
Um bom gestor é aquele que se torna fonte de inspiração, incentivo e apoio técnico, e
precisa estimular a criatividade, mas sem deixar de estabelecer padrões, confrontando, corrigindo, capacitando acima de tudo e precisa valorizar o desempenho da sua equipe, sabendo que
receber o reconhecimento os motiva a melhorar cada vez mais, sendo capaz de extrair o máximo
dos profissionais que trabalham dentro da escola.
Se o diretor é um líder, ele não deixa os professores abandonados à própria sorte, isolados em suas salas de aula. Organiza a jornada escolar, abrindo espaço para diversas reuniões
durante o mês, com os docentes, por disciplina ou por série.
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Estimula-os a debater, em grupo, problemas pedagógicos como dificuldade em motivar a
classe ou em estabelecer relações entre os conteúdos e a vida dos alunos. É o momento em que
os professores refletem sobre sua prática e experimentam novas possibilidades. Em um clima
descontraído, não ameaçador, de cooperação, vão sentir-se à vontade até para falar sobre seus
próprios erros, discuti-los e aprender com eles.
O diretor deve ser um grande comunicador, conseguindo mobilizar e articular todos os
setores da comunidade escolar, precisa convencer e orientar os pais, desenvolvendo hábitos de
estudo das crianças e demais funcionários da escola. Mapeia todas as organizações: sociais e
culturais da comunidade visando desenvolver ações em conjunto com os alunos; especialmente
nas áreas relacionadas às artes e esportes, como dança, teatro, desenho, além de jogos, línguas
e até informática.
É preciso que os diretores sejam capazes de obter cooperação espontânea da sua equipe, delegando competências e integrando as lideranças, com atitudes de comando, capazes
de gerar obediência, por isso são atualmente substituídas pela valorização da força humana de
trabalho.
A Instituição formal burocrática encontra-se em declínio, cedendo espaço para a Instituição onde lidera a criatividade e ações conjuntas de equipes. É evidente a necessidade de líderes
para o estabelecimento da ordem e da objetividade, mas em alguns casos críticos é necessária
uma tomada de decisão individualizada.
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O TRABALHO DO GESTOR FRENTE AOS NOVOS
DESAFIOS

RESUMO: Vive-se em uma época diferente, este artigo retoma as características históricas da
gestão escolar a fim de demonstrar as transformações que ocorreram ao longo dos anos.
Analisa as novas demandas e os desafios de gestor em pleno século XXI. Quais as atribuições
e porque muitas vezes ele não consegue fazê-las. A gestão escolar é uma espécie de modelo
educacional elaborado pelas instituições de ensino. O intuito é impulsionar e coordenar diferentes dimensões das habilidades, dos talentos e, também, da dita competência educacional,
aprimorando o ensino. Vale ressaltar que tal conceito se diferencia de “administração acadêmica” ou “administração escolar”. O objetivo da gestão escolar é aplicar princípios e estratégias essenciais para ampliar a eficácia dos processos dentro da instituição e, assim, promover
uma consistente melhoria do ensino ofertado aos estudantes. Na gestão da escola, a preocupação é lidar com todos os aspectos pertinentes as rotinas educacionais. O foco primordial é
a obtenção de resultados, de empenho na execução de uma liderança exemplar, de relevância
do currículo e da participação ativa dos pais com conselhos participativos.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Escolas Públicas; Diálogo.
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INTRODUÇÃO

V

ive-se em uma época de grandes mudanças que exigem novas posturas frente
aos desafios no contexto escolar. Estas mudanças também exigem novas práticas, pois a formação dos estudantes não pode mais ser tradicional, com conteúdos nada interessantes e engessados.
É fundamental que se desenvolvam as competências exigidas na sociedade moderna
que são: pensar criativamente; analisar informações de forma contextualizada; expressar tanto
oralmente como por escrito as ideias com clareza, ser capaz de tomar decisões fundamentadas,
resolver conflitos; enfim, ter competências necessárias para prática de uma cidadania responsável.
A gestão das Unidades Escolares (UEs) vem sofrendo mudanças ao longo dos anos,
passando a receber maior atenção, ampliando as responsabilidades na busca da qualidade do
ensino. O conceito de gestão limitada á administração está ultrapassado.Nesta nova perspectiva, gerir uma escola é organizar, mobilizar e articular todas as condições materiais e humanas
necessárias para garantir o avanço dos processos sócio-educacionais das escolas pois:
[...]ao serem vistas como organizações vivas, caracterizadas por rede de relações entre todos os elementos que
nela 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 de ação de gestão realizada
na organização de ensino (LUCK, 2000, p.14).

A gestão democrática, envolvida com o trabalho pedagógico, o espaço de negociação
de acordos e conflitos, de partilha de poderes, praticamente não existia. O fortalecimento de
relações em serviço é encontrada na teoria, mas não está de forma clara na prática. Nesse
sentido busca-se a situações que distanciam o discurso e a ação.
Se o homem é, em parte, aquilo que pensa, é também aquilo e, sobretudo, o que faz. E é pela ação e pelos
resultados da ação que temos que avaliar a escola e a formação dos professores. Por isso, consideramos que
uma ação educativa, uma formação de professores e uma organização escolar terão de ser construídas a partir
da análise do real e do questionamento das teorias que permitem interpreta-lo ou esclarecê-lo. Tal como só na
relação dialética entre teoria e prática se poderá construir “a teoria consistente da nossa prática” e a prática coerente com a nossa teoria, assim também só numa relação dialética se deveriam construir as teorias das práticas
da formação e das práticas organizativas do estabelecimento escolar (ESTRELA, 2006, p. 61).

Muito mais que conhecimentos burocráticos, o perfil do diretor, atualmente, tende a incluir cada vez mais sua atenção vinculada ao trabalho pedagógico. O diretor de escola deve
favorecer um ambiente em que o professor seja eficiente e, sobretudo, saiba ensinar e orientar
seus estudantes, tendo ações permeadas de um profissionalismo interativo, com uma visão de
formação contínua ao longo de sua carreira, elaborando “projetos de orientação e normas de
trabalho que valorizem o trabalho em conjunto, o oferecimento de ajuda e a discussão de dificuldades” (FULLAN; HARGREAVE, 2000, p.28). De acordo com Luck (2000):
[...] um diretor de escola é um gestor de dinâmica social, um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador
da diversidade para dar-lhe unidade e consistência, na construção do ambiente educacional e promoção segura
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 (LUCK,
2000, p. 16).

Gerir é um trabalho que vai além da administração, este artigo tem por objetivo analisar
algumas questões fundamentais no conceito e gestão escolar e seus novos desafios, em virtude
das novas demandas que a escola enfrenta no contexto de uma sociedade que se democratiza
e se transforma.
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BREVE HISTÓRICO DO PAPEL DO
GESTOR
A formulação da gestão escolar e educacional no Brasil aconteceu no final da década de 80 e início da 90, num momento em que
as reformas privilegiaram a descentralização, a
autonomia e a democratização dos processos
administrativos.
Nos anos 1930, a história mostra que
a administração escolar tinha como enfoque
apenas o âmbito administrativo, apoiando-se
nos princípios da administração empresarial,
científica e burocrática de Taylor, Fayol, Weber.
Nesse período a luta dos educadores
pela construção de um plano Nacional de Educação resultou num plano de Reconstrução
Educacional que ficou conhecido como Manifesto Dos Pioneiros da Educação Nova. Este
documento propunha que a formação do diretor fosse pautada no conhecimento filosófico e
científico, e defendia a necessidade de certa
autonomia.
Entre 1937 a 1945, período denominado de Estado Novo, as funções do Diretor
pouco diferiam das que vigoravam no período
anterior. Em 1937, foi aprovada a primeira Lei
de diretrizes e bases da Educação Nacional,
(LDBEN n 4.024/61), mantendo, ainda, a estrutura tradicional de ensino. Quanto a função
do diretor de escola em seu Artigo 42 consta
que “o diretor de escola deveria ser qualificado”, mas os termos de qualificação são amplos, ficando por conta dos estados as regulamentações mais específicas.
A partir de então, os estados passaram
a criar regulamentos para o preenchimento de
cargo de Diretor de Escola. Com a reformulação da Lei 4.024/61 pela Lei nº.5.692/71, o
cargo de Diretor vai se firmando, com exigências de qualificação cada vez mais específicas.

Em 1964 o Diretor passou a exercer,
por inúmeras vezes, a função de “gerente de
empresa”, ou seja, atuou como agente controlador e fiscalizador das atividades desenvolvidas na instituição escolar.Nos anos de 1990, o
termo administração foi substituído pelo termo
gestão (LDBEN 9.394/96).
Entretanto, essa mudança terminológica pouco inovou em relação ao cargo de
diretor de escola, contemplando apenas a formação dos profissionais com o curso de Pedagogia. Em seu Art. 67, a nova LDB determinou
a exclusividade de ingresso no cargo de diretor
de escola por meio de concurso público de
provas e títulos e o pré-requisito da experiência
docente para o exercício do cargo.
A LDB deixou sob cada estado a regulamentação específica para a contração do
diretor de escola. O provimento do cargo de
diretor, portanto, continuou a ser feito por meio
de concurso público de prova e títulos.
Passou a exigir licenciatura plena em
Pedagogia e Pós graduação na Área de Educação e o mínimo de oito anos de experiência
no magistério. A gestão escolar, desse modo,
deve ser entendida como resultado de um longo processo de transformação histórica, que
traz as marcas das contradições sociais e dos
interesses políticos em jogo na sociedade.
Como afirma Lombardi (2005 p.187):
[...] a escola que temos hoje não é eterna, abstrata,
a histórica, atemporal, mas, sim produto da ação humana concreta e objetivamente determinada pela forma
como se articulam e se relacionam em diversas forças
políticas históricas; que, portanto, como qualquer outra instância da vida e da sociedade, ela se transforma
permanentemente, sendo nós seres humanos, os agentes dessa transformação; que, finalmente, partindo da
escola que temos aprendemos com a história que é
possível construir uma outra escola, articulando-a mais
coerentemente com um projeto político-pedagógico
que vise fazer da instituição escolar um instrumento de
construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária.
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Assim um novo desafio se impõe àqueles que atuam na área da educação, mais especificamente, na gestão escolar. Aos gestores
de escolas públicas são exigidos novos modelos de organização e gestão de processos
produtivos. Num sentido mais amplo, os direitos devem possibilitar a transformação do atual
quadro da educação, já que o novo conceito
de gestão ultrapassa o de administração e envolve “uma mudança de paradigma, isto é de
uma visão de mundo e óptica com que se percebe e reage em relação à realidade” (LUCK,
2000, p.34).

Em um contexto pós-moderno, neoliberal e globalizado em que novas tecnologias
fazem parte do cotidiano do ser humano, faz-se necessário uma reflexão sobre o papel da
escola e, consequentemente da gestão escolar
democrática. Compreender a lógica dos processos desta gestão é fazer uma análise do
que historicamente foi positivo e do que precisa ser redimensionado e repensado, visto que
é um processo político pedagógico, ou seja,
nunca é neutro, para que haja maiores graus
de autonomia e participação dos atores educativos e da comunidade local dentro do contexto
escolar (PARO, 2005).

Porém, mudar paradigmas não é algo
simples e na educação requer ainda a supePara tanto é fundamental que seja reração de situações que distanciam o discurso pensado o papel de cada membro da comude uma gestão democrática da ação que tem nidade escolar, desde o diretor até o vigia. A
permeado a gestão das escolas públicas:
transformação da escola que se tem para a
que se deseja perpassa necessariamente por
Democracia só se efetiva por ações e relações que se apropriação por parte das camadas trabalhadão na realidade concreta, em que a coerência demodoras. Nesse sentido é necessária a transforcrática entre discurso e prática é um aspecto fundamental. A participação não depende de alguém que “dá” mação do sistema de autoridade e a distribuiabertura ou “permite” sua manifestação. Democracia ção do próprio trabalho no interior da escola
não se concede, conquista-se, realizasse (HORA, 2002, (PARO, 2005).
p.133).

Com a democratização da gestão, a
escola deve deixar de ser uma instituição meramente burocrática para se tornar um instrumento de efetivação da intencionalidade política e pedagógica, norteada por princípios
fundamentos em seus objetivos ou seja, em
sua proposta pedagógica (PARO, 2005).
Um processo de gestação que se constitua no contexto da escola um espaço de formação de identidade profissional do professor
e que objetive uma melhora nas condições de
aprendizagem dos alunos, só existirá na medida em que for desenvolvida a articulação entre
o discurso e a ação e, ao mesmo tempo a defesa dos interesses (PARO, 2005).

Assim tem-se a democracia como fundamento legal da Educação Brasileira, presente na LDB-9394/96, que estabelece em seu
Art.14 que: “Os sistemas de ensino definirão
as normas da gestão democrática de ensino
público na educação básica, de acordo com
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios”:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.

Também tem-se presente todos estes
princípios no Regimento de grande parte das
escolas, na Constituição Federal de 1988 e no
Plano Nacional de Educação. Desse modo, é
necessário se compreender que a Democracia
não é uma opção e sim é uma lei que deve ser
cumprida.
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Denomina-se democracia (do grego
demos, “povo”, e kratos, “autoridade”) uma forma de organização política que reconhece a
cada um dos membros da comunidade o direito de participar da direção e gestão dos assuntos públicos (Barsa, 2005).
Dessa forma, não se pode mais conceber a escola como arraigada em princípios
de autoritarismo, antidemocrático e ditatorial, e
sim numa visão que deixa de ser utópica, pois
é um processo real de cidadania que leva a
agir de forma compartilhada e participativa na
distribuição do poder dentro da instituição de
ensino.

No Brasil, após o regime militar foi instaurado o regime “democrático”, onde as eleições
diretas foram o pivô desse processo, onde milhões de pessoas puderam escolher seus representantes para os cargos políticos. A tentativa de
implantação efetiva da autonomia escolar e da
gestão democrática da escola se deu especialmente após o movimento estudantil de 1968 no
mundo ocidental, como uma forma restrita, mas
efetiva de realização da utopia dos jovens daquela década. “Escolas Livres” ou alternativas surgiram especialmente nos Estados Unidos e na
Inglaterra, como instrumento de superação da
escola tradicional, tecnicista e burocrática do Estado.No Canadá, foram criadas inúmeras escolas comunitárias que, até hoje, são administradas
pela comunidade e mantidas pelo poder público.

Por isso, a descentralização, o pluralismo, a autonomia, a participação e a transparência, são fundamentais como princípios norExistiram experiências isoladas de gesteadores de uma gestão democrática:
tão colegiadas de escolas, mas sem repercussão
sobre o sistema de ensino. Vinculadas à iniciativa
A administração escolar inspirada na cooperação recí- de alguns educadores, logo eram interrompidas
proca entre os homens deve ter como meta a constitui- quando esses educadores deixavam à escola. A
ção, na escola, de um novo trabalhador coletivo que, luta pela gestão democrática da escola pública,
sem os constrangimentos da gerência capitalista e da
consolidada pela constituição Federal de 1988, e
parcelarização desumana do trabalho, seja uma decorrência do trabalho cooperativo de todos os envolvidos pela LDB (9394/96), é resultado de um grande
no processo escolar, guiados por uma “vontade cole- processo reivindicatório que surgiu por meio da
tiva”, em direção ao alcance dos objetivos verdadeira- organização de diversos segmentos da sociedamente educacionais da escola (PARO, 1986, p. 160)
de nas últimas décadas. Em primeiro lugar pode-se lembrar a luta pela escola pública e pela culGESTÃO DEMOCRÁTICA: CONTEXTO tura popular nos anos de 1950 e início de 1960.

HISTÓRICO

Todas essas manifestações foram duramente reprimidas após o golpe militar de 1964,
que impôs a censura e o silêncio, quebrados no
final da década de 1970. Com a anistia política
dando lugar a algumas aberturas, surgiram então, vários movimentos de base. Novamente a
educação se mobilizou.

De acordo com Ferreira, Reis e Pereira (1999, p.6) “a palavra gestão tem origem
latina, gerere, que significa conduzir, dirigir ou
governar”. Gestão democrática é um exercício
de cidadania, fundamental para o avanço da
sociedade que planeja ser mais justa ou igualitária. Para a sociedade, trabalhadores da eduNa referida mobilização tomaram impulso
cação e especialistas, a gestão democrática é
as
pressões
pela democratização da gestão da
o único caminho para a reconstrução da Escoescola pública que, no final dos anos de 1970,
la pública com qualidade.
ganhou corpo e movimento de renovação pedaJá a democracia teve origem na Gré- gógica que lutava pela escola pública. Ao mesmo
cia Clássica. Atenas e outras cidades - estados tempo, voltaram à cena os diversos movimentos
implantaram um sistema de governo por meio que mobilizaram a categoria dos profissionais da
do qual todos os cidadãos livres podiam ele- educação, culminando com a verdadeira batalha
ger seus governantes e serem eleitos para tal travada em torno das várias versões e da aprovafunção por um determinado período (BARSA, ção da Lei 9394/96.
2005).
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Na década de 1980, praticamente no
mundo inteiro, começou um forte movimento
de descentralização e de busca da autonomia
e gestão colegiada das escolas dos sistemas
públicos de ensino. Experiência pioneira começou em 1975, em Edmonton, Canadá, onde
foi implantada uma gestão baseada na escola
com crescente expansão da autonomia financeira, pedagógica e administrativa. Em seguida
os Estados Unidos, Austrália e Inglaterra seguiram essa mesma linha, iniciando seus processos de descentralização e de transferência de
autonomia para as escolas públicas.
Na década de 1990, as políticas de
gestão para educação no Brasil tiveram por
opção política a implementação de ações de
cunho gerencial, buscando garantir uma implementação dos recursos e, consequentemente,
uma racionalização economicista das ações
administrativas, tendo em vista um diagnóstico
de que os problemas educacionais não eram
resultados da escassez e sim da malversação
dos recursos financeiros, fruto dentre outros do
corporativismo dos servidores, da baixa qualificação docente e da ineficiência do aparelho
administrativo e burocrático das escolas. Neste contexto, ocorre, portanto, a consolidação
de um processo de reforma do Estado e da
gestão, centrado na minimização do papel do
Estado no tocante as políticas públicas(DOURADO apud SILVA, 2004).
As décadas finais do século XX marcaram o surgimento de uma revolução no pensamento administrativo. Atualmente, o mundo é
marcado pela emergência de novas estruturas
organizacionais, que são significativas, mais
democráticas, criativas e, potencialmente, mais
produtivas do que foram em qualquer estágio
anterior da história. Níveis maiores de educação, o crescimento do espírito democrático e
o crescente reconhecimento da interdependência do local de trabalho, como também do
ambiente global, têm levado a percepção de
que a chave para um bom trabalho está em alcançar uma cooperação mais eficaz de gestão
que supere o modelo centralizado, autocrático
e controlador, cuja ênfase situa-se em regras
de trabalho e na obediência (FERNANDES,
2006).

No contexto atual, também observa-se
que a democracia, ainda é um direito que não
é respeitado, em especial na área educacional.
Apesar de estar regulamentado através de leis
e normas escolares, que explicitam que a gestão escolar deve ser democrática, a educação
neste país ainda experimenta uma pseudodemocracia (FERNANDES, 2006) .
Embora tenha-se avançado na área
educacional, é notório o grande caminho que
deve-se percorrer, visto que envolve interesses
de classes distintas, onde as conquistas não
serão dadas de forma espontânea e vertical,
sendo que é uma luta de todos para tornar a
escola realmente pública que desenvolva uma
educação de qualidade, que leve em conta a
complexidade do ato educativo, a interdisciplinaridade, a transversalidade, etc. (FERNANDES, 2006) .
Com o neoliberalismo instalado em
grandes países, o Brasil na teoria é uma democracia, porém assim como na Grécia, esta democracia só serve a uma minoria branca, rica
e elitista. Nas periferias e ou regiões afastadas
o que se observa é um “Estado de Exceção”
imposto por etnias, classes sociais e etc. Nas
escolas não é diferente, quanto mais descentralizada a unidade escolar for, mais carência
de tudo ela terá. Não há livros, funcionários,
material e até o prédio é decadente. Em uma
sociedade que prima pelo lucro e os políticos
relegam a educação para último plano, para
poderem controlar as massas, a democracia
falha. E em meio a discursos sobre crise financeira, onde se retiram direitos básicos dos
cidadãos, a democracia vira utopia, pois se
tem as leis, mas elas não são postas em vigor
(FERNANDES, 2006).
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desestabilize o ser humano de sua poltrona da
acomodação, o tornando-o ativo, crítico e histórico, sendo capaz de atuar de forma participaAcredita-se que, para ser considerada tiva em sua comunidade local e global (PARO,
pública, uma escola deve ter a participação 2005, p. 17)
efetiva da comunidade escolar e local (gestor,
Segundo Mozart Neves, além de bons
pais, alunos, funcionários e professores), além
de oferecer uma educação de qualidade. De salários e de formação adequada, é preciso
outra forma, esta escola será em vez de públi- garantir uma gestão escolar competente. O dica, “estatal”. Segundo Paro, “a escola estatal retor bem preparado é aquele que sabe mediar
só será verdadeiramente pública no momento os interesses de todas as partes, inclusive os
em que a população escolarizável tiver acesso pais e a comunidade. Precisa atuar democratigeral e indiferenciado a uma boa educação es- camente, dar satisfação a todos e ser cobrado
por sua atuação. Também deve estar atento às
colar” (PARO, 2005, p. 17).
demandas dos professores:

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
ESCOLAR

Percebe-se que ainda não há interesse pela universalização de um ensino de boa
qualidade. Há então, a necessidade da classe
“dominada” fazer valer os direitos de cidadania
plena, reivindicando melhores condições de
trabalho e estudo; Isso de forma organizada e
levando em consideração as necessidades locais. Porém o que acontece na realidade é que
a classe dominante dita até os saberes que a
massa deve aprender (PARO, 2005, p. 17).
Hoje em dia, poucas vozes se levantam contra essas imposições, e quando estas
vozes são “ouvidas”, a classe dominante brasileira coloca movimentos políticos oportunistas
para criar um projeto denominado “escola sem
partido” que visa com que as classes sociais
mais baixas não tenham acesso as discussões
políticas e nem a história, pois querem calar as
vozes que buscam politizar o povo. Este movimento tenta, a todo custo, calar professores,
intelectuais, coordenadores e etc. para que a
massa não acorde e veja que está sendo usada como mão de obra baratíssima para sustentar no luxo uma minoria (PARO, 2005, p. 17)
O papel do gestor escolar nesse processo é imprescindível, pois ele é o líder educacional que deve ser espelho para os atores
educativos da instituição. Para tanto deve articular toda a comunidade escolar em busca
do objetivo maior da instituição, que deve ser
o da não reprodução da ideologia dominante,
buscando uma educação transformadora, que

Acabar com o isolamento na sala de aula é extremamente importante. Não me parece possível resolver os
problemas que a educação brasileira vem acumulando há décadas sem que se ouça o docente, que é o
responsável por executar na prática as decisões dos
políticos”, afirma Tânia Zagury (NOVA ESCOLA, 2006,
p. 45).

Desse modo, é necessária que a instituição caminhe no sentido de se tornar autônoma, implicando necessariamente nas mudanças do processo decisório dentro da escola,
descentralizando-se e horizontalizando-se pelo
compartilhamento da responsabilidade com os
diferentes atores educativos que constituem
a comunidade escolar: gestores, professores,
alunos, pais, comunidade. Essa mudança de
paradigma se estabelece também no âmbito
pedagógico, visto que o planejamento passa
a ser participativo, as visões de conjunto das
disciplinas formam um conhecimento complexo, num modelo sistêmico em que o todo e as
partes se integram formando um conhecimento
sólido e profundo. Para LUCK,
a participação ativa de todos os envolvidos em uma
unidade social, para a tomada de decisão conjunta,
mediante processo de planejamento participativo, pelo
qual a realidade é analisada pela incorporação de diferentes olhares que, ao serem levados em consideração,
permitem que as decisões tomadas o sejam a partir de
uma visão abrangente das perspectivas de intervenção,
além de garantirem o comprometimento coletivo com a
implementação do planejado (PARO, 2005, p. 17)
p.128).
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Nesta concepção, é necessário que
O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
entenda-se o Conselho Escolar e demais órCOMO FERRAMENTA DA GESTÃO
gãos colegiados, como uma ferramenta imDEMOCRÁTICA
prescindível a gestão democrática. A partir de
sua atuação dentro da escola, a gestão passa
No contexto atual é preciso analisar e
a horizontalizar-se, onde as “ordens” não são refletir sobre o papel social da escola, e commais dadas de forma vertical (PARO, 2005, p. prometimento coletivo com o Projeto Político
17).
Pedagógico para o alcance dos objetivos e
da missão da instituição de ensino (BRASIL,
Além de possibilitar a participação de 2004).
todos os atores educativos, onde são representados de acordo com seu segmento (aluPercebe-se que a escola tem um papel
nos - Grêmio estudantil, funcionários, gestor, fundamental na transmissão de conhecimenprofessores, pedagogos, comunitários e pais) tos que sirvam para a vida dos educandos, no
e de forma paritária, ou seja, em número igual, desenvolvimento pleno da pessoa humana e
tendo direito a voz e a voto nas tomadas de na formação para a cidadania. Sabe-se tamdecisões, passando a se sentirem valorizados bém que a escola em outras épocas era uma
no âmbito escolar, fiscalizando as prestações escola para poucos, excluindo a maioria da
de contas da verba repassada para a escola população. Dessa forma, esta tendência paupor meio da unidade executora, deliberando e latinamente vai se modificando cada vez mais.
avaliando a escola e os projetos, dentro dos A Constituição de 1988 e a LDB garantem o
condicionantes socioeconômico e históricos acesso e a permanência do discente na esem que está inserida. Neste sentido Paulo Frei- cola, resta também que a escola se preocupe
re (2002) afirma,
com o sucesso desses alunos. Neste sentido,
Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar
os que vivem em torno da escola, e dentro da escola,
no sentido de participarem, de tomarem um pouco o
destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente
puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando
o trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de
assumir esse país democraticamente (BRASIL, 2004).

a escola deve oferecer novas bases de convivência com as tecnologias da informação para
facilitar a aprendizagem significativa e dinâmica (BRASIL, 2004).
Numa visão democrática, o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado com a
participação de todos os profissionais da escola. De forma coletiva, onde possam se sentir sujeitos do processo de transformação da
realidade. Visando, uma sociedade mais justa,
igualitária e cidadã. Porém os governos surgem
com calendários prontos, onde a participação
de todos é inviável (BRASIL, 2004).
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E mesmo em uma micro comunidade,
sempre haverá disputa por poder e autoridade,
é dificílimo contentar a todos. Deve-se aprender a aceitar a opinião do outro não excluindo ninguém. E sempre ter em mente que em
um debate dentro da escola, deve-se deixar de
lado as posições sociais e trabalhistas e sempre pensar no melhor para o aluno, que é ou
deveria ser, o ator principal da construção do
conhecimento e das decisões tomadas (BRASIL, 2004).
Deve-se refletir na escola, os valores
culturais da comunidade e da cultura escolar,
e delinear a proposta da escola a partir desta
realidade. A história da cultura de uma escola
depende de todos. Pois sem partilhar não se
cria uma cultura positiva para a escola. Assumir a escola com todos os desafios, partilhando a história da construção de um projeto e
tomando posse dessa história e de seus feitos,
contribuirá para a construção de uma proposta
educacional sólida e coerente com as novas
demandas da sociedade (BRASIL, 2004).

É pela via da reflexão e da decisão ponderada que os
indivíduos se autogovernam, se auto regulam, se auto
regulamentam, definem seus valores e padrões de conduta, sua própria moralidade. É aí que reside à diferença entre autonomia outorgada e autonomia conquistada, ou seja, a primeira vem pelo discurso instituído
pelo Estado, que regula e define padrões de condutas
que são veiculados e aceitos socialmente no sistema
educacional, através de argumentos que nem sempre
correspondem as reais possibilidades e necessidades
de cada comunidade ou unidade escolar. A autonomia
conquistada, por sua vez, diz respeito aos padrões
construídos pela comunidade escolar, como num código de ética, que vai sendo elaborado na dinâmica própria da realidade organizacional, visto que é elaborado
de maneira autêntica singular (BOTLER apud BRITO,
2008, p.127).

Desse modo, a gestão escolar deve
ser compartilhada e participativa, onde todos
como o Grêmio Estudantil, Conselho Escolar,
Presidente do Bairro, líderes da comunidade
devem fazer parte e contribuir com o Estabelecimento de Ensino. Portanto, a gestão escolar
tem papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, que tenham visão da realidade e que participem dos acontecimentos
que dizem respeito a realidade em que está
inserido, sendo sujeito ativo da sua história individual e coletiva, visando o bem estar da coletividade. Para Botler:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Transformar o processo e a atuação da gestão exige diálogo e distribuição do poder do
interior das escolas. As decisões precisam ser compartilhadas e discutidas pelos diversos segmentos envolvidos na vida escolar. É essencial a compreensão de que a diversidade de ideias
e demandas, assegura a gestão compartilhada.
Pimenta (2005), afirma que é preciso instaurar na escola, uma cultura de análise das
práticas, a partir da problematização das mesmas e da realidade de projetos coletivos de investigação; deixar de silenciar os questionamentos dos sujeitos, deixar de usar estratégias de
convencimento e elogios entre os membros da comunidade escolar.
Observa-se no cotidiano escolar, um gestão de ensino associada ao controle de ações
de outros, predominando modelos tradicionais de administração consolidada a partir de uma estrutura hierarquizada e burocrática, a qual deve ser superada por outras alternativas de postura,
comportamento e atitude diante dos desafios.
A plena efetivação da gestão democrática nas escolas públicas só será possível a partir
da real participação de todos os envolvidos na unidade escolar, ou seja, desde o supervisor até
a “tia” da merenda. A equipe escolar deve ampliar os esforços para garantir uma escola legitimamente pública, ou seja, que exista e atue em função de seus alunos, de seus profissionais e
da população local, a partir de seus anseios, necessidades e potencialidades, este é o sentido
ético-democrático da escola.
Dessa forma, faz-se urgente a necessidade dos Conselhos escolares participarem ativamente das tomadas de decisões e da construção dos projetos educativos, pois o mesmo tem
funções de natureza consultiva, normativa ou deliberativa e fiscalizadora. Isto pode dar uma autonomia possível a escola, pois embora historicamente tenha sido uma autonomia relativa, visto
que está ligada aos sistemas macro de ensino, vem superando a dimensão apenas administrativa, mas também financeira e principalmente a pedagógica.
Para Franco: “Diante da realidade dessa autonomia parcial, é fundamental que se ocupem todas as oportunidades de democratização das decisões e aproximação da cultura escolar
às necessidades da comunidade”. Há um longo caminho a se percorrer para alcançar um estado realmente democrático, tanto no Brasil, quanto nas escolas públicas, porém os cidadãos só
se tornarão agentes efetivos de suas vidas, quando perceberem que é por meio da participação
política que conseguirão mudar algo.
Tanto nos micros, quanto nos macros sistemas, todos devem participar, emitindo suas
opiniões. A escola é a primeira instância, onde a criança e o jovem aprenderão a reivindicar seus
direitos. Essa história de que no Brasil não se discute política e religião é arcaica e está enraizada por tanto tempo de ditadura que o povo toma isso como verdade inquestionável. Deve-se
acreditar que todos são atores principais nas discussões de leis e etc., não dá mais para o povo
brasileiro se achar mero coadjuvante. Quando o oprimido percebe-se como
ser atuante, acabam-se os privilégios de uma minoria.
Portanto, são muitos os desafios para uma gestão democrática: a construção participativa de um Projeto Político Pedagógico, a
inserção da própria comunidade local e pais para dentro da escola,
trazer parcerias de empresas que possam colaborar no financiamento de projetos, elaboração de própria agenda, efetiva participação de
todos os alunos. Deve-se manter em mente que uma gestão democrática não é um fim, e sim um eterno diálogo, onde os participantes
estão em constante mudança. O que deve prevalecer é a ideia de todos
participarem sempre.
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PERCURSOS NA ESCOLA :EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente artigo trata-se de um relato de experiência docente no primeiro ano do
ensino fundamental na rede pública municipal de São Paulo , tendo como objetivo tratar sobre a noção de espaço e os segmentos advindos dela , tais como: a lateralidade, as direções
e as posições que as crianças dessa faixa etária e escolaridade possuem. Numa proposta
de atividade desafiadora a oralidade teve papel fundamental para o conhecimento de tais
hipóteses no campo ampliador de definições matemáticas; bem como de quanto esses são
escassos no cotidiano das crianças e de como são necessários para o desenvolvimento delas.

Palavras-chave: Espaço; Ensino Fundamental; Público; Experiências; Conhecimento Matemático.
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INTRODUÇÃO

O

artigo tem por objetivo descrever o relato de experiência profissional como
professora de uma turma de 1º ano do ensino fundamental I da rede pública municipal de São Paulo numa proposta de atividades teórico-práticas, envolvendo
a noção de espaço e enquanto estudante-bolsista do Projeto Observatório de Educação na área
de matemática do qual participei entre 2012 e 2013.
E teve-se a necessidade de socializar a construção de tais conhecimentos para o grupo
e a população docente em geral; pois partimos do princípio de que os estudos e pesquisas de
Educadores Matemáticos buscava à melhoria do ensino e da aprendizagem dessa área e que
proporcionar ações mais consistentes que se baseiam na prática para construção do conhecimento é um caminho significativo para melhores resultados nas aprendizagens dos estudantes.
O referido projeto estava alocado no Programa de Educação , financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES) envolveu pesquisas longitudinais em escolas públicas do ensino fundamental de São Paulo permitindo o acompanhamento
e estabelecimento de prioridades para sistematizar as experiências dos seus integrantes em
diversas áreas matemáticas; mas em especial os trabalhos com tema espaço e forma.
Após discussão sobre a importância do desenvolvimento do pensamento geométrico,
passou-se a analisar as relações espaciais nos currículos , nos livros didáticos e na Prova Brasil.
A falta de conhecimentos sobre esse tema e a abordagem superficial dos documentos oficiais
impedia o grupo de elaborar atividades para os alunos ou mesmo analisar as atividades realizadas pelos estudantes.
O caminho foi árduo, houve dificuldades , inclusive de identificar artigos que pudessem
subsidiar as práticas docentes, fazendo com que alguns elementos do grupo pesquisassem
textos teóricos e apresentassem aos colegas. Além disso , percebeu-se a necessidade de que o
próprio grupo elaborasse textos de apoio para fazer as análises das atividades com as crianças.
Esse ponto foi muito importante para o desenvolvimento profissional dos integrantes e só foi
possível pelo seu próprio estágio de desenvolvimento.
Fruto de muito trabalho e reflexão coletiva , os textos elaborados e utilizados em nossa
pesquisa , assim como as atividades realizadas em sala de aula e os comentários socializados
foram essenciais para o registro de cada produção.
Esta produção traz a tona algumas reflexões sobre o mundo, suas direções, de como
seria difícil viver sem saber a distância dos lugares, em qual direção seguir para se chegar a
determinado lugar, qual nossa posição numa fila, qual seu lugar na sala ;dentre outros questionamentos que nos faz pensar de como são fundamentais tais noções como estruturantes do
currículo dos estudantes dos anos iniciais.
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Vale ressaltar que com a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos a partir de
2005 , a criança de seis anos de idade que pertencia a Educação Infantil, passa a ser automaticamente matriculada no primeiro ano do Ensino Fundamental e com essa mudança governamental não houve uma transformação apenas da visão de infância , mas dos conhecimentos e
competências a serem adquiridos; do espaço geográfico da criança de seis anos que antes
tinha mais tempo e ambientes para brincadeiras e atividades em áreas livres. O foco passou
a ser outro, novas adequações curriculares, físicas, materiais e pedagógicas foram necessárias
para essa adaptações.
Pensando nisso, vem a preocupação de como as escolas de ensino fundamental que
recebem essas crianças num momento de transição da educação infantil para o primeiro ano
estão organizadas quanto a sua estrutura física para acolher os pequenos de seis anos e como
a noção de espaço é construída por esse ambiente.
Assim, cabe a reflexão sobre o espaço físico que compõem as escolas, Rinaldi (2002)
diz que” o ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o indivíduo e o grupo, que propicie
a ação e a reflexão; onde a escola ou uma creche é antes de tudo, um sistema de relações em
que as crianças e os adultos não são apenas formalmente apresentados a organizações, que
são uma forma da nossa cultura”.
Partindo dessa ideia de acolhimento, percebe-se que as escolas são pensadas de maneira geral como um espaço físico de padrão universal em sua estrutura sem levar em consideração as suas peculiaridades, principalmente quando se trata de crianças menores a ideia de
sentir parte do espaço se torna cada vez mais necessária.
A defesa dos espaços escolares como grandes parceiros no processo de ensino e
aprendizagem faz pensar na importância da qualidade e a organização do espaço para estímulo de investigações e desenvolvimento das capacidades de cada criança; buscando ajudar na
percepção de detalhes e aumento da concentração para que o discente faça sentir-se parte
integrante do ambiente e a sensação de bem-estar prevaleça.
Segundo Maria Carmen Barbosa (2001) “é por meio desta relação construída no espaço
escolar que acreditamos que a criança se desenvolve, aprende e se prepara para vida.’ Mas, é
preciso frisar que, por mais que estamos falando de um espaço físico e coletivo que é o espaço
escolar, não podemos deixar de ressaltar que cada criança tem sua forma de experimentar e
expressar suas experiências.
Diante disso, partiu-se da ideia de espaço que essas crianças recém-chegadas da educação infantil tinham, de quais conhecimentos possuíam de direções, de localização , da noção
de lateralidade ; dentre outros norteadores espaciais.
Por isso, num primeiro momento foi realizado as atividades sem intervenção docente
com o intuito de saber da maneira mais espontânea possível o conhecimento espacial desses
alunos e a partir daí tentar diagnosticar as formas de interferências a serem feitas posteriormente. Em outro momento foi realizado a mediação , refazendo o caminho junto com eles e a
discussão das percepções em grupo para depois se fazer o registro por meio de desenhos. As
atividades e os comentários estão descritos a seguir.
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RELATOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 1ª ATIVIDADE: ADIVINHE QUEM É QUE
SENTA …. ?

2ª ATIVIDADE: PERCURSO E
OBSERVAÇÕES
Para iniciar essa atividade, primeiro fiz
uma roda de conversa com a exibição dos vídeos do que foi feito até o presente momento
para que as crianças pudessem perceber os
avanços e dificuldades que tiveram nessa primeira fase do trabalho.

Na brincadeira de adivinha “quem é que
senta” iniciou-se com uma conversa com as
crianças sobre o conhecimento deles sobre localização e o vocabulário de posição que possuíam com o propósito a identificação do local
onde a criança costuma sentar, tendo como referência ele mesmo e o outro. Perguntas como
Depois disso , propus a realização de
“Quem senta ao seu lado direito?” “ Quem senta
percursos e observações do espaço escolar
ao seu lado esquerdo?” “Quem senta à sua frenusando como ponto de partida a sala de aula
te?” “ Quem senta atrás de você?” “O que está a
minha direita?” “O que está a minha esquerda?” e como ponto de chegada a diretoria. Tal propostaera de levar um pedaço de bolo de aniQuando foram questionados sobre a po- versário para a diretora.
sição dos colegas tendo o próprio corpo como
Feito portanto a combinação com a turreferência, não tiveram dificuldade em atender
a proposta; já quando foi mudado o objeto de ma que iriam participar de uma filmagem do
referência para o colega, alguns alunos ficaram percurso da sala de aula até a diretoria e que
meio perdidos. Também com relação à coman- depois iriam assistir ao filme e analisar o que
da houve mudanças na postura das crianças.
havia acontecido no trajeto.

Quando a questão era feita pela profesBuscando contextualizar a próxima atisora eles respondiam com facilidade; mas quan- vidade para dar maior significado a mesma,
do, desafiava as crianças a fazer a adivinha em partiu-se da escolha dos aniversariantes do
que elas precisavam fazer as perguntas para os
mês, onde cada um pode se colocar sobre esamigos mostraram -se inseguras.
sas celebrações e depois pegar dentro de uma
Depois dessa sondagem preliminar, fiz caixa um crachá com seu nome para colocar
outras com mais intervenções e combinei com no cartaz de aniversários, correspondendo ao
as crianças que iríamos filmar nossas conversas seu mês.
e experiências como forma de documentação
Nesse momento, percebi que muitas
para posterior análise do grupo de pesquisa,
da própria turma e para realização de registros crianças não sabiam qual data que nasceram
para elaboração do artigo a composição do li- e recorremos a lista de matrícula no diário de
vro do projeto observatório de matemática da classe; e assim adicionamos mais um aprenqual participava.
dizado a nossa experiência espacial e porquê
não dizer situando-os no tempo e no espaço.
Antes das filmagens, tive o cuidado de
mandar para casa dos responsáveis das crianEntão partimos para a atividade em si
ças uma ficha de autorização de imagem feita que era a de levar um pedaço de bolo para
pela coordenadora da escola. Como a primeira
sala de diretoria, tendo como foco a descrição
atividade envolvia a localização deles na sala
do caminho que o aluno iria fazer. Inicialmende aula; partindo do micro para o macro espaço como forma de ampliação do conhecimento te sem intervenção, eles usaram o vocabulário
espacial. A segunda atividade abarcava um tra- mais coloquial para definir melhor o trajeto que
jeto dentro da escola e a mesma será descrita iriam fazer. A partir de então, as crianças utilizaram termos como: ali, acolá, eu vou ir … para
a seguir.
indicar esse caminho.
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As crianças variaram muito a descrição
do percurso para chegar a sala da direção. Alguns usavam gestos. Bruno utilizava os gestos
representando o percurso que deveria seguir;
porém mesmo utilizando esse recurso ainda
houve muita inversão de direções.

Na semana seguinte o grupo de pesquisa assistiu à filmagem para a reunião de
pesquisa e analisou-se juntos a proposta de
trabalho e percebeu-se a melhor maneira de
fazer intervenções e refletir sobre as suas prática. Refazendo o caminho com eles , teve-se
a tentativa de “amarrar” alguns pontos de reJá Juliana, não necessitou se utilizar de ferência para facilitar essa localização; assim
gestos, parecia bem segura. Inicialmente ela como as direções e sentido do percurso.
descreveu o percurso direitinho até chegar aos
lances de escada, mas trocou a direção de diComo a escola é de grande porte, os
reita por esquerda. Quando chegou ao portão percursos são relativamente longos, o que difiprincipal deu o comando certo; dizendo que culta a apreensão de todos os detalhes. Com
virava à direita, seguia reto, parava e dobrava à os nomes de alguns locais afixados nas paredireita, chegando assim ao seu destino.
des, usandoplacas indicativas do sentido para
Num segundo momento, com intervenção da professora , fizeram o percurso da sala
de aula com os alunos até a diretoria. Filmados
por todo o percurso, foram questionados todo
o tempo e na oportunidade foi-se falando os
termos convencionais de localização e questionamento sobre o ponto de chegada deles.

facilitar o percurso , pode-se perceber que tal
prática mediaram positivamente essas atividades e houve substancialmente um entendimento melhor com a redução de erros cometidos
na situação anterior.

Ao retornar para a sala de aula, as mesmas crianças que haviam relatado o percurso
Indagados sobre algo desse trajeto, anteriormente, tiveram maior facilidade em falar
respondiam com segurança. Então foi dito a coerentemente sobre os as indicações das poeles: desci o primeiro lance de escadas e ago- sições e pontos de referência.
ra o que devo fazer? As crianças responderam
3ª ATIVIDADE: ANDANDO PELA
em coro:

ESCOLA

- Agora descemos à direita!
Na verdade era à esquerda; então voltou-se
com a pergunta:
- Vocês têm certeza?
Eles logo perceberam que algo de errado
aconteceu e responderam:
- Não!!

Em outra proposta envolvendo adivinhas de locais que eles já conhecem e costumam frequentar foi solicitado que descrevessem o caminho inverso, do banheiro até a sala
de aula e não da sala de aula até o banheiro.
Essa mudança de ponto de partida fez refazer
o trajeto que costumam fazer para somente deE davam a resposta contrariando a an- pois verbalizar o que viveram.

terior:
Voltando para sala, fizemos uma rodinha para análise do vídeo e conversamos sobre o que houve de errado na descrição do
nosso trajeto. As respostas foram as mais variadas, desde a identificação dos termos usados
inadequadamente ou mesmo os momentos de
conflitos de trocas das direções e ampliação
de vocabulário.

Ao descerem
foram questionados
sobre o caminho que estávamos fazendo, se
iriam reto, dobravam à direita ou esquerda e
a grande maioria respondeu o sentido correto. No percurso do banheiro, eles conseguiram
atender a proposta a contento, porque o trajeto
é bem menor do que o da sala de leitura ou
biblioteca e é o que eles usam com mais frequência.
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Já quando fizemos o percurso até a
biblioteca, eles ficaram em dúvida em relação
onde virariam para seguir a este local, precisando de apoio maior e algumas dicas para
melhor identificação.

mensões e representações bidimensionais do
espaço tridimensional. Se na Geografia essa
ferramenta é usada para chegar a outro conhecimento, na geometria as próprias representações são o foco do ensino”.

Retornando para sala, seguiram o mesmo ritual de analisar o caminho percorrido. E
a partir de então, começaram a brincadeira de
adivinhação e a seleção de três crianças para
verbalizar a situação e dar dicas de localização e movimentação em alguns espaços da
escola.

Desde a Educação Infantil as crianças
são capazes de enfrentarsituações envolvendo
direções e sentidos. Elas reconhecem a vizinhança, sabem indicar trajetos em locais que
lhes são familiares e percebem a continuidade
ou a fragmentação de espaços abertos ou fechados. Pensando nisso, as propostas de atividades que trabalhem dimensões menores e
Logo quando iniciaram os relatos, per- mais próximas das crianças, como a sala de
cebeu-se que a dificuldade que tinham de or- aula, até chegar às mais amplas como as ciganizar mentalmente uma adivinha, mesmo fa- dades.
zendo algumas como exemplo, viu-se que eles
tinham defasagem quanto ao conhecimento
Relacionar esses conhecimentos dedesse gênero textual. Então, resolveu-se pri- senvolve a coordenação de diferentes pontos
meiro trabalhar alguns textos de adivinhas para de vista para que todos representem graficadepois refazer a brincadeira.
mente um espaço determinado e descubram a
melhor orientação a seguir para se movimentar
A escolha de registros através de de- dentro dele; fazendo parte do currículo ensisenhos foi pautada pela facilidade dessa faixa nar a montar um itinerário ou se localizar nele,
etária de representar por esse meio os seus usando para isso o vocabulário correto . Aspensamentos e experiências e por muitas de- sim, a criança não precisará representar um
las ainda não estarem alfabetizadas .Para os mapa fielmente paraencontrar o caminho certo
que se mostraram inseguros foi proposto que a percorrer; os seus desenhos “do seu jeito”
fizessem em dupla com um colega com maior jásão o suficiente para seleção de referências
habilidade em desenho.
para se localizar ou para indicar uma trajetória
e a interpretação de indicações são estratégias
Através dos registros dos percursos que podem ser apreendidas na escola.
por meio de desenhos, pode-se observar que
as crianças reconheceram os objetos e espaO próximo passo foi a análise dos deços que puderam ser vistos por diversos pon- senhos das crianças e a partir daí foram feitas
tos de vista e serem mostradas de maneira rea- algumas constatações que se alinham a tudo
lista, mas nem sempre sentindo necessidades que foi descrito acima com base em pesquisas
de fazê-lo assim, criando-se uma forma única e e vivências e são apresentadas a seguir :
individual de representar esses espaços. Cada
participante, ao fazer o desenho teria que busa)Na atividade do caminho percorrido
car uma memória de trajeto sem se esquecer da sala de aula até o banheiro foi marcante
de indicar alguns pontos de referência. Foi in- a representação das escadas. Alguns se utiliteressante a percepção de alguns estudantes zam de setas para melhor indicar as posições
, quando diziam: “Mas professora , ele falou seguidas. O ponto de partida sinalizado pela
vire à esquerda e não é , é a direita!” ”Você porta sala de aula e a do ponto de chegada
não falou que tinha que tinha que passar pela indicado também pela porta dessa referência.
quadra!”
A grande maioria conseguiu representar o perSegundo o pesquisador especialista curso com todas as suas peculiaridades.
em didática matemática Héctor Ponce “ Para
se localizar é preciso operar com formas, di417
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Os protocolos a seguir ilustram os comentários:

Figura 4

Figura 1

Foto: arquivo da professora
Fonte: arquivos da professora
Figura 2
c)Na representação da sala de aula, a
grande maioria dos alunos, desenhou os detalhes da sala: quadro, mesa da professora,
porta, armário, lixeira, cartazes, ventilador e outros. A disposição mais frequente das cadeiras
também foi algo que se repetiu na maioria dos
desenhos. Outra questão a ser evidenciada é
a mistura de pontos de vista nos desenhos,
Foto: arquivo da professora
misturando aspectos de uma planta baixa com
vista superior e outros objetos com vista fronb)Alguns, desenharam a sala de aula tal. Os protocolos a seguir ilustram os comenjunto a de outros espaços da escola, retratan- tários.
do assim onde eles mais gostam de ficar, tais
como as quadras, o pátio e áreas livres de preFigura 5
ferência em dias ensolarados. Os protocolos a
seguir ilustram os comentários.
Figura 3

Fonte: arquivo da professora
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Figura 6

Fonte: arquivo da professora

Figura 7

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é de campo de abordagem
descritiva e exploratória tendo como base teórico-metodológicos algumas referências nos
trabalhos de Antônio Castrogiovanni (2000)
,Edda Curi( 2005), Maureen Cox( 2007),Maria
Carmen Barbosa(2001), Giulio Ceppi e Michele Zini( 2013).que abordam as temáticas ou
questões sobre a assunto ou tema em questão
discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, livros, documentários, teses e
outros trabalhos científicos que discutem e
apresentam reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo. Os resultados
aqui descritos foram com certeza incorporados
nas conclusões apreendidas nos estudos e
descrições dessas referências.

Fonte: arquivo da professora
Portanto, vemos que a partir da experiência vivida a criança vai deixando marcas que
define posições e que por meio desta relação
construída no espaço escolar que acreditamos
que a criança se desenvolve, aprende e se prepara para vida. Mas, é preciso destacar que,
por mais que estamos falando de um espaço
físico e coletivo que é o espaço escolar, não
podemos perder de vista que cada criança tem
a sua forma individualizada de sentir e expressar seus conhecimentos nessa interação de
sujeito-objeto-mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de observar as atividades realizadas por eles, chegou-se a algumas conclusões
que foram socializadas junto ao grupo de pesquisa, tais como: as dificuldades apresentadas
quanto ao uso de expressões de direção pelos alunos se dá por desconhecimento desses termos e do não uso no seu cotidiano; eles representam o que conhecem e não somente o que
vêm.
As expressões “de atrás” e “à frente” são mais usadas corretamente do que as expressões “esquerda” e “direita”. O maior entrave se deu em relação a pontos de referência de locais
em que não é de costume dos alunos frequentar, como a diretoria. Já os outros locais que são
de uso mais constante dos alunos, estes apresentaram maior facilidade em descrever. Quando
não conseguiam se manifestar verbalmente, usavam uma linguagem mais gesticulada e do posicionamento frente ao caminho para se fazerem entender.
As atividades realizadas possibilitaram maior reflexão quanto ao trabalho com esse tema
e quanto à necessidade de explorar maior número de vezes atividades que envolvem relações
espaciais. A proposta das atividades fez com que eles se sentissem desafiados, permitindo a
superação e desenvolvimento do espírito de investigação; em um ambiente no qual a oralidade
teve papel fundamental, tanto para se conhecer as hipóteses e os conhecimentos que as crianças tinham, como para propiciar a construção de conhecimentos entre os pares, levando-os a
ampliação do vocabulário matemático.
Assim, percebeu-se que pela vivência, as crianças estão na fase das relações topológicas, definidas no texto de Silva (2013), como relações elementares centradas nos sentidos e
no conhecimento do próprio corpo, nas relações do corpo com o meio, no uso de referenciais
elementares como: atrás, perto, longe, direita, esquerda. Também revelaram que elas estão na
etapa de conhecimento do espaço, definida por Castrogiovanni (2000) como o espaço vivido,
experimentado por meio do movimento da criança no espaço que ela conhece.
Tais referências, se alinham com pensamento de organização espacial escolar que tem
como base a junção de ideias, opções e saberes das pessoas que nele habitam. Portanto, o
espaço é interpretado como um habitat, um ambiente que acaba por estar à serviçoda cultura
humana e em especial a infância, é nele que as crianças exploram o conhecimento de mundo. E
a grande mágica do docente é mediar essa interação e quanto mais for pensado e organizado
esse espaço, mais poderosa é a mensagem educativa e mais significativas são as aprendizagens.
Não podemos deixar de ressaltar que durante a realização desse trabalho foi percebido como o espaço poderia ser melhor pensado também em suas questões estruturantes, tais
como as composições de cores, altura de janelas, a dimensão métrica das salas, corredores,
refeitórios, banheiros, espaço de entrada; a interligação entre estes espaços; altura das maçanetas das portas, texturas, piso, os móveis, as louças do banheiro , o desenho arquitetônico e suas
formas. Todas essas observações têm consequências, sem dúvidas, no trabalho pedagógico
dos professores e na aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
As questões que envolvem o espaço têm influência sobre o ambiente e este, por sua
vez, incide sobre o espaço. Acredito ser fundamental o entendimento tanto das especificidades
de cada conceito em sua dimensão teórico-prática, quanto das relações e implicações que se
420
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estabelecem entre eles. Essa diferenciação possibilita aprofundar compreensões que podem
resultar na adequação do espaço projetado.
A Partir dos relatos , detectou-se que o espaço real da sala de aula e a necessidade de
fazer intervenções docentes, alerta para o problema de não existir muitas vezes um olhar atento
para a organização funcional e sensorial dos espaços e da distribuição das mobílias existente e
toda estrutura física desse espaço escolar.
Entendo que a prática de brincadeiras e situações desafiantes irão gerar “CONFLITOS”
que terão que se resolver para poder seguir os comandos e elaborar seus próprios trajetos mentalmente para poder assim verbalizar, atendendo assim os propósitos desse tema matemático.
Embora, deve-se ressaltar que o uso de termos convencionais pela maioria dos alunos, já enche
os olhos de satisfação de qualquer educador; mesmo sabendo que muitos precisam avançar
nessas percepções, percebe-se que há uma direção pelo caminho certo e para esse progresso.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PSICOPEDAGOGO
NOS CASOS DE DISCALCULIA: OS JOGOS NA
INTERVENÇÃO COMO DA APRENDIZAGEM

RESUMO: Este trabalho buscou relacionar as contribuições do psicopedagogo para o desenvolvimento das habilidades de alunos com discalculia, evidenciando as possibilidades do profissional em auxiliar docentes e familiares na aprendizagem dos discalcúlicos. A discalculia
trata-se de uma dificuldade de aprender matemática, disciplina que proporciona o desenvolvimento de múltiplas capacidades, competências e habilidades, potencializando o raciocínio
lógico e dedutivo, bem como a dedução, generalização e abstração do sujeito, dependendo
contextualização para evitar a complexidade durante o processo de ensino-aprendizagem.
Neste contexto, a atuação do psicopedagogo intenciona a busca pelas causas para os problemas de aprendizagem, identificando caminhos mais eficazes ao processo de aprender matemática. Diante desta realidade, este estudo objetivou analisar a atuação do psicopedagogo
em auxílio aos docentes no desenvolvimento de alunos com discalculia. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura, que permitiu a estruturação do trabalho, abordando as origens e
definições da psicopedagogia, as características dos sujeitos com discalculia, finalizando com
atividades lúdicas que podem favorecer o desenvolvimento das habilidades matemática aos
alunos identificados com discalculia.

Palavras-chave: Psicopedagogo; Discalculia; Aprendizagem; Jogos.
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INTRODUÇÃO

N

os espaços escolares, o professor representa o mediador do processo de ensino-aprendizagem, permitindo a potencialização das habilidades dos alunos a fim
de que ocorra a aquisição do conhecimento de maneira significativa, além de garantir a autoestima na aprendizagem a partir da valorização dos saberes, ou seja, as habilidades
discentes são reconhecidas pelo professor, valorizadas pela comunidade escolar e as limitações
trabalhadas objetivando a reversão de dificuldades e não segregação do sujeito (COSENZA E
GUERRA, 2011).
Quando as ações docentes, diante da percepção de dificuldades de aprendizagem não
são suficientes, faz-se necessária a intervenção de profissionais qualificados para identificar as
causas raízes relacionadas aos problemas de aprendizagem, providenciando ações que permitam orientar o professor e os familiares no trabalho com as dificuldades discentes de aprender
(FAGALI, 2009).
Neste contexto, as escolas passaram a direcionar alunos com dificuldades de aprender
aos psicopedagogos, buscando intervenções e orientações que revertam o fracasso escolar. O
profissional de psicopedagogia contribuiu para a aprendizagem discente à medida que considera a maneira como o aluno compreende as disciplinas e relaciona os conceitos em sua realidade
(CAMPOS, 2014).
Neste trabalho, os questionamentos direcionaram a pesquisa aos indivíduos com dificuldades de aprender a matemática, estudando como o psicopedagogo pode realizar intervenções
em casos de alunos com discalculia (PASSOS, 2010). A pesquisa objetivou analisar a atuação
do psicopedagogo em auxílio aos docentes no desenvolvimento de alunos com discalculia,
proporcionando a inserção de jogos na aprendizagem. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: relacionar a importância do psicopedagogo em ambientes escolares, para orientação
docente nas dificuldades de aprendizagem; identificar as particularidades que caracterizam a
discalculia; analisar as contribuições do psicopedagogo na aprendizagem dos discalcúlicos;
evidenciar os jogos como facilitadores na aprendizagem dos alunos com discalculia (PASSOS,
2010).
A relevância do trabalho justifica-se pela necessidade compreensão sobre as questões
relacionadas ao processo de aprender dos discalcúlicos, analisando como o psicopedagogo
orientar o docente no trabalho com estes alunos, além de proporcionar ações dinâmicas e significativas na aprendizagem da matemática, considerando a importância da inserção de jogos
lúdicos que favoreçam as relações dos conceitos estudados à realidade, transformando a disciplina de matemática em algo dinâmicos e significativo (PASSOS, 2010).
Diante desta realidade, os questionamentos que direcionaram a pesquisa foram: “Quais
as contribuições do psicopedagogo aos alunos com discalculia?”; “Como os jogos podem
favorecer a aprendizagem em sala de aula aos discalcúlicos?”. A metodologia que embasou
a realização deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, envolvendo a
exploração de livros, periódicos, teses e monografias que abordam a temática, expandindo ao
estudo das dificuldades de aprendizagem em matemática, evidenciando o transtorno que caracteriza a discalculia (PASSOS, 2010).
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A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO
No Brasil, a psicopedagogia surgiu na
década de 1970, com os cursos de psicopedagogia voltados à complementação na formação
de psicólogos e pedagogos, pois as dificuldades de aprendizagem ainda eram associadas
à Disfunção Cerebral, ou seja, reconhecia-se
apenas um desvio neurológico, não admitindo
ainda que o indivíduo apresentava problemas
sociais e pedagógicos (FAGALI, 2009).

A psicopedagogia ainda analisa e interpreta reações não esperadas em todos os
tipos de situação, ou seja, uma resistência, um
bloqueio, um sentimento de fúria, entre outros,
portanto, trata-se de uma constante busca pelo
aprimoramento do conhecimento das reações
humanas diante de uma situação de aprendizagem, bem como o desenvolvimento e interação
das pessoas em diferentes ambientes (LIMA,
2008).

Atualmente, os cursos de psicopedagogia formam profissionais especialistas,
chamados psicopedagogo, capacitados para
atuar em clínicas particulares e em instituições
(hospitais, empresas e escolas). O Ministério
da Educação e Cultura (MEC) exige uma carga horária mínima de 360 horas em cursos de
pós-graduação, expedidos por instituições rePara Scoz (2011), a psicopedagogia é gulamentadas, para que o profissional esteja
fundamental para a percepção da necessidade apto para atuar no mercado (SUELI E ABREU,
de estudar o processo de aprendizagem e as 2014).
dificuldades encontradas, cabendo à interpretação de um estudo preventivo e terapêutico:
O papel do psicopedagogo é de funpreventivo para entender as características, de- damental importância em qualquer espaço
sempenho e limitação dos alunos e terapêutico que aconteça a interação humana para troca
no processo de análise, intervenção e tratade conhecimentos. As famílias costumam promento.
curar um psicopedagogo quando seus filhos
O foco do estudo da psicopedagogia apresentam dificuldade de aprendizagem na
é a aprendizagem e a maneira como ela é escola, relacionando a atuação do profissional
trabalhada em diferentes grupos, ambiente e à educação (FAGALI, 2009).
processos. A aprendizagem não tem fim, pois
A princípio, o psicopedagogo tem a taa partir do momento que o indivíduo está em
contato com outra pessoa, existe uma maneira refa de administrar os conflitos e ansiedades
de troca de conhecimento, logo, ocorre uma das crianças, identificar e mediar as principais
aprendizagem, mesmo que seja mínima (BOS- dificuldades de ensino aprendizagem dos inSA, 2010).
divíduos, propor e organizar projetos de prevenção, expor os papéis e tarefas dos grupos
Para Sueli e Abreu (2014), a psicope- de maneira clara e objetiva, criar exercícios endagogia ocupa-se da aprendizagem humana, tre as pessoas afim do alcance da autonomia,
determinando as possibilidades de dificuldade criar espaços de escuta entre todos os envolvie problemas que envolvam o aprender. Diante
dos, como alunos, pais, professores e gestores
da preocupação com os problemas de apren(VERGNAUD, 2011).
dizagem, a psicopedagogia estuda a maneira
como o sujeito aprende (ou não), investigando
os fatores que alteram o processo de aprendizagem, bem como a prevenção para as situações de não aprendizagem.
Segundo Bossa (2010), os primeiros
cursos que tratavam a psicopedagogia como
enfoque às dificuldades de aprendizagem, ainda analisavam casos de crianças com problemas e dificuldades de aprendizagem comuns,
além de tratar a função terapêutica no desenvolvimento das crianças.
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O psicopedagogo não desenvolve métodos e estratégias de ensino (este papel é do
pedagogo), tampouco diagnosticar distúrbios
de personalidade e comportamento (papel desempenhado pelo psicólogo); o psicopedagogo trabalha a pessoa chamada de gerente da
realidade em questão (na escola, por exemplo,
o gerente é o professor), ou seja, sua transformação a fim de enxergar no sujeito uma possibilidade de aprender, direcionado à construção
da aprendizagem, pois quando há parcerias há
crescimento, logo, aumento de conhecimentos
(LIMA, 2008).

O entendimento dos aspectos, que determinam as transformações do indivíduo, exigem do psicopedagogo conhecer e entender a
aprendizagem, bem como as influências emocionais, sociais, pedagógicas e orgânicas que
interferem no aprender humano. Sendo assim,
as áreas de estudo da psicopedagogia podem
ser caracterizadas em dimensões do desenvolvimento, considerando o processo de aprendizagem emocional, lógico, cognitivo, motivação social, familiar e pedagógico (OLIVEIRA,
2009).

Na dimensão emocional, a psicopedagogia analisa o desenvolvimento da afetividade e suas relações com a construção do conhecimento, prevalecendo a interferência nas
produções escritas e gráficas do indivíduo. Um
dos aspectos mais importantes relacionados à
afetividade é o contexto social, pois se refere
às possibilidades do sujeito em relacionar-se
com os semelhantes, de maneira equilibrada,
afirmando os estágios de desenvolvimento inEm sua atuação, o psicopedagogo clí- fantil (SCOZ, 2011).
nico caracteriza-se como um profissional que
Piaget apud Oliveira (2009) afirma que
busca a prevenção para as dificuldades de
aprendizagem e, em casos de existência das o ser socialmente relacionado estabelece uma
impossibilidades de aprender, o profissional integração entre sua aprendizagem pessoal às
busca as causas para os problemas, estudan- trocas com outras pessoas, alcançando equilído as condições da evolução da aprendiza- brio e coerência no conhecimento. Diante desgem, identificando caminhos mais eficazes ao sa perspectiva, o desenvolvimento lógico do
processo de aprender dos indivíduos. De acor- sujeito corresponde às formas como socializa
do com Vergnaud (2011, p.19): “O psicopeda- com o meio, cabendo às relações sociais um
gogo deve reconhecer o processo de apren- elemento importante nas etapas do desenvolvidizagem, seus limites, suas competências e, mento cognitivo, além de permitir as situações
principalmente a interpessoal e intrapessoal, que influenciam na ampliação da inteligência,
proporcionando um processo de ensino-aprenobjeto de estudo do sujeito”.
dizagem sólido, que vincula aprendizagem à
Deste modo, além de entender as cau- afetividade, como fatores dependentes (LIMA,
sas que impedem ou dificultam o aprender 2008).
humano, o psicopedagogo também precisa
identificar o meio em que o sujeito com dificuldades de aprender está inserido, relacionando,
quando possível, os problemas de aprendizagem à realidade social, investigando a estrutura do sujeito, suas transformações ao longo do
tempo e as influências do meio em seu processo de aprender (VERGNAUD, 2011).
O psicopedagogo pode atuar em clínicas, destinadas ao diagnóstico e tratamento
de sintomas relacionados aos processos de
aprendizagem. Cabe ao psicopedagogo investigar, pesquisar e checar os obstáculos que impedem o indivíduo de aprender, ou que interferem no tempo de aprendizagem, causando
lentidão ou dificuldade aos sujeitos (SUELI E
ABREU, 2014).
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Quando o desenvolvimento cognitivo
estabelece vínculos com o meio, a emoção alcança um aprimoramento intelectual, ou seja, a
consciência afetiva do sujeito para associar os
transtornos emocionais ao comprometimento
do pensamento com a ação reflexiva, produzindo a emoção, dominada pelas manifestações
afetivo-emocionais (PIAGET apud OLIVEIRA,
2009).

Neste contexto, o psicopedagogo precisa entender as situações que interferem e
influenciam o processo de aprendizagem do
sujeito para direcionar à prevenção das dificuldades do ato de aprender, além de auxiliar os
indivíduos quando as dificuldades e limitações
de aprendizagem já existem (OLIVEIRA, 2009).

DISCALCULIA
Outro fator que estimula o aprender é
a motivação social, caracterizando um momento de aprendizagem, pois o sujeito motivado
a adquirir novos conhecimentos configura-se
em um organismo que impulsiona a satisfação pessoal, encontrada em todas as ações
humanas. Esse elemento é encontrado, em
diferentes momentos, no âmbito educacional,
determinando um fator positivo ou negativo, dependendo da situação (SCOZ, 2011).
Quando o professor entende o desinteresse dos alunos, passa a buscar alternativas para amenizar os problemas relacionados
à aprendizagem, ou seja, existe a procura pela
motivação discente, relacionada à motivação
pessoal do docente em propor estratégias que
assegurem a qualidade do ensino para os estudantes (BOSSA, 2010).
Nas dimensões pedagógicas, a relação
entre professor e aluno caracteriza as principais
mudanças no processo de ensino-aprendizagem, pois a educação determina uma progressiva construção de sistemas de informação e
conhecimento, compartilhados entre professor
e alunos, influenciando diretamente na aprendizagem (SCOZ, 2011).
Sendo assim, por mais que os alunos
dominem as operações formais, alcançando o
conhecimento adequado, é necessário que a
aprendizagem apresenta significados à sua realidade. Esse sentido pode ser transmitido por
meio da interação entre professor e aluno, conquistado por meio das relações de afeto, que
mediam o autoconceito e a autoestima discente (SUELI E ABREU, 2014).

A discalculia caracteriza-se como um
transtorno específico que interfere no desenvolvimento das habilidades em aritmética, manifestando-se por meio das dificuldades do
sujeito em realizar operações elementares da
matemática, representadas pela adição, subtração, multiplicação e divisão, mesmo diante de
um ensino adequado (DIAS, PEREIRA; BORSEL, 2011).
A discalculia não precede de um retardo mental global, mas ocorre em situações que
impedem o indivíduo de resolver problemas lógicos do cotidiano, resultando negativamente
no rendimento escolar e nas atividades diárias
(CAMPOS, 2014).
Apesar do número significativo de aluno encontrados em ambientes escolares, que
apresentam dificuldades de aprender a matemática, nem todos podem ser considerados
discalcúlicos, cabendo o devido diagnóstico,
diante de testes realizados por psicopedagogos, que determinem a presença do transtorno
no sujeito, situação que vai interferir no processo de aprender (DIAS, PEREIRA; BORSEL,
2011).
No Manual de Diagnósticos dos Transtornos Mentais, a discalculia refere-se a um padrão que determina as dificuldades em processar informações e problemas numéricos, além
de interferência na aprendizagem de fatores
aritméticos, possibilitando ao sujeito a realização de cálculos precisos. A discalculia ainda
considerada dificuldades adicionais relacionadas ao raciocínio matemático, a leitura e interpretação de palavras, bem como a associação
de termos específicos estudados na disciplina
de matemática (AMS, 2017).
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Para Bernardini (2014), a discalculia
caracteriza-se como uma alteração na capacidade de calcular, observar e manusear números, além de impossibilitar raciocínios mentais,
interferindo na leitura, escrita e interpretação
dos números. Tais alterações são provenientes
do desenvolvimento de um transtorno que afeta o desenvolvimento de habilidades matemáticas, em decorrência de limitações específicas
da funcionalidade do cérebro humano.

Diante do receio em cometer erros,
uma pessoa com discalculia evita expor suas
opiniões em atividades coletivas, não escreve
com frequência e tende a indisciplina em sala
de aula, para que suas dificuldades não sejam
percebidas. Portanto, o processo de investigação do transtorno requer observação e conhecimento do histórico do indivíduo e, antes de
qualquer diagnóstico, problemas de audição,
visão, doenças neurológicas e psiquiátricas,
bem como metodologias inadequadas de ensiAos docentes, portanto, faz-se neces- no, sejam descartadas (CAMPOS, 2014).
sário o conhecimento das características de
Após identificação docente de dificuluma pessoa com discalculia, a fim de que seja
possível a suspeita do transtorno e encaminha- dades de aprendizagem significativas, que
mento aos profissionais responsáveis pelo tra- desconsideram os problemas mencionados,
tamento e/ou auxílio aos sujeitos discalcúlicos cabe a escola comunicar às famílias sobre as
observações realizadas, orientando pela ne(CAMPOS, 2014).
cessidade de procura do profissional qualificado para auxílio nas dificuldades de aprender, a
Deste modo, é possível observar as sefim de que as devidas intervenções psicopedaguintes características nos sujeitos com discalgógicas sejam realizadas e, as orientações aos
culia, além da lentidão na realização de atividaprofessores ocorram, para que o indivíduo seja
des numéricas, a presença de dificuldades em:
auxiliado por todos que o cercam, incitando
orientação espacial, operações mentais, ope- confiança, autoestima e motivação para que o
rações matemáticas básicas, memorização, or- desenvolvimento e aprendizagem (COSENZA
denação, coordenação motora fina, percepção E GUERRA, 2011).
tátil, leitura de símbolos matemáticos, sequenciação numérica, correspondência quantitativa,
Sendo assim, é importante a adoção
relacionar grafemas matemáticos a quantida- de estratégias pedagógicas que estimulem o
des e símbolos, conservação de quantidades, desenvolvimento da coordenação motora, da
mensuração de medidas (DIAS, PEREIRA E socialização, da percepção e da afetividade,
BORSEL, 2011).
intencionando melhorias no desempenho e
potencialização das habilidades dos sujeitos.
O diagnóstico da discalculia, como Além disso, a escolha por materiais dinâmicos
qualquer outros transtorno ou dificuldade de e estratégias lúdicas facilitará o entendimenaprendizagem, depende de uma observação to do estudante (DIAS, PEREIRA E BORSEL,
acentuada e meticulosa, a fim de que os sin- 2011).
tomas e demais fatores que impedem o desenvolvimento e aprendizagem sejam identifiSegundo Bernardini (2014), o auxílio
cados. Dentre as observações, cabe destaque aos discalcúlicos depende de estratégias de
ao ambiente familiar, social e escolar; a meto- ensino significativas, que direcionam ao desendologia de ensino; a atenção e percepção do volvimento da capacidade de identificação e
aluno; a organização espacial e as limitações manipulação, possibilitando aos sujeitos a exerelacionadas ao ensino da disciplina de mate- cução de operações básicas. O uso de jogos,
calculadoras e computadores também permite
mática (COSENZA E GUERRA, 2011).
uma melhor aprendizagem e percepção das
quantidades numéricas estudadas em sala de
aula.
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O professor deve evitar a exposição
do aluno com discalculia, não utilizando palavras que o desmotiva e não demonstrando
impaciência com as confusões do raciocínio
do estudante. Os sujeitos discalcúlicos devem
ser acolhidos e respeitados, suas atividades e
realizações valorizadas, bem como suas dificuldades não podem ser evidenciadas (LIMA,
2008).
Os psicopedagogos, por sua vez, podem sugerir aos professores a adoção de atividades e estratégias metodológicas que facilitem o entendimento do sujeito com discalculia,
como a escolha por jogos, que direcionam à
inserção do lúdico em sala de aula, a fim de
que o grupo aprenda de maneira significativa,
interagindo e evitando segregação daqueles
com maiores dificuldades de aprender (VERGNAUD, 2011).
Morgado (2012) afirma que muitos alunos apresentam facilidade em aprender matemática, mas a ausência de contextualização e
associação dos conteúdos ao cotidiano discente transforma os conceitos matemáticos em um
emaranhado complexo de números, fórmulas e
teorias, quando o aluno precisa compreender a
matemática, sua funcionalidade e as relações
com situações do cotidiano.
As estratégias pedagógicas devem enfatizar a resolução de problemas e incluir os
conceitos em momentos propícios para que
o aluno seja capaz de traçar estratégias com
seus conhecimentos já adquiridos anteriormente, além de conseguir enxergá-la como aplicação prática no cotidiano, para tanto, faz-se
necessário que a aprendizagem dos conceitos
seja desenvolvida concretamente desde as séries iniciais, permitindo o desenvolvimento das
habilidades de abstração e dedução do aluno,
de modo a percepção de casos de discalculia
em sala de aula (PASSOS, 2010).

AS CONTRIBUIÇÕES DO
PSICOPEDAGOGO AOS ALUNOS COM
DISCALCULIA
O psicopedagogo, busca respostas no
ambiente escolar para entender as dificuldades
de aprendizagem dos alunos, reconhecendo
as falhas de ensino, mas procurando intervir
nos problemas, não apontando culpados (FAGALI, 2009).
Segundo Bastos (2009), juntamente
com uma equipe que envolve profissionais da
saúde à relação com familiares, o psicopedagogo procura diagnosticar o problema e elaborar respostas, sem utilizar meio prontos para
justificar ações similares, conhecendo o aluno
e verificando sua realidade para, então, determinar se existe um transtorno mais grave ou
problemas de aprendizagem que exigem uma
intervenção mais simples.
O direcionamento do psicopedagogo
deve estar voltado ao desenvolvimento da autonomia discente, permitindo a construção da
autoestima de modo que os desafios sejam
driblados e o conhecimento adquirido pelos
alunos, capacitando-os para identificarem suas
limitações a fim de vencer os obstáculos e não
finalizar o processo sem alcance dos resultados (SOUSA; OLIVEIRA, 2010).
O profissional especializado na psicopedagogia permite que ocorra a intervenção
no processo de ensino-aprendizagem, por
meio de técnicas e métodos que intencionam
o encontro de soluções de aprendizagem dentro das instituições de ensino (PASSOS, 2010).
Segundo Bastos (2009), por meio de
um trabalho em conjunto com a equipe escolar, o psicopedagogo mobiliza a construção de
uma aprendizagem, buscando condições adequadas que evitem o rompimento com o ensino devido a falhas no processo, objetivando
facilitar a aprendizagem ou desconstruir práticas ineficazes, por meio de sua intervenção
profissional.
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O psicopedagogo apresenta as ações
ou projetos educativos aos docentes, que terão o papel de analisar e inserir a implementação destas práticas de aprendizagem em sala
de aula. O psicopedagogo pode preparar os
conteúdos programáticos, de acordo com as
particularidades observadas no aluno com discalculia, traçando um direcionamento e orientação para que o professor escolha as melhores
formas de ensino (CAMPOS, 2014).
De acordo com Sousa e Oliveira (2010,
p.62): “Para diagnosticar a discalculia, o psicopedagogo deve contar com uma equipe interdisciplinar que embase os estudos em instrumentos adequados para o entendimento do
transtorno”. No Brasil, ainda não existe um teste
de avaliação validado para diagnóstico da discalculia, mas apenas alguns instrumentos em
que a matemática é investigada no consciente
da inteligência, avaliando a percepção em situações problemas, o desempenho escolar e a
capacidade de realizar investigações matemáticas (MACEDO, 2010).
Existem também, avaliações de habilidades específicas sobre mensuração aritmética, que não se limita à análise da capacidade
de calcular, mas verifica a comparação, contagem e percepção de conceitos relacionados à
matemática. Estes testes e avaliações de habilidades, na maioria dos casos, são realizados
pelo psicopedagogo por meio de atividades
lúdicas, utilizando jogos para identificar o conhecimento e/ou dificuldade em matemática
(SOUSA; OLIVEIRA, 2010).
Ribeiro (2009) afirma que a intervenção
em sujeitos com discalculia somente apresentará resultados positivos, quando trabalhados em
coletividade, contando com o profissionalismo
do psicopedagogo, as estratégias metodológicas docentes e a continuação das atividades
com os familiares. O próprio psicopedagogo
conta com uma equipe de psicólogos e neurocientistas para o desenvolvimento das capacidades humanas, a fim de tomar decisões que
contemplem as habilidades do sujeito, reduzindo as dificuldades de aprender.

O psicopedagogo, portanto, pode realizar as devidas intervenções com discalcúlicos,
recorrendo aos jogos em pelo menos duas
sessões semanais, orientando o professor a
utilizar jogos em sala de aula para o desenvolvimento da seriação, classificação, contagem e
habilidades espaciais e psicomotoras (COSTA,
2010).
Para que seja considerado um instrumento pedagógico, o jogo precisa assumir as
funções educativas e lúdicas, ou seja, faz-se
necessário garantir o aprender por meio de
situações prazerosas, ocorrendo de maneira
equilibrada, sem que nenhuma das funções
sobressaia-se à outra (RIBEIRO, 2009).
Além disso, os jogos no contexto educacional devem estimular a compreensão de
conteúdos, transformando em interessantes os
conceitos estudados no currículo, além de representar significados, inserindo o que se estuda na realidade do aluno (MACEDO, 2010).
Deste modo, cabe ao docente o planejamento adequado da inserção dos jogos na
sala de aula, garantindo o sucesso da atividade
e o alcance dos objetivos educacionais, permitindo um ensino diferente e inovador. Quando
existe o preparo para a utilização dos jogos,
o processo de ensino-aprendizagem acontece
significativamente, evidenciando o desenvolvimento das habilidades dos alunos (RIBEIRO,
2009).
A adoção dos jogos como uma estratégia de aprendizagem, permite aos discalcúlicos
a compreensão do mundo e da realidade cotidiana, além de favorecer ao desenvolvimento
da capacidade de argumentar, selecionar e remover de sua vida aquilo que prejudica, assim
como decidir por aquilo que favoreça, seja no
campo afetivo, profissional ou pessoal (MUNIZ,
2010).
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Os jogos realizados com fins pedagógicos precisam relacionar entretenimento a
aprendizagem, pois ambas características proporcionam a estruturação do ensino, uma vez
que o aluno aprende conforme sente interesse
e enxerga a importância no que é ensinado.
Quando o professor adota o jogo como estratégia metodológica, deve estabelecer os objetivos previamente, a fim de que o jogo promova
a diversão e o conhecimento, se que ocorra
como um fim em si mesmo (COSTA, 2010).
Segundo Muniz (2010), nas aulas de
matemática, o ensino pode alcançar os objetivos e resultados desejados conforme os jogos
assumem a ludicidade, cabendo ao professor
a orientação acerca das regras, mediando a
aprendizagem na utilização de procedimentos
já aprendidos. O desenvolvimento individual
precisa acontecer, mesmo em situações coletivas de aprendizagem, proporcionando a integração do sujeito na sociedade, capacitando-o
para resolver problemas que exigem a criatividade, tornando a memorização obsoleta, uma
vez que a prática vivida é mais facilmente acessada no cérebro quando necessário (COSTA,
2010).

Além da orientação docente para escolha de estratégias lúdicas em sala de aula,
o psicopedagogo pode realizar intervenções
clínicas, trabalhando com a classificação, que
consiste na adoção de jogos com objetos simples, como caixas de papelão, tampinhas de
garrafa coloridas, botões e figuras geométricas de tamanhos e cores diferentes (RIBEIRO,
2009).
O psicopedagogo pode solicitar ao aluno que reúna os objetos na caixa de acordo
com a cor, depois pelo tamanho, texturas, entre
outros aspectos perceptíveis nos objetos. Desta forma, com ações similares ao cotidiano, a
criança consegue classificar os objetos, permitindo que a intervenção ocorra à medida que
o aluno demonstre dificuldade de assimilação
das características (CAMPOS, 2014).

Aos poucos, o sujeito com discalculia
consegue ampliar o campo perceptível, estabelecendo relações entre as particularidades e
especificidades encontradas nos objetos. Esta
atividade pode iniciar as sessões, pois a repetição caracteriza-se como fundamental para
Neste contexto, a adoção de metodo- que a criança realize a assimilação de maneira
logias de ensino exige a adoção de materiais significativa (SOUSA; OLIVEIRA, 2010).
didáticos manipuláveis, proporcionando ao aluA seriação é outra habilidade que preno a experimentação em matemática ao sentir,
manipular, movimentar e trocar, permitindo ao cisa ser desenvolvida nos discalcúlicos, poaluno a representação de ideias, ampliando a dendo ser realizada por meio de um jogo de
construção do conhecimento por meio de sím- botões de tamanhos diferentes, solicitando à
bolos que expressam o significado da impor- criança que ordene do menor para o maior,
tância da contextualização do ensino (SMOLE; por exemplo. Aos poucos, conforme o aluno
DINIZ, 2016).
conseguir identificar as ordens em seu cotidiano, como tamanho dos colegas e volume dos
Os materiais manipulativos são objealimentos, a seriação transforma-se em algo
tos que permitem ao aluno a percepção de um
aplicado e contextualizado, facilitando o desenconceito estudado, especialmente na disciplina de matemática, por meio da construção do volvimento das habilidades matemáticas (MAconhecimento na representação de uma ideia. CEDO, 2010).
Os materiais manipulativos são instrumentos
fundamentais para a concretização do processo de ensino-aprendizagem e, dentre os mais
conhecidos e utilizados em sala de aula, destacam-se: tangram, os blocos lógicos e os sólidos geométricos (MUNIZ, 2010).
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O dominó é outro instrumento que facilita a aprendizagem em matemática, cabendo ao psicopedagogo ensinar, previamente,
as regras do jogo. O dominó permite que seja
desenvolvida a percepção do sistema de numeração, estimulando a assimilação entre sequência e contagem. O dominó pode auxiliar
ainda nas operações matemáticas, ampliando
ao conhecimento de números pares e ímpares,
entre outras situações (SMOLE; DINIZ, 2016).
O quebra cabeça amplia a capacidade de concentração, observação e raciocínio
lógico, de modo que o psicopedagogo pode
utilizá-lo em diferentes sessões, intencionando
o raciocínio lógico e a ordenação. Além disso, caracteriza-se como um instrumento para
percepção de que a criança apresenta sinais
de desmotivação e, à medida que auxilia na
montagem do quebra cabeça, o profissional
explora os sentimentos da criança, analisando
as situações que ampliam as chances do transtorno atrapalhar as possibilidades de aprendizagem (COSTA, 2010).

Além disso, a orientação ao professor
do aluno com discalculia ocorre paralelamente,
apresentando possibilidades de aplicação dos
jogos durante o processo de aprendizagem
em matemática na sala de aula, intencionando
a redução das limitações do estudante, bem
como as barreiras que envolvem o ensino da
disciplina, além de favorecer a aprendizagem
da turma em geral (BASTOS, 2009).
Após a realização da intervenção psicopedagógica às crianças com discalculia,
espera-se que a mediação do profissional na
aprendizagem do aluno revele o fortalecimento
discente, permitindo que ocorra a potencialização de suas habilidades de modo que a autoestima faça parte da aprendizagem, elevando
as chances de aprender, pois quando existe
a valorização dos saberes, conhecimentos e
habilidades do aluno, a tendência é que seu
rendimento seja maior (CAMPOS, 2014).

Após o trabalho com a classificação,
seriação, dominó e quebra cabeças, espera-se
que a criança com discalculia aprenda a construir a aprendizagem em matemática, proporcionando ao psicopedagogo estender o trabalho com a contextualização dos conceitos ao
introduzir cédulas de dinheiro de brinquedo e
jornais de supermercado. A intenção é que a
criança identifique as semelhanças e diferenças dos produtos encontrados no jornal, sendo
capaz de separar por alimentos, higiene, limpeza, entre outros (SUELI; ABREU, 2014).
Em seguida, a criança pode ser induzida à simulação de compras, com o profissional
distribuindo valores em dinheiro, pedindo que
o aluno compre os itens possíveis. A princípio, esta atividade pode caracterizar-se como
complexa, mas aos poucos, espera-se que a
criança consiga aumentar sua percepção com
números, direcionado à realização de somas e
subtrações (SMOLE; DINIZ, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho ocorreu devido à percepção do aumento das dificuldades de
aprendizagem em matemática, observada nas discussões de teóricos que pesquisam a qualidade do ensino da disciplina, destacando o transtorno que dificulta, ou mesmo impede, aprender
a matemática, denominado discalculia.
Para tanto, considerou-se relevante a intervenção do psicopedagogo aos alunos discalcúlicos, orientando os decentes no trabalho com estes sujeitos, a fim de direcionar o aluno
na construção do conhecimento pela percepção e experimentação, buscando potencializar as
habilidades e reduzir as dificuldades no processo de ensinar e aprender.
Os psicopedagogos contribuem para o processo de aprendizagem, por meio de enfoques pedagógicos, após observar a maneira como o indivíduo aprende e compreende os conceitos estudados, evidenciando as interferências que direcionam às dificuldades em aprender,
considerando aspectos emocionais, sociais, familiares, afetivos e educacionais.
A partir da identificação do psicopedagogo acerca de uma dificuldade de aprendizagem,
elabora-se uma intervenção nas causas do problema, considerando a necessidade de desenvolver atividades que motivem a aprendizagem. Portanto, o psicopedagogo precisa auxiliar os
indivíduos com dificuldades de aprender a encontrarem caminhos que direcionam à articulação
entre habilidades potencializadoras e fragilizadas, a fim de que as limitações sejam superadas.
Dentre os problemas de aprendizagem, este estudo verificou a interferência nas habilidades matemáticas, diante das dificuldades de leitura, escrita, interpretação e assimilação dos
conceitos da disciplina, causando desordens específicas que afetam as habilidades de compreensão e manipulação dos números, atribuindo relevância a discalculia, que se caracteriza como
um transtorno que interfere, principalmente, na resolução de problemas cotidianos.
Na elaboração de intervenções que podem ocorrer para auxiliar nas dificuldades de
aprendizagem em matemática, destacando casos de discalculia, o trabalho do psicopedagogo
deve auxiliar professores nas possibilidades de oficinas lúdicas para concretização do processo de ensino-aprendizagem que proporcione à construção de conhecimentos matemáticos ao
aluno, a partir de situações dinâmicas e contextualizadas, permitindo ao sujeito que aprende
melhores estratégias para a identificação e resolução de uma situação problema.
O uso de estratégias lúdicas, como a inserção de jogos nas aulas de matemática, deve
ser visto como uma alternativa, diante da possibilidade do aprendizado dinâmico, proporcionando uma reflexão à prática do professor de matemática, de modo que o ensino não se limite à
mecanização do ensino, como em situações de aplicação de fórmulas e desenhos de figuras
sem contextualização, mas permitindo que o próprio aluno identifique o que estudou no seu cotidiano, possibilitando ao estudante um envolvimento com a teoria quando consegue enxergar
funcionalidade na prática cotidiana, caracterizando um auxílio ao interesse
discente pelos demais conteúdos de matemática.
Os responsáveis pelos alunos atendidos na escola também
devem ser orientados, esclarecendo-se as dúvidas do transtorno da
criança, de modo que ocorra o apoio da família no desenvolvimento
do estudante, não limitando à escola o papel do ensino, pois entender as dificuldades do estudante requer uma análise global do sujeito, analisando as diferentes dimensões a que está inserido, como
escola, família e sociedade.
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A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo deste artigo foi descrever e analisar detalhadamente a historiografia percorrida pela infância na educação infantil brasileira onde a criança era vista apenas como os
adultos queriam que elas fossem ,sem função afetiva e insignificante sem valores e, junto a
esse contexto ,as mudanças sociais quando as crianças saem do anonimato protegidas por
leis, ações e políticas públicas. Através de referenciais teóricos ,partiu-se de um pressuposto histórico bastante lento devido ao entendimento pela sociedade em seu modo de ver e
entender que as crianças não necessitam somente de atendimentos especiais voltadas tão
somente ao assistencialismo em sua educação mas também proporcionar a elas situações e
oportunidades para que construam sua identidade e autonomia se percebendo como indivíduo aprendendo a conviver e respeitar o outro e , que aos poucos saiba cuidar de si e tomar
decisões.

Palavras-chave: História da Criança; Sociedade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

trajetória histórica da infância e da educação infantil brasileira, mostra um início
bem diferente dos dias atuais. A pesquisa acerca o conceito de infância desde
os primórdios até os dias atuais e, como esse conceito social teve e tem grandes
influências na educação infantil.
Acredito que este artigo irá auxiliar como a sociedade vê e pensa a infância. Conforme
a referência de Neto e Silva (2007), o termo infância vem de En-fant que significa “aquele que
não fala” ,partindo disso, podemos fazer uma análise sobre o reflexo social na construção da
infância e da educação infantil brasileira, a figura da criança por um longo período era vista como
aquela que não tem capacidade de ser, estar e atuar, vista apenas como um ser moldado pelo
adulto ou como um indivíduo sem valor, sem um espaço na sociedade ,aquele que nada sabe
e que não tem valor social.
A concepção de infância com o passar dos tempos foi mudando, e a sociedade passa
a vê-la com um olhar diferenciado e centrado na criança e sua educação acadêmica ,a vê como
um indivíduo que pertence a sociedade, está inserido em sua cultura e dela aprende, tem “voz”,
que é um ser social que é influenciado mas também influencia, e toda essa forma de ver a infância interferiu nas políticas públicas e assim, criando uma nova ordem social e econômica,
surgindo famílias nucleares e burguesas surgindo a ideia de escola e com o passar dos tempos
o crescimento da exigência de uma nova educação infantil de qualidade.
Portanto as concepções de infância nos dias atuais vemos a necessidade eminente do
reconhecimento da criança, da infância e a necessidade no investimento em sua educação desde muito pequenas.
Dado o exposto Montaigne “que nos chama a atenção para a necessidade de educarmos a criança logo cedo, para que se torne possível dar a ela a formação que seja peculiar a
sua natureza”.
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Para Martins (1993,) isto indica que
“[...] o momento vital da sua humanização é
Segundo estudos de Martins (1993), destruído, em decorrência do desenvolvimento
“infância”, palavra com origem em infante, que capitalista adotado nos países periféricos” (p.
significa sem fala. Criança vem de criação e ex- 13).
pressa sujeito que se cria. Estas são definições
São sujeitos que “[...] estão tendo sua
referentes ao sentido etimológico das palavras,
porém na contemporaneidade, tais conceitos idade adulta convocada antecipadamente, de
não são mais suficientes para abranger a acep- modo que o tempo de ser criança está sendo
ocupado pelo tempo do adulto, do trabalho, da
ção construída na sociedade.
exploração e da violência.” Tal concepção faz
Na idade média a infância durava até com que, ao observar o processo de escolaos sete anos, depois disso acreditavam que a rização da infância, percebe-se uma preocucriança já compreendia tudo o que os adultos pação, cada vez maior, com a antecipação da
diziam, quanto a história social da criança e da alfabetização da criança o que, muitas vezes,
coloca em segundo plano as atividades que
família.
não estão “[...]diretamente relacionadas à aquiJá na idade medieval, as crianças eram sição de habilidades de leitura, escrita, resoluvistas como adultos em miniatura, o desen- ção de operações matemáticas [...]”.
volvimento da criança ocorria através das reSegundo o autor (1993), isto é perceplações que eram estabelecidas com os mais
velhos. Só na idade moderna, as crianças pas- tível tanto no cotidiano da Educação Infantil,
sam a ser vistas como um ser social, sendo quanto dos anos iniciais do Ensino Fundamenrespeitada como um ser pleno, cabendo ações tal. Mas, ao considerar que, com o passar dos
pedagógicas e, um sujeito de direitos, que pre- anos, vive-se sob novas concepções e, consecisava ter seus direitos e necessidades, físicas, quentemente, adquirindo uma visão ampliada
cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais sobre o desenvolvimento humano, por que os
processos de escolarização continuam reproatendidas e garantidas.
duzindo concepções dos séculos anteriores?
Num determinado período da sociedaA resposta está, justamente, na conde, a criança é tratada como mini adulto, pois
não se compreende que é uma fase da vida, cepção de infância que se encontra explícita
com suas peculiaridades e, portanto, que as ou implícita nos processos de escolarização
crianças precisam de ações dotadas de senti- organizados ao longo da história de institucionalização da escola. O entendimento da criandos e significados específicos.
ça inicialmente é investigado e delineado por
Na contemporaneidade, verificam-se estudos realizados pelas áreas da medicina e
ações diversas que expressam concepções da psicologia.
dotadas de especificidades no trato com a
Posteriormente, áreas da filosofia, ancriança, ou ainda, com o fato de que muitas
famílias e escolas também continuam transfor- tropologia, história e sociologia aprofundam-se
mando-as em mini adultos, na tentativa de ga- no debate, tendo em vista que num determinado momento a medicina e a psicologia não
rantir um futuro promissor.
dão mais conta do universo que existe em torno da criança. “[...] Infância tem um significado
genérico e, como qualquer outra fase da vida,
esse significado é em função das transformações sociais [...]” (KUHLMANN, 2010, p.16).

A INFÂNCIA
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Pelos séculos, vários são os estudos sobre a
A iconografia produzida por Ariès, Hishistória da infância, que objetivam, de forma tória Social da Criança e da Família (1978) se
efetiva, compreender o universo da criança em apresenta como uma importante fonte de cosuas peculiaridades.
nhecimento sobre a infância, sendo considerada por autores, a citar Del Priore (2004) e
Uma das obras mais antigas sobre a Freitas (2001), como um trabalho pioneiro na
transmissão de conduta e convívio social para análise e concepção da infância. Ariès traçou
as crianças data de 1530, na Europa, sob a um perfil das características da infância a partir
autoria de Erasmo de Rotterdam com o título do século XII, no que diz respeito ao sentimento
Da civilidade das crianças.
sobre a infância, seu comportamento no meio
social na época e suas relações com a família.
Segundo Elias (1993 apud Schmidt
1997, p. 27-28), obras como estas são regisAtravés dos textos descritos é possítros de que “[...] a criança passou a ser en- vel constatarmos a fragilidade da criança, bem
carada como um ser educável para o projeto como sua desvalorização. Desde a antiguidacivilizador burguês, o qual entendia que ‘a vida de, mulheres e crianças eram consideradas seinstintiva das crianças tem que ser rapidamente res inferiores que não mereciam nenhum tipo
submetida ao controle rigoroso e modelagem de tratamento diferenciado, sendo inclusive a
específica que dão à nossa sociedade seu ca- duração da infância reduzida. Por volta do séráter [...]’”.
culo XII era provável que não houvesse lugar
para a infância, uma vez que a arte medieval a
O conceito histórico da educação infan- desconhecia (ARIÈS, 1978).
til sempre esteve atrelado a concepção social
da criança. Na Grécia Antiga os gregos utilizaFoi possível constatarmos que a crianvam palavras ambíguas para classificar qual- ça era tida como uma espécie de instrumenquer pessoa que estivesse num estágio entre to de manipulação ideológica dos adultos e, a
a infância e a velhice, não havendo restrições partir do momento em que elas apresentavam
morais, ocorrendo até mesmo práticas de in- independência física, eram logo inseridas no
fanticídio.
mundo adulto. A criança não passava pelos
Segundo Ariès, no séc. XVII, não ca- estágios da infância estabelecidos pela sociebiam as famílias a socialização e a transmis- dade atual.
são de valores e conhecimentos, afastava-se a
criança muito cedo de seus pais, passando a
Outro fator importante era que a sociaconviver com outros adultos e, já eram encubi- lização da mesma durante a Idade Média não
das tarefas. Nesse convívio só restava a criança era controlada pela família, e a educação era
passar direto para a vida adulta (ÁRIES,1978). garantida pela aprendizagem através de tarefas
realizadas juntamente com os adultos.
Só na idade moderna , as crianças passam a ser vistas como um ser social, sendo
O sentimento de infância, de preocurespeitada como um ser social , sendo respei- pação com a educação moral e pedagógica, o
tada como um ser pleno, cabendo ações pe- comportamento no meio social, são idéias que
dagógicas e leis que as protejam, é um sujei- surgiram já na modernidade o que nos leva a
to de direitos, que precisa ter atendidas suas crer na existência de todo um processo histónecessidades físicas, cognitivas ,psicológicas rico até a sociedade vir a valorizar a infância.
, emocionais e sociais.(Ariès, Philippe. História
social da Criança e da Família.RJ LTC, 1978.
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Ariès é bem claro em suas colocações
quando diz que a particularidade da infância
não será reconhecida e nem praticada por todas as crianças, pois nem todas vivem a infância propriamente dita, devido às suas condições econômicas, sociais e culturais.

A política adotada pelas escolas de
certa forma discriminava as crianças muito pequenas, as quais eram consideradas incapazes
e fracas, principalmente aquelas pertencentes
às classes baixas, justificando a entrada para
a escola de forma tardiamente. É mister salientarmos que, com o desenvolvimento acelerado
do capitalismo, o uso da mão-de-obra infantil
contribuiu para aumentar essas desigualdades, além de que os valores dados às crianças
são os mais diversos e variam de acordo com
a época e a classe social (ARIÈS,1978).

Assim, os sinais de desenvolvimento
de sentimento para com a infância tornaram-se
mais numerosos e mais significativos a partir
do fim do século XVI e durante o século XVII,
pois os costumes começaram a mudar, tais
como os modos de se vestir, a preocupação
com a educação, bem como separação das
Para Fraboni, a idade moderna é uma
crianças de classes sociais diferentes.
etapa historicamente marcada pelas transformações, tecnológico, científico e pela mudanToda essa preocupação e cuidado com ça ético-social, cumprindo os requisitos para
o comportamento de crianças e adolescentes que houvesse um grande salto na educação
estava ligada ao modelo de civilidade da época, da criança, legitimando-a como figura social,
e isso significava ter boas maneiras e regras de como sujeito de direitos enquanto sujeito social
etiqueta. Porém, no início do século XVII, sur- (1998, p. 68).
gia um novo conceito sobre comportamento,
além de uma literatura pedagógica destinada
O projeto social de construção de uma
não somente às crianças e adolescentes, mas nação moderna, no final do século XIX, reúne
principalmente aos pais e educadores.
condições para serem assimilados, pelas elites
do país, os preceitos educacionais do MoviÉ importante mencionar que até o final mento das Escolas Novas, em que “[...] de um
do século XVIII, a escolas não eram particu- lado, os educadores da Pedagogia Moderna
larmente frequentadas por crianças de acordo tinham o objetivo de fazer justiça à infância; de
com a faixa etária.
outro eles acreditavam que, pela educação da
criança, seria possível se construir uma socieOs centros (como eram chamados) dade melhor e mais democrática” (SCHMIDT,
acomodavam pessoas de qualquer faixa etária 1997, p. 53).
devido seu objetivo ser de caráter mais técnico
que pedagógico, dessa forma somente os joDe forma sistemática, é a partir de
vens é que começaram a frequentar a escola. 1920 que, no Brasil, as ideias da pedagogia
moderna adentram o campo educacional por
A partir do que foi abordado, a ideia de meio da difusão de publicações pedagógicas,
que o ensino se estende a todos não era de- reformas de ensino e conferências nacionais
fendida por alguns pensadores do século XVIII, organizadas pela Associação Brasileira de
pois estes se propuseram desde então a fazer Educação (ABE), fundada em 1924.
uma educação diferenciada de acordo com as
classes sociais, a que chamaram de primária e
O movimento da Escola Nova, elaborasecundárias.
do no centro das transformações sociais ocorridas na Europa chega ao Brasil pela influência
americana e europeia. O jardim de infância, um
desses produtos estrangeiros, é recebido com
entusiasmo por alguns setores sociais. No que
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se refere à propagação das instituições infanO SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO
tis, esta ocorre somente na transição do sécuINFANTIL NO BRASIL
lo XIX para o XX, com a influência dos países
europeus centrais contribuindo para a ideia de
Para Oliveira (2008), por muito tempo,
locais modelares de uma sociedade civilizada. era dever das famílias o cuidado e a educação
das crianças pequenas, assim que parava de
Pensar a infância e a criança fora do mamar já era tida como um pequeno adulto
contexto histórico é reduzir seus significados, e logo que adquirisse alguma independência,
significa considerá-la apenas como um orga- passava a ajudar os adultos em certas tarefas.
nismo em desenvolvimento, ou simplesmente
Desde as sociedades mais primitivas teuma categoria etária, esquecendo-se de que a
mos
preceitos
históricos em que a criança semcriança é uma pessoa enraizada em um tempo
e um espaço, uma pessoa que interage com pre esteve em condições desfavoráveis, como
a abandono, o descaso familiar e a inexistência
outras categorias, que influencia o meio onde
nenhum tipo de preocupação com as crianças,
vive e também é influenciado por ele. Kramer
chegando até em vários casos de morte (OLI(1986) explana que desnaturalizar a infância VEIRA, 2008).
significa buscar o significado social dela, concedendo valor à criança como ser social que é,
Com a revolução industrial na Europa,
e não somente uma possibilidade.
houvera grandes transformações econômico-sociais, mulheres começaram a abandonar o
Conceber a criança como ser social trabalho rural e migraram para as cidades mique ela é, significa: considerar que ela tem uma grando para o trabalho fabril, muitas dessas muhistória, que pertence a uma classe social de- lheres não tinham quem cuidasse das crianças
terminada, que estabelece relações definidas pequenas, já que muitas com um pouco mais
segundo seu contexto de origem, que apresen- idade (6 anos) já trabalhavam para complementa uma linguagem decorrente dessas relações tar o sustento familiar ou por viverem em abrigos
sociais e culturais estabelecidas, que ocupa para pobres, quando os empresários procuranum espaço que não é só geográfico, mas que do enfraquecer movimentos que reivindicavam
melhores condições de trabalho começaram a
também dá valor, ou seja, ela é valorizada de
conceder algumas creches e escolas para fiacordo com os padrões de seu contexto familhos desses operários (OLIVEIRA, 2008).
liar e de acordo com sua própria inserção nesse contexto (KRAMER, 1986, p. 79).
Movimentos sociais feministas de muNeste sentido, há uma “[...] articulação
de interesses jurídicos, empresariais, políticos,
médicos, pedagógicos e religiosos.” (ANDRADE, 2010, p. 129). De acordo com Frabboni
(1998), a segunda metade do século XX é
considerada o período histórico que legitima,
especialmente nos países europeus (Espanha,
França, Itália, Países Baixos, Alemanha), o direito da criança ao conhecimento e à criatividade.

lheres mais abastadas, começaram a criar creches, sem caráter formal, eram donas de casa
quem cuidavam das crianças, mão de obra não
qualificadas. Somente em 1874, foram criadas
as primeiras ações para o cuidado da criança,
as Câmaras Municipais Brasileiras passaram a
destinar recursos financeiros para crianças negras, mestiças ou brancas que eram rejeitadas.
Tempos depois a igreja católica cria a Roda dos
Expostos, ou dos Rejeitados, que tinha caráter
filantrópico da Santa Casa de Misericórdia, se
espalhando por todo país no séc. XVIII (OLIVEIRA, 2008).
Para o autor (2008) registra que até o
século XIX não existia o que hoje denominamos
Educação Infantil, pois foi com a urbanização e
a expansão da escola obrigatória no Brasil que
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ela surgiu.
No Brasil República houve uma maior
preocupação com a educação da criança, mas
foi no séc.XX que realmente o governo começou
a agir , porém o foco ainda era somente preventivo e de recuperação das crianças pobres consideradas perigosas para sociedade (OLIVEIRA,
2008).
Em 1930 que Mário de Andrade é nomeado diretor do Departamento de Cultura de
São Paulo, e começa a estruturar o “Parque Infantil”, que tinha como proposta dar atendimento
às de 3 a 6 anos e também às de 7 a 12 anos,
fora do horário escolar. Novembro de 1930 fica
marcado pela criação do Ministério da Educação, pelo então presidente Getúlio Vargas, tinha
a função de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar (OLIVEIRA, 2008).
Nos anos 70, o Brasil tinha para si que
os mais pobres sofriam de privação cultural, tendo a educação infantil um enraizamento de uma
visão assistencialista, pensando assim a educação infantil era destinada às crianças carentes,
educação para suprir “carências”.
Foi na década de 80 que houve uma
ampliação do acesso à escola, a educação da
criança passa a ser pressionada para vir a ser
um dever do estado que até então não tinha
comprometimento legal (OLIVEIRA, 2008).
Somente em 1988 com a Constituição
Federal, foi que a criança passou a ser um sujeito de direitos, reconhecendo a educação
em creches e pré-escolas como um direito da
criança e dever do Estado. Vejamos o que diz a
Constituição:

Em meados dos anos 90, ocorreu uma
ampliação sobre a concepção de criança. Agora
se procura entender a criança como um ser sócio-histórico, onde a aprendizagem se dá pelas
interações entre a criança e seu entorno social.
Essa perspectiva sociointeracionista tem como
principal teórico Vigotsky, que enfatiza a criança
como sujeito social, que faz parte de uma cultura concreta (OLIVEIRA, 2002).
Há um fortalecimento da nova concepção de infância, garantindo em lei os direitos da
criança enquanto cidadã. Cria-se a ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); a nova LDB, Lei
nº9394/96, incorpora a Educação Infantil como
primeiro nível da Educação Básica, e formaliza a
municipalização dessa etapa de ensino.
A Lei de Diretrizes e Base da Educação
foi criada para definir e regularizar o sistema de
educação brasileira com bases na Constituição.
Observa-se uma inversão, na Constituição a
educação é obrigação em primeira instância do
Estado, já na LDB a obrigação passa a ser de
responsabilidade da família. Vejamos o que o
Art. 3º da LDB diz acerca da Educação Nacional:
Art. 3º. O ensino será com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para
o acesso a permanência na escola; liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, pensamento, a arte e o saber; pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; respeito
à liberdade e apreço à tolerância; coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;
gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; valorização do profissional da educação
escolar; gestão democrática do ensino público,
na forma desta lei e da igualdade e dos sistemas de ensino; garantia de padrão de qualidade; valorização da experiência extraescolar; vinculação entre educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais (BRASIL, 1996, p. 1)

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,
Em 1998, é criado RCNEI (Referencial
seu preparo para o exercício da cidadania e a Curricular Nacional para Educação Infantil), um
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, documento que procura nortear o trabalho reap. 1).
lizado com crianças de zero a seis anos de idade. Ele representa um avanço na busca de se
estruturar melhor o papel da Educação Infantil,
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trazendo uma proposta que integra o cuidar e o pré-escolas para as de quatro a seis anos, são
educar, o que é hoje um dos maiores desafios consideradas como instituições de Educação
da Educação Infantil.
Infantil. A distinção entre ambas é feita apenas
pelo critério de faixa etária
No art. 29 da LDB, foram destinadas às
crianças de até seis anos de idade, com a fiSabe-se que, agora, o documento no
nalidade de complementar a ação da família e singular-referencial, apresenta-se como uma das
da comunidade, objetivando o desenvolvimento perspectivas possíveis de se pensar a educaintegral da criança nos aspectos físicos, psico- ção infantil. Mas o Referencial Curricular Naciológicos, intelectuais e sociais. Isto nos remete nal trouxe um grande impacto. A ampla distrià questão da formação humana [...] mas que buição de centenas de milhares de exemplares
ressalta a necessidade de promover o processo às pessoas que trabalham com esse nível eduhumanizado da criança. Esse processo requer e cacional mostra o poder econômico do Minisimplica em um projeto de educação infantil fun- tério da Educação e seus interesses políticos,
damentado em um conceito de educação para muito mais voltados para os futuros resultados
a vida, pois ele dará os recursos cognitivos ini- eleitorais, do que preocupados com a realidade
ciais para o pleno desenvolvimento da vida da das instituições. Significa, de fato, a concretizacriança.
ção de uma proposta que se torna hegemônica,
como se fosse única, desconsiderando a realiDe acordo com a citação acima, é na dade sociocultural onde a educação se dá conEducação Infantil que a criança irá se desenvol- cretamente.
ver integralmente, pois é durante essa etapa que
ocorre o processo de humanização e troca de
Essas reflexões mostram que a instituiexperiências sociais que a tornarão sujeito com ção pode ser educacional e adotar práticas e
identidade. De acordo com a Lei de Diretrizes cuidados que ocorrem no interior da família, sem
e Bases (LDB), a educação infantil é o sistema precisar escorar-se em uma divisão disciplinar
destinado à faixa etária de zero a seis anos: as que compartimenta a criança. A instituição pode
creches para a faixa de zero até três anos e as ser escolar e compreender que, para a criança
pré-escolas para a faixa de quatro a seis anos. pequena, a vida é algo que se experimenta por
inteiro, sem divisões hierarquizadas. Que, para
A Educação Infantil é fundamental e ela, a ampliação de seu universo cultural, o coessencial porque desenvolve um papel de des- nhecimento do mundo, ocorre na constituição
taque no desenvolvimento humano e social da de sua identidade e autonomia, no interior de
criança. Ela vai evoluir de forma cognitiva, ten- seu desenvolvimento pessoal, diferente da segdo contato com diversos objetos e com a arte, mentação que a proposta curricular nacional
cultura e a ciência, dando vazão à sua criativi- propõe.
dade na escola e essa instituição deve ser esse
espaço preparado, com professores que levem
É necessário fazê-lo, na prática, como
em conta a criatividade e a capacidade dessa ela é na sua essência, envolvendo o afeto, o
criança que já tem um conhecimento prévio, tem prazer e o desprazer, a fantasia, o brincar e o
uma história e a sua própria linguagem.
movimento, a poesia, as ciências, as artes visuais e dramáticas, a linguagem oral e escrita,
Segundo o Referencial Curricular Nacio- a música e a matemática. Para ela, todas as
nal de Educação Infantil (1998), a educação in- formas de linguagem devem ser respeitadas e
fantil é considerada a primeira etapa da educa- desenvolvidas, de acordo com suas necessidação básica (título V, capítulo II, seção II, art. 29), des cognitivas, sociais e culturais. A Educação
tendo como base o desenvolvimento integral da Infantil é a primeira etapa da educação básica.
criança até os seis anos de idade. Conforme o Tem como finalidade o desenvolvimento integral
título III, do direito à Educação e do Dever de da criança até seis anos de idade, art. 29 da
Educar, art. 4º[...] Atendimento gratuito, em cre- LDB 9.394/96.
ches, para crianças de zero a três anos como as
444

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo como base o levantamento bibliográfico realizada nesta pesquisa, percebemos
como a infância que conhecemos foi historicamente concebida. A infância deixou de ser invisível, passando a ser o centro das atenções e a criança passou a ser vista como um ser que
possui seus direitos e identidade própria.
De acordo com o que foi pesquisado, a criança é a representação da sociedade. Eram
vistos como adulto em miniatura, vestindo-se com roupas de adultos e sendo tratadas pelos
padrões dos adultos. Isso perdurou até Rousseau, pois ele foi o primeiro a considerar a criança
diferente do adulto.
Segundo Zabala (1998), a capacidade de uma pessoa para se relacionar depende das
experiências que vivem, instituições educacionais são um dos lugares preferenciais, nesta época. Para se estabelecer vínculos e relações que condicionam e definem as próprias concepções
pessoais sobre si mesmo e sobre os demais:
Os primeiros anos de vida da criança contribui para o desenvolvimento do seu pensamento lógico e também de sua imaginação caminham juntos, a imaginação é um momento totalmente necessário, inseparável do pensamento realista, 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 (VYGOTSKY, 1989).
A primeira infância é uma fase muito importante e deve ser tratada como tal, pois é a
base para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. A curiosidade é inata nas crianças, o
que faz com que elas constantemente busquem respostas. À medida que elas desenvolvem as
competências linguísticas, elas começam a se expressar de outras formas; nesse momento, as
competências físicas, emocionais e sociais se integram, propiciando o desenvolvimento cognitivo.
A Educação Infantil pode proporcionar tudo isso e muito mais. Por isso, o espaço escolar
deve oferecer condições, meios e oportunidades para que a criança utilize seus conhecimentos
prévios e construa novas aprendizagens.
A criança aprende através de desafios, em um ambiente atrativo
e organizado. Ao ser desafiada, ela adquire novas formas de pensar,
provocando a imaginação, o desenvolvimento da sensibilidade e a
construção do conhecimento. O convívio com outras pessoas é outro aspecto fundamental, pois ele proporcionará a aprendizagem da
diversidade, como também o aprendizado de regras sociais e de
convivência.
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FRIEDMANN, Adriana. História do percurso da
sociologia e da antropologia na área da infância.
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Cruz. v. 1, n. 2, 2011, p. 214-235.
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BULLYING: DAS AGRESSÕES PSICOLÓGICAS
AOS MASSACRES EM ESCOLAS

RESUMO: Para entender o crescente fenômeno dos massacres escolares, precisamos analisar
o que é o bullying e quais são suas consequências na vida daqueles que praticam ou que são
vítimas dessa violência escolar. Desta feita, as pesquisas bibliográficas e em jornais e revistas
acerca do tema nos traz importantes pontos a serem discutidos pela comunidade escolar e a
sociedade como um todo, eis que as crianças têm sido cada vez mais expostas a esse tipo de
violência e que ainda é vista como uma mera brincadeira de colegas de escola. Assim, mostrar
o impacto do bullying na vida dos alunos e na comunidade escolar é de suma importância, de
modo a diminuir os casos de massacres em escolas e suicídio de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Bullying; Violência Escolar; Agressões Psicológicas; Homicídio; Suicídio Juvenil; Massacre Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

s brincadeiras entre crianças e adolescentes em período escolar são completamente normais e comuns e, por diversas vezes, é até incentivada como forma de
socialização. Entretanto, algumas dessas brincadeiras são desiguais na medida
em que um – ou uns – passam a ofender outros e agredir física e psicologicamente os colegas
propositalmente. É nesse momento que a brincadeira deixa de ser brincadeira e assume o papel
de violência, denominado como bullying.
Na primeira seção, pretendemos mostrar o que é o bullying: seu conceito e contexto
histórico – o momento em que a comunidade de Psicologia viu a necessidade de estudar o fenômeno de suicídio entre crianças e adolescentes em idade escolar; os sujeitos da prática do
bullying e seus perfis (agressor, vítima e espectadores); a nova – e crescente – modalidade de
violência escolar através da internet e das redes sociais, o chamado cyberbullying e as consequências trazidas pelo bullying, que devem ser atentamente notadas pelos pais e responsáveis
pela criança/adolescente, assim como pela escola.
Na segunda, abordamos os casos conhecidos de suicídios e massacres ocorridos em
escolas, praticados pelas vítimas de bullying como forma de revidar a violência sofrida por eles
– um caso de suicídio nos Estados Unidos que serviu de inspiração para uma música da banda
Pearl Jam e dois casos de homicídios em massa e posterior suicídio no Brasil, bem como apresentar uma série de televisão que tem o bullying como temática. Aqui, o objetivo é demonstrar
duas das principais consequências do bullying: o momento em que as vítimas resolvem vingar-se de seus agressores e/ou livrarem-se da dor psicológica que sentem e enxergam como solução a morte, seja matando somente a si mesmo ou matando colegas de escola.
Por fim, pretendemos apresentar possíveis soluções para a prevenção da ocorrência de
bullying nas escolas, com a intervenção dos educadores e com a participação das famílias na vivência escolar daqueles que estão sob sua guarda e cuidados, de forma a diminuir a incidência
da violência nas escolas, cuidando da saúde mental dos alunos e prevenindo novos massacres
e suicídios que tenham os alunos como protagonistas.
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O QUE É O BULLYING? CONCEITO E
CONTEXTO HISTÓRICO
A palavra bullying vem da língua inglesa e não tem uma tradução para a língua
portuguesa, mas é o termo empregado para
demonstrar os comportamentos agressivos e
violentos no ambiente escolar, praticado pelos
alunos e, vez ou outra, até mesmo pelos educadores. De acordo com Costa (2011):
É um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos,
praticados por um indivíduo (bully – valentão) ou grupo
de indivíduos com a intenção malévola e com objetivo
determinado de intimidar ou agredir fisicamente, moralmente, outro indivíduo, (ou grupo de indivíduos) incapazes de se defender (COSTA. 2011. p. 360).

E, de acordo com Nascimento e Alkimin (2010):
Podemos definir bullying como sendo um comportamento abusivo e agressivo, manifestado através de gestos, palavras, atitudes, comportamentos ou qualquer
outro meio, de forma intencional e repetitiva, que atenta
contra a dignidade e integridade física e psíquica de
uma pessoa, causando-lhe medo, insegurança, dor, angústia e sofrimento, engendrando, consequentemente,
doenças psíquicas e físicas (psicossomáticas), desordem pessoal e profissional, além de refletir na qualidade e finalidade do processo educativo, bem como na
sociedade e na saúde pública (NASCIMENTO; ALCKMIN. 2010. p. 2811-2819).

O bullying é uma violência intencional
e repetitiva contra um ou mais indivíduos no
ambiente escolar, contra indivíduos que estão
impossibilitados de se defenderem das agressões sofridas e tais violências não têm motivações específicas ou justificativas. É quase que
um comportamento natural dos mais fortes prevalecem-se diante dos mais fracos e frágeis,
usando-os como meros objetos de diversão
e entretenimento, relacionando seu comportamento a ideia de poder e prazer, cujo objetivo é
maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas
vítimas.
Destacamos que o bullying não é só a
violência verbal e que pode ser praticado ainda
que sem que seja proferida uma única palavra
e com o início das sutis agressões físicas.
Neste sentido:
Chama-se a atenção para o fato de que o bullying não
se restringe a atos verbais, podendo ser praticado, inclusive, sem que seja proferida uma única palavra. É o
caso típico, por exemplo, do adolescente tímido e fraco
que todos os dias, ao passar próximo a determinados
colegas no pátio, durante o recreio, ou mesmo na entrada e saída da escola, recebe um tapa na cabeça ou
sofre uma queda em razão de colocarem o pé propositalmente para que tropece, e tudo sem qualquer justificativa (PRETEL, 2011).

Portanto, a prática do bullying tem diversas nuances, seja por xingamentos e ofenO estudo do bullying teve início na sas verbais, seja pela prática de ações físicas
década de 1970 na Noruega, Suécia e Dina- que tendem a machucar a vítima.
marca, motivado pelas altas taxas de suicídio
entre crianças e adolescentes. Desta feita, as
pesquisas encontraram as violências sofridas
pelas crianças por seus colegas de escola.
Assim, psicólogos iniciaram os estudos das
formas de relacionamento estabelecidas entre
os estudantes e concluíram que a prática de
bullying é um fenômeno antigo e que necessitava de tratamento, pois era responsável pelo
comprometimento da psique das vítimas (PORTO. 2010. p. 221).
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SUJEITOS DA PRÁTICA DE BULLYING AGRESSORES
Os agressores são denominados
bullies, que escolhem suas vítimas através da
desigualdade de poder, seja pela situação socioeconômica, idade ou porte físico. As vítimas,
de forma geral, possuem alguma (ou algumas)
características que se diferencia do restante do
grupo e esta diferença é eleita como objeto da
prática da agressão, isso pode se dar pela vítima ser tímida ou introvertida, magra, gorda,
usar óculos, ter orientação sexual diferente, etc.
De acordo com Lopes Neto (2005):
O autor de bullying é tipicamente popular; tende a envolver-se em uma variedade de comportamentos antissociais; pode mostrar-se agressivo inclusive com os
adultos; é impulsivo; vê sua agressividade como qualidade; tem opiniões positivas sobre si mesmo; é geralmente mais forte que seu alvo; sente prazer e satisfação
em dominar, controlar e causar danos e sofrimentos a
outros. Além disso, pode existir um “componente benefício” em sua conduta, como ganhos sociais e materiais. São menos satisfeitos com a escola e a família,
mais propensos ao absenteísmo e à evasão escolar e
têm uma tendência maior para apresentarem comportamentos de risco (consumir tabaco, álcool ou outras
drogas, portar armas, brigar, etc). As possibilidades são
maiores em crianças ou adolescentes que adotam atitudes antissociais antes da puberdade e por longo tempo
(LOPES NETO, 2005).

Destaca-se ainda, que o perfil dos
agressores normalmente possui características
de autoritarismo, combinadas com uma forte
necessidade de dominar outrem.
a)Vítimas:

Silva (2010) nos ensina que há três tipos de vítima.
Vejamos:
Vítimas típicas são os alunos que apresentam pouca
habilidade de socialização. Em geral, são tímidas ou reservadas, e não conseguem reagir aos comportamentos provocadores e agressivos dirigidos contra elas. Geralmente são mais frágeis fisicamente ou apresentam
“marca” que as destaca da maioria dos alunos: são
gordinhas ou magras demais, altas ou baixas demais;
usam óculos; são “caxias”, deficientes físicos; apresentam sardas ou manchas na pele, orelhas ou nariz um
pouco mais destacados; usam roupas fora de moda;
são de raça, credo, condição socioeconômica ou orientação sexual diferentes... Enfim, qualquer coisa que fuja
ao padrão imposto por um determinado grupo pode
deflagrar o processo de escolha da vítima do bullying.
Os motivos (sempre injustificáveis) são os mais banais
possíveis.
Normalmente essas crianças ou adolescentes “estampam” facilmente as suas inseguranças na forma de extrema sensibilidade. Passividade, submissão, falta de
coordenação motora, baixa autoestima, ansiedade excessiva, dificuldades de se expressar.
As vítimas provocadoras são aquelas capazes de insuflar em seus colegas reações agressivas contra si
mesmas. No entanto, não conseguem responder aos
revides de forma satisfatória. Elas, em geral, discutem
ou brigam quando são atacadas ou insultadas.
Nesse grupo geralmente encontramos crianças ou
adolescentes hiperativos e impulsivos e/ou imaturos,
que criam sem intenção explícita, um ambiente tenso
na escola. Sem perceberem, as vítimas provocadoras
acabam “dando tiro nos próprios pés”, chamando a
atenção dos agressores genuínos. Estes por sua vez,
se aproveitam dessas situações para desviarem toda a
atenção para a vítima provocadora. Assim, os verdadeiros agressores continuam incógnitos em suas táticas
de perseguição.
Já a vítima agressora faz valer os velhos ditos populares “bateu, levou” ou “tudo que vem tem volta”. Ela
reproduz os maus-tratos sofridos como forma de compensação, ou seja, ela procura outra vítima ainda mais
frágil e vulnerável, e comete contra esta todas as agressões sofridas. Isso aciona o efeito “cascata” ou de círculo vicioso, que transforma o bullying em um problema
de difícil controle e que ganha proporções infelizes de
epidemia mundial de ameaça a saúde pública (SILVA,
2010, p. 37).

Os alunos que são visados para serem
vítimas ou alvos de bullying normalmente são
mais frágeis que o agressor e possuem alguNa prática pedagógica, é comum que o
ma característica que os distinguem, de algu- docente observe que alguns alunos tenham difima maneira, da maioria dos alunos, tornando-o culdade em relacionar-se com outros colegas e
facilmente identificável.
cabe aos profissionais da educação terem o olhar
atento e diferenciado a cada indivíduo que esteja
sob sua responsabilidade, de forma a detectar a
prática do bullying e realizar os encaminhamentos necessários para que essa prática cesse.
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Merece destacar, ainda, que as vítimas de bullying comumente fazem parte dos
quadros de evasão escolar, eis que não conseguem suportar a pressão feita por seus colegas e não conseguem encontrar apoio e auxílio
no espaço escolar, seja por medo de denunciar, seja por falta de informação dos profissionais que não conseguem identificar a violência
e não dão a devida resposta ao problema.
b)Espectadores:

Em larga maioria, os espectadores,
adotam a lei do silêncio ao presenciarem um
ataque de bullying. Desta feita, vale lembrar
que mesmo nessa situação, a omissão se configura em uma ação imoral e até mesmo criminosa, a exemplo da omissão de socorro no
caso de uma vítima de acidente de trânsito. É
essa omissão que alimenta a impunidade dos
agressores e contribui para o crescimento da
violência por parte de quem a pratica (SILVA,
2010, p. 45-46).

Os alunos espectadores ou também
CYBERBULLYING
conhecidos como testemunhas, procuram se
manter afastados dos envolvidos nos atos de
Em tempos de predominância da interbullying, mas não deixam de ter sua parcela de net e do fácil acesso às redes sociais como Faparticipação. Neste sentido, Silva (2010) ensi- cebook, Instagram e WhatsApp, surgem novas
na:
formas de praticar o bullying, conhecido como
bullying virtual ou cyberbullying. Para Costa
São aqueles alunos que testemunham as ações dos (2011), o cyberbullying:
agressores contra as vítimas, mas não tomam qualquer
atitude em relação a isso: não saem em defesa do agredido, tampouco se juntam aos agressores.
Podemos dividir os espectadores em três grupos distintos:
Espectadores passivos, em geral assumem essa postura por medo absoluto de se tornarem a próxima vítima.
Recebem ameaças explícitas ou veladas do tipo: “Fique
na sua, caso contrário a gente vai atrás de você.” Eles
não concordam e até repelem as atitudes dos bullies;
no entanto, ficam de mãos atadas para tomar qualquer
atitude em defesa das vítimas.
Espectadores ativos, estão inclusos nesse grupo os
alunos que, apesar de não participarem dos ataques
contra as vítimas, manifestam “apoio moral” aos agressores, com risadas e palavras de incentivo. Não se
envolvem diretamente, mas isso não significa, em absoluto, que deixam de se divertir com o que veem. É
importante ressaltar que misturados aos espectadores
podemos encontrar os verdadeiros articuladores dos
ataques, perfeitamente “camuflados” de bons moços.
Eles tramaram tudo e, agora, estão apenas observando
e se divertindo ao verem o circo pegar fogo.
Espectadores neutros, dentre eles podemos perceber
os alunos que, por uma questão sociocultural (advindos
de lares desestruturados ou de comunidades em que a
violência faz parte do cotidiano), não demonstram sensibilidade pelas situações de bullying que presenciam.
Eles são acometidos por uma “anestesia emocional”,
em função do próprio contexto social no qual estão inseridos (SILVA, 2010, p. 45-46).

constitui-se no ataque de uma pessoa a outra com o
uso de tecnologias interativas, como e-mails, telefones
celulares, fotos digitais, blogs, chats, mensagens de
texto e outros dispositivos eletrônicos. No cyberbullying
recorre-se a tecnologia para ameaçar, humilhar ou intimidar alguém através da multiplicidade de ferramentas da nova era digital. Embora ocorra virtualmente, o
cyberbullying geralmente leva a conflitos físicos reais,
assim como a sentimentos de depressão, desespero e
perda (COSTA, 2010; SILVA, 2010, p.364).

Diferentemente do bullying praticado
no mundo real, na internet o agressor torna-se
anônimo e, assim, intensifica suas agressões e
faz com que elas atinjam um maior número de
vítimas.
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CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING
De modo geral, as consequências dependem muito de cada indivíduo que é submetido à violência do bullying: suas vivências, sua
estrutura genética, predisposições genéticas e
da forma e da intensidade das agressões de
bullying são fatores determinantes para que as
consequências do bullying se instalem no indivíduo.
O fato é que: independente da proporção, as vítimas sofrem com as agressões de
bullying e muitas delas levarão muitas marcas
(físicas e/ou emocionais) desses ataques para
a vida adulta e se fará necessário ajuda psicológica e psiquiátrica para que essas vítimas
possam ter uma vida adulta feliz.

HOMICÍDIO E SUICÍDIO DE
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE
BULLYING: QUANDO AS VÍTIMAS
REVIDAM AS VIOLÊNCIAS SOFRIDAS
A depender da extensão do sofrimento que lhes foi causado, algumas vítimas de
bullying acreditam que o meio de resolver suas
marcas emocionais e psicológicas está ligada
à morte, seja a sua própria ou daqueles que
lhes feriram.

Assim, o fenômeno dos massacres nas
escolas vem ganhando destaque nos noticiários desde a década de 1990, principalmente nos Estados Unidos da América, país cujo
acesso às armas de fogo é facilitado e muitos
adultos as têm em casa. São essas armas de
fogo, adquiridas pelos pais dos adolescentes,
Destaca-se entre as consequências inicialmente com o intuito de proteger a família,
mais comuns:
que servem de meio para a conclusão do plano de revide ou vingança traçado pelo jovem
Os problemas mais comuns são: desinteresse pela esque é vítima de bullying.
cola; problemas psicossomáticos como dor de cabeça,
insônia, sudorese, tremores, tensão muscular, etc; problemas comportamentais e psíquicos como transtorno
do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar,
fobia social, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do estresse pós-traumático. O bullying também pode agravar problemas preexistentes, devido ao tempo prolongado de estresse a que
a vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se
observar quadros de esquizofrenia, homicídio e suicídio
(BERNARDO, 2012, SILVA, 2010, p. 40).

Acerca das consequências mais graves, o homicídio e o suicídio têm ocorrido em
proporções cada vez maiores em nossa sociedade e sempre em condições que preocupam
os docentes e demais profissionais da Educação.

Ao estar em posse da arma de fogo,
o adolescente dirige-se à sua escola (local
tido como causador de seu sofrimento) e atira
em seus colegas e agressores, ou atira em si
mesmo na frente de todos ou, ainda, atira a
esmo nos colegas de escola e depois atira em
si mesmo, causando sua própria morte como
forma de estancar sua dor.
Casos assim que eram mais comuns
nos Estados Unidos têm ocorrido no Brasil e
servem de alerta para as autoridades, que devem dificultar e fiscalizar o acesso de civis às
armas de fogo e aos profissionais da Educação, que devem atentar-se a ocorrência dos
casos de bullying e a saúde emocional das vítimas.
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Quase 30 anos se passaram desde a
JEREMY WADE DELLE (RICHARDSON/
morte de Jeremy e ainda hoje, Vedder se lemTEXAS – ESTADOS UNIDOS, 1991)
bra dele ao cantar a música.

Um dos casos de reação de vítima de
Jeremy é o retrato de que as pessoas
bullying mais emblemáticos dos Estados Unidos e do adolescente Jeremy Wade Delle, cuja diferentes e que não se encaixam nos padrões
história tornou-se uma canção, composta por sociais, são excluídas e tidas como tristes e
Eddie Vedder da banda Pearl Jam e que está esquisitas.
no primeiro álbum da banda, Ten, lançado em
MASSACRE DE REALENGO (RIO DE
1991.

JANEIRO/RJ – BRASIL, 2011)

Jeremy Wade Delle era um garoto nascido em 10 de fevereiro de 1975 em Richardson, no Texas/EUA. Era um garoto tido pelos
colegas de classe da Richardson High School
como muito tímido e era conhecido por sempre
estar triste.
Em 08 de fevereiro de 1991, aos 15
anos, Jeremy havia chegado atrasado à sua
aula de inglês e então, como procedimento da
escola, ele deveria dirigir-se à direção da escola para receber uma autorização para seu
ingresso na aula. Entretanto, não foi isso que
Jeremy Delle fez.
Após chegar atrasado na escola aquela manhã, foi dito
a Ele que pegasse uma autorização na direção. Ele saiu
da sala e voltou com um revólver .357 Magnum. Delle
foi até a frente da classe, anunciou “Senhorita, eu peguei o que tinha ido buscar”, colocou o cano da arma
na boca, e puxou o gatilho antes que a professora ou
alguém de sua turma pudessem fazer alguma coisa
(WIKIPÉDIA).

O episódio conhecido como Massacre
de Realengo ocorreu em 07 de abril de 2011,
por volta das 08h30 na Escola Municipal Tasso
da Silveira, localizada no bairro de Realengo,
na capital fluminense.
O autor do massacre é Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos na data dos fatos
e ex-aluno da escola. Aponta-se que Wellington
estudou nesta unidade de ensino até a antiga
8ª série (9º ano), era o caçula de cinco filhos
adotados e seus pais adotivos, eram falecidos.
Durante o massacre, Wellington utilizou
duas armas de fogo um de calibre 38 e outro
de calibre .32 e carregadores do tipo speed
loader, que funciona como um carregador mais
rápido para repor as munições dois revólveres.
Ele adentrou a escola dizendo que era um ex-aluno e que realizaria uma palestra na escola;
partiu para o primeiro andar do prédio e adentrou uma sala e começou a disparar suas armas, focando principalmente nas meninas, atirando na cabeça delas.

Após sua morte, um jornal noticiou o
fato é Vedder, ao ler aquela pequena nota sobre o garoto, inspirou-se para compor a música
Ao final, Wellington matou 12 crianças
que leva seu nome: Quando perguntado sobre
(10
meninas
e 2 meninos) e deixou outras 13
a música, Vedder explicou:
crianças feridas (10 meninas e 3 meninos),
Veio de um pequeno parágrafo em um papel, significan- com idades entre 12 e 14 anos.
do que você se mata e faz um sacrifício como forma de
vingança. É só o que você vai conseguir, um parágrafo
no jornal. Dezessete graus e nublado numa vizinhança
suburbana. Esse é o começo do clipe, que é igual ao
final do clipe, nada acontece... nada muda. O mundo
continua e você se foi. A melhor vingança é viver e
provar que você consegue. Seja mais forte que aquelas
pessoas. E aí você poderá voltar (WIKIPÉDIA).

Quando os policiais chegaram à escola, atiraram na perna e no abdômen de Wellington, como tentativa de fazer cessar sua ação.
Ao cair baleado, ele atirou em sua cabeça e
suicidou-se, concluindo seu plano inicial: matar
as meninas, tidas por ele como seres impuros
e matar-se ao final de sua ação.
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A motivação de Wellington para o massacre tem várias faces, dentre elas o bullying
e a ação de extremistas de religiões islâmicas.
Segundo colegas de escola, Wellington era vítima de bullying praticado por seus colegas, que
instiga meninas a passarem a mão no corpo
de Wellington, seus colegas tinham colocado
sua cabeça dentro do vaso sanitário e outras
ações violentas.

MASSACRE DE SUZANO (SUZANO/SP
– BRASIL, 2019)

Em 13 de março de 2019, os jovens
Guilherme Taucci Monteiro (17 anos) e Luiz
Henrique de castro (25 anos), ambos ex-alunos, invadiram a Escola Estadual Raul Brasil
na cidade de Suzano/SP e, antes da invasão,
mataram o tio de Guilherme , dentro da escola, mataram cinco alunos e duas funcionárias
Sua ligação com religiões islâmicas se e feriram onze alunos, com tiros e golpes de
confirmou através de sua nota de suicídio, en- machadinha.
contrada pelos policiais e que descrevia como
deveria ser seu sepultamento, adotando os ri- Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique
tuais islâmicos, além de citar a impureza e a de Castro, de 25 anos, entraram encapuzados, com
castidade daqueles que tocariam seu corpo coturnos táticos e balaclavas de caveira na unidade
escolar, efetuando diversos disparos de arma de fogo
após sua morte.
durante o horário do intervalo e atingindo dezenas de
Ademais, durante as investigações a
Polícia encontrou no computador de Wellington
vídeos de ataques terroristas e diversas buscas
na internet acerca desse tema.
Além disso, a nota de suicídio deixada
por Welington revela sua premeditação para a
realização do ataque. Durante as investigações,
a Polícia conseguiu encontrar dois homens que
intermediaram a venda/compra de uma das armas que Wellington utilizou.
O corpo de Wellington foi enterrado em
22 de abril de 2011, num cemitério municipal,
acompanhado somente pelos coveiros e sem
seguir nenhuma de suas exigências deixadas
na nota de suicídio.

pessoas. Antes do crime, no mesmo dia, um dos assassinos postou uma série de imagens em uma rede
social, em que ele aparecia com a máscara de caveira,
portando a arma de fogo utilizada e fazendo um símbolo de arma com a mão na cabeça.
Conforme o Censo Escolar de 2017, a instituição possui 358 alunos da segunda etapa do fundamental (6º
ao 9º ano) e 693 estudantes do ensino médio. A instituição foi isolada pela polícia, que encontrou um revólver
calibre 38, quatro jet loaders, dispositivos plásticos para
recarregamento rápido de arma, uma besta, um arco e
flecha tradicional, garrafas que aparentavam ser coquetéis molotov, uma machadinha e uma mala com fios
que levou ao acionamento do esquadrão antibombas.
Momentos antes do ataque à escola, por volta das 9
horas, Guilherme Taucci havia atirado em seu tio, o
comerciante Jorge Antônio de Moraes, dentro de uma
revendedora de veículos de Jorge, nas proximidades.
O homem foi levado ao hospital mas não resistiu aos
ferimentos, morrendo horas depois. Segundo o que se
apurou nas investigações, além de Jorge, eles também
planejavam matar mais uma pessoa, um eletricista vizinho de Luiz Henrique, que seria morto por este, pois
haviam tido um desentendimento meses antes. Era uma
espécie de pacto entre os dois criminosos, em que
cada um mataria um desafeto antes do massacre na
escola. Uma hora e meia antes do ataque à escola, Luiz
Henrique foi até a casa do vizinho. Ao encontrar o portão trancado, passou a chamá-lo insistentemente, mas
o homem não atendeu e Luiz foi embora (WIKIPÉDIA).
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Os jovens eram ex-alunos da unidade
escolar e planejaram o ataque por cerca de 1
ano e meio, período em que os jovens assistiram vídeos de massacres nos Estados Unidos
e frequentam fóruns na darknet, os chans. Ambos eram membros do Dogolachan, o maior
fórum de propagação de ódio da internet brasileira e lá pediram dicas e montaram seu plano com a ajuda de outros membros do grupo,
onde discutiram abertamente como concluírem
o crime e, após o massacre ser realizado, os
usuários comemoraram o sucesso dos atiradores.
Destaca-se, ainda, que ambos foram
criados em famílias desestruturadas, com amplo acesso à internet e eram frequentadores de
uma lan house em que jogavam jogos online
de violência e tiros. Por óbvio, essas não são
razões suficientes para produzirem um ataque
tão violento como o que eles protagonizaram,
entretanto, dão indícios de suas personalidades e de suas saúdes mentais.
O plano original era que Guilherme matasse o tio e Luiz Henrique matasse um vizinho
dele, com quem tiveram desentendimentos
meses antes e só então fossem para a Escola
Raul Brasil. Guilherme atirou no tio e este foi
levado ao hospital ainda com vida, mas morreu
horas depois; Luiz Henrique, por sua vez, não
efetuou sua vingança contra o vizinho, pois ele
não estava em casa no momento em que os
jovens o procuraram, então partiram para a escola a fim de proceder com a última parte do
plano.
O adolescente Guilherme Taucci evadiu-se da escola antes de concluir o Ensino
Médio porque era vítima de bullying: os colegas o zoavam por ter espinhas no rosto. Em
entrevista, a mãe do adolescente diz que o avô
chegou a pagar um tratamento para as acnes
de Guilherme e que já estavam melhorando
muito. Ainda na mesma entrevista, o psicólogo Almerson Cerqueira Passos critica a falta
de maiores informações e dados consistentes
acerca da personalidade de Guilherme.

O psicólogo ainda alerta que o massacre pode ter sido um crime de ódio e racismo,
eis que os atiradores tinham um discurso de
ódio e flerte com regimes genocidas que estavam presentes em objetos portados por Luiz
Henrique e Guilherme, como a corrente com o
símbolo da suástica que ambos usavam: “Eles
usavam uma suástica nazista. Se eles compartilhavam esse símbolo e são lidos enquanto homens brancos, devemos pensar em questões
históricas. Eles não tiveram tal atitude apenas
por serem de uma família que não está estruturada dentro dos padrões da família nuclear
burguesa” (VIEIRA, 2019).
De acordo com informações com o Comando da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o adolescente Guilherme Taucci atirou
em seu cúmplice Luiz Henrique, matando-o e
depois suicidou-se.

THIRTEEN REASONS WHY (SÉRIE DA
NETFLIX, 2017-2020)
A série americana 13 Reasons Why
(em português “Os 13 Porquês”) foi lançada
pelo streaming Netflix em 2017, baseada no
livro homônimo e com adaptação de Brian
Yorkey.
A série se desenvolve ao redor dos
alunos da Liberty High School, uma escola de
ensino médio no condado de Evergreen, nos
Estados Unidos. Hannah Baker é uma das
protagonistas das duas primeiras temporadas,
sendo que a série tem início com o suicídio
praticado pela jovem e as treze fitas que ela
deixou gravadas, explicando os treze motivos
que levaram-na a matar-se: são treze colegas
de escola que a machucaram física e psicologicamente, com suas ações e omissões no
ambiente escolar e fora dele.
A segunda temporada, lançada em
maio de 2018 também com treze episódios,
tem como base o julgamento do processo de
Olivia e Andrew Baker – pais de Hannah, contra a escola Liberty High School. Ainda nesta
temporada, o aluno Tyler
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Down, que já era vítima constante de
violências psicológicas, sofre uma violência sexual por Montgomery de la Cruz e seus amigos,
e, como forma de vingar-se, ele tenta invadir o
baile de primavera do colégio com diversas armas de fogo, a fim de executar o maior número
possível de pessoas que ali estavam, mas ele é
contido por Clay Jensen e Tony Padilla.

mental, como psicólogos e psiquiatras. Tanto é
que no final de cada episódio há um comunicado de alerta e que incentiva os jovens a procurarem ajuda de um adulto ou profissional de
saúde mental caso estejam enfrentando algum
problema ou que se sintam perturbados pelos
assuntos abordados em cada episódio.
Apesar de fictícia, a série nos traz pontos importantes para a discussão em sociedade, principalmente nas escolas. As crianças e
adolescentes que frequentam as escolas têm
acesso a diversas realidades distintas daquilo
que já conhecem e a prática de experimentar
coisas diferentes é comum. Como prova disso, todos os personagens da série têm fácil
acesso a drogas e esteróides – estes usados
para melhorar o desempenho físico dos atletas
e também para mudar o corpo de outros que
se sentem inferiores.

Na terceira temporada, lançada em
agosto de 2019 com treze episódios, a história
se dá em torno da morte suspeita de Bryce
Walker, que foi encontrado morto num rio da
cidade. Clay Jensen é tido pela polícia como
principal suspeito, mas todos os seus amigos
também tinham motivos para desejar – e até
mesmo realizar – a morte de Bryce. Nesta temporada, o grupo de amigos reúnem-se para
cuidar de Tyler Down, Jessica Davis é eleita
presidente do Conselho Estudantil e tenta acabar com a cultura de estupro e violências presentes na Liberty High School, bem como tenHá a prevalência de um grupo de alutar descobrir e também encobrir quem matou nos que dominam a escola, como os atletas
Bryce Walker.
fazem na série e um corpo docente que faz vistas grossas para as violências que observam
Por fim, a quarta e última temporada, em sala de aula e no comportamento de seus
lançada em junho de 2020 pela Netflix, mostra alunos.
a turma com medo de seus traumas e, consequentemente, com medo de terem seus segreAssim, comprova-se a teoria de que
dos e crimes revelados. Clay Jensen passa a um grupo de alunos considerados como mais
ter alucinações e crises de pânico, decorrentes fortes detém o poder e sentem certo prazer em
de seu sentimento de culpa e, ainda assim, não ver a dor e o sofrimento daqueles que enxerabriu mão de seu papel de salvador de seus gam como inferiores.
amigos. A última temporada aborda temas presentes na vida dos adolescentes, como o quesDestacamos, ainda, que por tratar-se
tionamento e a descoberta de sua sexualidade, de um drama adolescente, diversos são os joo ativismo, o consumo de bebidas alcóolicas vens que assistiram aos episódios, entretanto,
e entorpecentes e, mais recentemente, o uso a Netflix determinou como indicação indicatide forças policiais em escolas. Ainda trouxe, va 18 anos de idade, exatamente pela commesmo que de forma superficial, a prostituição plexidade dos temas abordados e que podem
de meninos para fins de uso de drogas e o funcionar como gatilho mental para espectadocontágio por HIV/Aids.
res que já tenham passado por situações de
violência semelhantes às retratadas na série
A série despertou diversas polêmicas (SANTOS, 2019).
ao abordar temas como bullying, estupro, abuso de drogas e álcool, uso de esteroides, suicídio e homicídios entre os adolescentes e causou preocupações nos profissionais de saúde
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente visto sob o olhar de brincadeiras inocentes, o bullying tem ganhado proporções maiores a cada dia e conhecê-lo e discuti-lo enquanto educadores e, principalmente, como
sociedade é o principal caminho para a criação de medidas efetivas de prevenção e repressão
à sua prática, de modo a conscientizar a todos sobre as consequências que o bullying traz.
No Brasil, a existência dos massacres em escolas têm chamado a atenção da sociedade, pois era um fenômeno que normalmente ocorria nos Estados Unidos e que chegou às nossas escolas, colocando à prova a qualidade de nosso ensino e, principalmente, das ações tidas
pela comunidade escolar (pais, alunos, professores, diretores e coordenadores pedagógicos)
que possam mudar esse cenário.
Isto posto, precisamos identificar as falhas existentes no sistema educacional e encontrar
soluções para elas. A começar pela participação dos pais e responsáveis na vida escolar de
suas crianças. As diferentes composições familiares precisam ser vistas pelas escolas e serem
trazidas para perto, ou seja, criar uma comunidade escolar forte e que possa lidar com o bullying
de forma ativa.
Com a participação da comunidade escolar, pode-se criar grupos de apoio e aconselhamento para os alunos, de forma que quando uma criança sentir-se ameaçada por um colega,
possa ser acolhida e orientada por este grupo, que poderá buscar atendimento psicológico e
cuidar da saúde mental da vítima da agressão.
Por outro lado, também precisamos cuidar dos agressores. Conhecê-los e conhecer a realidade em que estão inseridos fora do ambiente escolar é de suma importância para identificar
o melhor caminho a trilhar com ele, afinal, somente repreendê-lo ou expulsá-lo da escola não é a
solução mais viável. O agressor também tem comprometimento de sua saúde mental e precisa
ser cuidado, para que na vida adulta não sucumba a situações de risco.
A criação de um grupo de mediação de conflitos escolares também é importante, eis
que uma pessoa neutra ao conflito irá medicá-lo e então vítima e agressor poderão entender-se,
de modo a pacificar e democratizar o ambiente escolar e diminuir a tensão e a hostilidade entre
os alunos, construindo um ambiente escolar mais saudável e agradável a todos, bem como a
escola poderá atentar-se àqueles indivíduos e ter o olhar mais individualizado para eles.
Rodas de conversas e palestras sobre o bullying e sobre a depressão em adolescentes
e crianças também podem surtir efeitos, uma vez que os alunos estariam sendo alertados sobre
os sinais de risco presentes na violência escolar e como ela pode repercutir em sua saúde mental e física, pois o bullying é causa de doenças psicossomáticas.
Acreditamos, ainda, que o acesso a armas de fogo não deve ser facilitado. No Brasil, os
adolescentes e jovens têm acesso às armas de fogo no mercado ilegal e as usam nos ataques
às suas escolas e por isso acreditamos que o tráfico de armas deve ser duramente punido pelas autoridades competentes, de modo que se impeça que esse material ilegal e fatal chegue às mãos de nossos jovens.
A construção de uma escola melhor e a solução de seus conflitos é de responsabilidade de todos, por isso, acreditamos em escolas inclusivas, que tenham como base a empatia, a solidariedade,
a democracia e a cooperação mútua entre escola, famílias e alunos.
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TIC – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo reunir argumentos e contextualizar sobre a aplicação do uso da tecnologia da informação e comunicação na educação, considerando uma
possibilidade de melhores condições no processo de aprendizagem do ensino, oportunizando
ao aluno uma dinâmica mais atrativa. Para entender a esta demanda, temos que a utilização da tecnologia da informação e comunicação (TIC) pode favorecer condições para a troca de conhecimento e aprendizado entre o educador e discentes. Além disso, torna necessário infraestrutura tecnológica, investimento com máquinas e equipamentos, adequado às
necessidades dos alunos. Também, o uso dessas tecnologias deve ser aplicado por pessoas
qualificadas, competentes e com habilidades, com condições de utilizar as metodologias estabelecidas neste novo contexto e modalidade. A união da educação com a tecnologia pode
favorecer uma melhor interação com os estudantes, o que pode trazer bons resultados do
ensino-aprendizagem. Esse estudo visa identificar o uso da TICs como ferramenta para o desenvolvimento de estudantes com perfil que compartilhe com a sociedade contemporânea.
Para isso, utilizou-se como metodologia pesquisa qualitativa, com base em bibliografias sobre
o tema, artigos científicos e outros trabalhos acadêmicos, que ocasionou a construção de conhecimentos sobre o tema em questão.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Informação; Comunicação; Escolas.
462

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

A

entrada da era digital no processo educativo nos trouxe perspectivas ilimitadas
no que tange o processo do conhecimento. No decorrer da história, mais precisamente em 2000, os computadores passaram a ser mais populares, as TICs-Tecnologia de Informação e Comunicação, começaram a fazer diferença nas vidas das pessoas,
inclusive no meio acadêmico.
O homem procura constantemente inovar, o que faz encontrar novas formas, propiciando
melhorias constantes nas condições de vida na sociedade. Por isso, estamos diante de mudanças constantes. A sociedade atual utiliza-se das novas tecnologias e transmissão do conhecimento em tempo real, acompanhada da informação digital. Não podemos deixar de responsabilizar a globalização por oportunizar novos mercados inclusive favorecendo a sociedade.
Podemos afirmar que as tecnologias se mostram como grandes aliados da educação,
uma vez que proporciona aos alunos a transmissão de informações e conhecimentos ao mesmo
tempo, fazendo com que os indivíduos aprendam a se comunicar com todo o mundo de forma
mais participativa.
O artigo compõe introdução apresentando tema direcionado ao uso da tecnologia da informação nas escolas, na sequência destacam o desenvolvimento do referencial teórico, com algum detalhamento da contextualização da TIC – tecnologia da informação e comunicação, o uso
no ambiente escolar e utilização nas escolas, como forma de melhor aprendizado aos alunos.
Para este artigo foi utilizada a metodologia de pesquisas qualitativas, com base em estudos bibliográficos para melhor explicar o assunto tratado, sendo considerado de relevância para
a educação na sociedade moderna, pois busca-se diversificar a cada dia seu conhecimento,
proporcionando ao aluno aprimoramento sobre informações dos acontecimentos inéditos.
Para tanto, este artigo tem como objetivo geral ter a pretensão de reunir argumentos
favoráveis para discorrer sobre o uso das tecnologias na educação, pois a TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicação) pode favorecer o processo de ensino-aprendizado e propiciar condições cognitivas aos estudantes.
E, como objetivo específico, apresentar a contextualização sobre a tecnologia da informação e comunicação contribuindo para as discussões acerca do uso das TICs nas escolas,
mostrando que apoia e auxilia no processo de ensino-aprendizagem, pelas instituições de ensino. Não se tratando apenas do uso de um equipamento como algo que se ensina ou que seja
pedagógico, mas abordar o uso da TICs como ferramenta para o desenvolvimento de estudantes
com perfil que compartilhe com a sociedade contemporânea.
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Vale ressaltar que este trabalho, justifica-se por apresentar um tema em destaque sobre
o avanço da tecnologia da informação em toda a sociedade, assim como, na área da educação.
Podemos dizer que a tecnologia tem ocasionado a construção do conhecimento devido a sua
integração do uso das metodologias aplicadas, considerando uma nova forma no processo do
ensino e de aprendizagem.
Quanto à problemática, ressaltamos que na contemporaneidade, mudanças têm ocorrido com maior velocidade do que antes, o que requer transformações, principalmente na área
da educação, sendo responsáveis pelo processo de inovação. O desafio do sistema de ensino é
apresentar novos modelos para a educação, mais atrativos, caracterizando um novo pensar, que
possibilite melhorar a qualidade, eficiência e eficácia da sociedade.
O uso da tecnologia da informação e comunicação são insuficientes, tanto em quantidade quanto em qualidade. Não é intenção deste artigo tratar sobre o uso dessa ferramenta
pelas escolas, porém esclarecer sua funcionalidade, sendo necessário ter um planejamento e
engajamento por parte dos gestores e docentes, com regras claras e instrumentos para acompanhamento e coordenação de todas as etapas do trabalho, que resulte para novas formas de
aprendizado.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Assim, a informação e comunicação
on-line passa a fazer parte da sociedade ganhando espaço inclusive na educação. A internet é composta de elementos que compõe
o processo da comunicação possibilitando
essas trocas de conhecimento e informação.
Nela estão disponíveis várias linguagens quando acessadas (ALMEIDA, s.d.).

Segundo os autores, desde tempos primórdios o homem evoluiu, passou a viver em
sociedade e desde então passou a se comunicar com os outros por diversas formas. Muito
se inventou para o desenvolvimento de novas
técnicas, até a criação dos novos meios de comunicação e informação através da tecnologia.
A autora também explica a grande imOs computadores e outros equipamentos tor- portância da inclusão da internet na educação,
naram insubstituível e de grande importância pois o contrário disso estaria na contramão da
para a sociedade (SILVA; SILVA & COELHO, história, pois a tecnologia da informação cons.d.).
tribui pedagogicamente para a inclusão dos
alunos na cibercultura. Dessa forma, alerta que
Por meio deste é possível gerar o fluxo,
o armazenamento e até mesmo o processa- para contribuição da educação é necessário
mento de informações que o uso de softwares a qualificação técnica do professor, pois com
acumulam dados diminuindo o uso da mão de isso, ele é quem propõe desdobramentos para
obra humana, agilizando assim as informações criar possibilidades de aprendizagem, construindo a cidadania em nosso tempo.
(SILVA; SILVA & COELHO, s.d.).
A tecnologia e as formas de comunicação, considera-se que é a área que dispõe de
ferramentas tecnológicas para facilitar os diversos meios da comunicação, sendo muito útil
para a área das pesquisas científicas.

Para Chules (2015), o uso da tecnologia tem beneficiado e proporcionado diversas
ações na área da educação. Portanto, é necessário um mediador da aprendizagem, que
além do conhecimento das ferramentas deve
proporcionar aos alunos desenvolvimento das
A TIC, Tecnologia da Informação e Co- capacidades.
municação, segundo Tezani (2011, p.36) “permitem a interação num processo contínuo, rico
Vamos a seguir dar explicações sobre
e insuperável que disponibiliza a construção
criativa e o aprimoramento constante rumo a a tecnologia da informação e educação no amnovos aperfeiçoamentos”. A modernidade, de- biente escolar, destacando a necessidade das
para-se com a combinação da informação e do práticas pedagógicas para o desenvolvimento
conhecimento com as diversas formas de tec- do indivíduo.
nologias, estamos diante da era da tecnologia
da informação digital.
Almeida (s.d., p.71) explica que o uso
da tecnologia da informação trata-se de uma
rede de conhecimentos que favorece a democratização e seu acesso à informação, sendo
troca de conhecimentos, a compreensão crítica
da realidade, o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. Para melhor compreensão ao que diz a autora, essa interação
e troca de experiências poderá acarretar uma
nova visão e um novo olhar de uma sociedade
mais justa.
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), oferece flexibilidade na busca dos conceitos, textos, imagens, vídeos, simulações,
Para Behar (2009), ao abordar o tema discussões, entre outros que podem facilitar o
é necessário refletir sobre a educação do en- trabalho docente e discente de maneira signifisino tradicional que tem buscado diferencial cativa para a aprendizagem do indivíduo.
como medida colaborativa para o processo de
Nessa perspectiva, podemos compleensino-aprendizagem do aluno.
tar com a informação de Fioravanti (2013) exPorém, existe a necessidade do desen- plica o exemplo do movimento no Brasil em
volvimento de práticas pedagógicas que pre- 2012, o Ministério da Educação, investiu cerca
parem os estudantes a engajarem no conheci- de R$150 milhões de reais com a compra de
mento e não apenas de forma tradicional dos tablets, para serem distribuídos para professoconteúdos do programa, mas que resulte no res das escolas públicas ensino médio.

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO
AMBIENTE ESCOLAR

desenvolvimento de maior autonomia ao estuA autora comenta que de forma planedante para que o mesmo busque novas formas
jada isso traz benefícios efetivos para o procesde aprender.
so de ensino-aprendizagem, e que a inserção
Behar (2009, p.204) destaca sobre das tecnologias, mudanças significativas são
a reflexão de alguns teóricos do ensino que necessárias para adaptação a esse novo sisesclarecem que o processo da aprendizagem tema.
tem que estar além da verificação do alcance
dos seus objetivos em relação ao que é dado
como conceito. Dessa forma, a utilização de
ambientes virtuais de aprendizagem, devem
ser levados em consideração para a promoção
da aprendizagem significativa.

Com isso, os professores, para acompanharem essa evolução devem manter constante a formação continuada, pois irá facilitar o
diálogo entre alunos e a comunidade em geral
para criar conexões que farão sentido ao que
se dá para ser aprendido. O papel do professor
Mesmo autor explica: o construtivismo torna-se importante diante das novas ferramensustenta que os indivíduos constroem conhe- tas acessíveis para o conteúdo curricular.
cimento quando interagem com o ambiente
O USO DA TECNOLOGIA NAS ESCOLAS
[...] “O conhecimento é fortalecido quando o
indivíduo pratica em seu ambiente mais amplo,
Deparamos atualmente com a possibisendo nessa relação que a aprendizagem se
lidade da implantação de nova base curricular
desenvolve.”
nas escolas, busca-se novas maneiras de enEm relação aos aspectos pedagógicos, sinar que seja diversificada por novos modelos
Behar (2009) destaca que o ambiente constru- e conteúdo. Segundo Valente (1998) explica
tivista se dá pelo envolvimento dos estudantes que o conteúdo disponibilizado pelo uso da inem contexto de aprendizagem no tratamento formática melhora a capacidade cognitiva das
de assuntos e tarefas interessantes, para o de- pessoas. Tezani (2011, p.36) completa:
senvolvimento dos assuntos do ambiente educacional. O construtivismo envolve dessa for- O uso da TIC na educação escolar possibilita ao professor e ao aluno o desenvolvimento de competências
ma o aluno-objeto, mediada pela linguagem de e habilidades pessoais que abrangem desde ações de
programação, aproveitando o melhor uso das comunicação, habilidades, busca de informações, até
a autonomia individual, ampliando suas possibilidades
tecnologias a seu favor.
de inserções na sociedade da informação e do conhecimento (TEZANI, 2011).
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Com isso, existe um novo olhar para a
APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DA
educação, pois novas formas de pensar estão
EDUCAÇÃO
sendo criadas no mundo tecnológico, tendo em
vista, novas perspectivas e facilidades o que irá
Na prática a tecnologia na educação é
influenciar a sociedade contemporânea, preparando os alunos para dominar os conteúdos um grande desafio, para as escolas públicas e
relevantes da evolução da humanidade.
privadas, visto que a deparamos com a velocidade das inovações e pequena quantidade de
A sociedade está passando por um recursos, dificultando cada vez mais a concepnovo paradigma, relacionada as inovações tec- ção de uma visão tecnológica. Nesse contexto,
nológicas, segundo Lévy (2011, p.174):
deparamos com o pleno desenvolvimento tecAs novas possibilidades de criação coletiva distribuí- nológico que precisa ser planejada por eduda, aprendizagem cooperativa e colaboração em rede cadores, pois não as atuais salas de aula não
oferecidas pelo ciberespaço colocam novamente em podem acabar a partir de nada, deve ser requestão o funcionamento das instituições e os modos pensada utilizando as metodologias e práticas
habituais de divisão do trabalho, tanto nas empresas
de acordo com as expectativas para alcançar
como nas escolas (LÉVY, 2011, p.174).
resultados desejáveis na formação dos alunos
Outro autor completa, que a educação (FIORAVANTI, 2013).
é o fator-chave para se construir uma sociedade da informação e condição essencial para
Segundo Fioravante (2013) explica a
dar as pessoas capacidade de lidar com o importância de discutir políticas públicas de innovo, a criar dessa forma a garantia de espaço
centivo à formação do professor e oferecimende liberdade e autonomia. A educação em si, é
necessária para que os indivíduos tenham con- to dos recursos necessários para que o mesdições de reconduzir o processo de mudanças mo desenvolva sua autonomia na sua função.
tecnológicas (TAKAHASHI, 2000).
Torres & Amaral (2011, p.61) argumenAcredita-se que as escolas teriam van- tam, nesse sentido que, é fundamental que os
tagem em apropriar-se das inovações tecno- docentes saibam utilizar as tecnologias e telógicas, pois trata-se de repensar as relações
nham ferramentas de autoria contribuídas com
de ensino-aprendizagem com a inserção das
tecnologias. Nessa mudança de paradigmas, base nos modelos conceituais de aprendizasurgem a necessidade de maior atenção a gem que os auxiliem na tarefa de criar contequestão da formação continuada do docen- údo.”
te, visto que não é um assunto recente, mas
que intensifica diante do novo cenário. Pretto
Dessa forma, entendemos que nenhu(2008, p.189) explica sobre o assunto: “O que ma prática da inserção das Tecnologias da
vimos aqui, mais uma vez, foi a certeza de que
Informação e Comunicação na educação se
não adianta simplesmente ensinar o professor
a usar as máquinas. É preciso ir muito além. É dará apenas com computadores e internet.
preciso dar condições e autonomia para que Segundo esclarece no estudo de Fioravante
os professores, juntamente com as crianças, (2013) é necessárias três condições: “formalipossam repensar a escola”.
zação da nova concepção da prática educacional no projeto político pedagógico (PPP); protaO professor deve ter autonomia em gonismo dos professores como mediadores do
sala de aula e na sua atuação, deve estar caprocesso de ensino-aprendizagem e formação
pacitado o que fará dialogar com seus pares,
alunos e a sociedade de modo geral. O profes- continuada (TORRES & AMARAL, 2011).
sor passa a ser o mediador, deve ter o domínio
das ferramentas tecnológicas (PRETTO, 2008).
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Também, a escola deve promover a democratização das tecnologias, e que segundo
a autora isso pode agregar-se a função social
da instituição, ao que a sociedade precisa para
acesso aos conhecimentos e competências.
Por esse motivo, entende-se que a Tecnologia
da Informação e Comunicação deve ser levada
em conta, no sentido de ser planejada e incluída no projeto político pedagógico para potencializar o conhecimento da sociedade (TORRES & AMARAL, 2011).

Dessa forma, existem várias ações que
podem colaborar com as transformações que
a tecnologia impõe, e que segundo o autor, explica que cada meio e cada tecnologia criam
condições de melhorar o processo de aprendizagem. Neves (2009) descreve que educar em
torno de tecnologia de informação e comunicação não é o suficiente para garantir resultados,
mas que deve ser tratado de em conjunto amplo e articulado com ações que contemplam
recursos financeiros, propiciando aos profissionais das escolas e dos sistemas de ensino o domínio das ferramentas, por exemplo,
discussões organizadas, políticas de trabalho
que favoreçam as capacitações, adequação
dos projetos pedagógicos, revisão de currículo
entre outras estratégias onde garantam as mudanças nesse processo.

Com isso, oportuniza-se a inserção das
TICs nas escolas, propiciando a transformação
da dinâmica das instituições de ensino, o que
resultaria ensino com melhor qualidade aos
alunos. O docente tem importância significativa nesse processo, visto que são detentores
do conhecimento prático e que nortearão todo
Enfim, não podemos deixar de citar o
o planejamento das ações necessárias para a
mudança e ao mesmo tempo atuam junto com importante papel do docente nesse processo
de interação com as tecnologias e a educação.
os estudantes.
Segundo Mercado (1999) trata o assunto, exAssim, é necessário a preparação dos plicando que é necessário que os professores
funcionários para que tenham competência saibam incorporar e empregar as tecnologias
para participar com bons resultados, ou seja, na educação, associando a ela, exigindo-se
adquiram novos métodos para aplicar no pro- nova configuração do processo didático-metocesso de ensino-aprendizagem. Sem plane- dológico usado nas escolas.
jamento, oferecimento de capacitação e forCertamente é um grande desafio a inmação continuada dos docentes, dificilmente
haverá a interação com as tecnologias. Orozco tegração entre as tecnologias ao processo de
aprendizado, visto ser considerado um para(2002, p.65) nos explica que:
digma a ser quebrado tanto pelos profissionais
O “tecnicismo por si só não garante uma melhor educa- da educação como pelas instituições compeção. [...] se a oferta educativa, ao se modernizar com a
tentes e órgãos públicos, que empenhados a
introdução das novas tecnologias, se alarga e até melhora a aprendizagem: no entanto, continua uma dúvi- propor mudanças, dependem esses de recurda”. Para o autor, cada meio e cada tecnologia exercem sos para que de fato se concretize, seja em
uma mediação particular nas pessoas e contextos com escolas particulares ou públicas.
os quais interagem, pressupondo transformações na
organização do trabalho, nos seus componentes, consequentemente, na instituição educativa que realiza o
trabalho (OROZCO, 2002).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização do artigo foram feitas
pesquisas bibliográficas e analisados artigos,
e outros trabalhos científicos que discutem e
apresentam reflexões, sugestões que contribuíram para maior compreensão da temática que
foram apresentadas no estudo. A seguir destaca-se alguns autores que contribuíram para a
discussão sobre o tema.
Behar (2009, p.204) discute que a reflexão de alguns teóricos do ensino no processo da aprendizagem está além da verificação
do alcance dos seus objetivos em relação ao
que é dado como conceito. Tezani (2011, p.36)
ressaltou a importância da interação do processo contínuo, rico e insuperável na construção criativa rumo a novos aperfeiçoamentos.
Pretto (2008, p.189) explicou que não adianta simplesmente ensinar o professor a usar as
máquinas. É preciso ir muito além.

Silva; Rebelo e Santos (2011) explicam
de forma concisa que o uso inovador da tecnologia associada à educação deve estar atrelado a filosofia de aprendizagem, que ofereça
aos alunos a interação junto ao processo de
ensino-aprendizagem, oportunizando a construção do conhecimento. Mas que isso para
acontecer é necessário a garantia do planejamento dos educadores.
Para esclarecer a questão da mudança
de cenário Belloni (2009) explica que, é impactante as mudanças tecnológicas, podemos
entender como um processo social, e que a
entrada das “máquinas inteligentes” em todo
o âmbito da vida social torna-se incontestável.
Porém, Possari e Nedi (2009) ressaltam que a
entrada de novas tecnologia não vai abandonar, outras ferramentas já existentes, mas uma
incorporação delas no processo, ou seja, não
deixará de serem usadas.
A sociedade, depende muito da capacidade de geração, transmissão de dados,
além de processar, salvar e recuperar as informações pesquisadas ou criadas, de forma
ágil e eficiente a todo o tempo. Para isso, as
instituições de educação têm papel importante
nesse processo, a criação de novas formas e
de novos ambientes de aprendizagem.

É preciso dar condições e autonomia
para os professores. Fioravante (2013) buscou ressaltar sobre a importância de discutir
políticas públicas de incentivo à formação do
professor dando os recursos necessários para
que ele desenvolva essa autonomia na sua função. Torres & Amaral (2011, p.61) argumentou
a questão que os docentes devem saber utiliRibas (2007) completa que a tecnozar as tecnologias e com base nos modelos
conceituais de aprendizagem auxiliarem na ta- logia é responsável pela transformação dos
refa de criar os conteúdos a serem aplicados. processos e as práticas tradicionais, da educação e da socialização do conhecimento,
Lévy (2011, p.174) tratou de explicar por intermédio das inovações que por sua vez
que a sociedade está passando por um novo mudou as formas de produção, distribuição,
paradigma, relacionada as inovações tecnoló- apropriação, representação, significação e ingicas, todos os autores citados no artigo, co- terpretação da informação e do conhecimento.
laboraram com a preocupação da criação de Enfim, a tecnologia veio intensificar o uso dos
novas soluções as necessidades da educação, recursos midiáticos, o que vem mudando os
que apoiem os docentes como os discentes, conceitos de toda a sociedade no decorrer da
baseados em novas tecnologias e estruturas história, segundo o autor.
diversas privilegiando o modelo pedagógico.
Conforme observamos, a educação
com qualidade, será fomentada desde que
existam ferramentas adequadas para que se
realizem, pois é necessário haver recursos profissionais e materiais. Como explicado, a tecnologia da informação e comunicação visa atender as expectativas do estudante de forma a
garantir aprendizado mais atrativo. Outra questão a ser destacada está no acesso ao conhecimento de forma mais prática, ou seja, ágil e
flexível que acrescente conteúdo diferenciado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da tecnologia da informação e comunicação vem sendo tratada como assunto diário nas escolas, de modo, a despertar nos indivíduos como nova alternativa em ambiente
inovador. Trata-se de uma inovação que venha incrementar as salas de aula, não que seja desprezado o quadro negro das salas de aula, mas que sejam utilizados e aprimorados com meios
tecnológicos disponíveis no mercado.
Estamos diante de um instrumento importante para a área da educação, tendo os alunos
e professores o direito de aprender e ensinar de formas mais práticas, tratando-se de incrementar suas maneiras de ensinar.
Como marco para a reflexão sobre a educação observa-se no contexto que existem
questões positivas e os problemas da relação sociedade e a comunicação através das tecnologias disponíveis, sendo que das duas formas passam a ocupar espaço na vida social e cultural
das pessoas.
Num contexto globalizado, podemos concluir que somente a tecnologia não basta, deve
existir segundo os autores novas formas de organização social-cultural, gerando novas oportunidades, mediações, que referenciam dimensões da comunicação, gerando um fluxo de qualidade
das mesmas e bons resultados dos alunos.
Não temos dúvidas que a tecnologia da comunicação está trazendo mudanças comportamentais em função da nova linguagem adquirida por elas, eliminando barreiras facilitando
trocas e migração de ideias, emergindo novas formas de valores entre as quais se destacam a
inovação.
De modo geral, a tecnologia potencializa novas formas de relacionamento o que requer
estratégias de ação diferenciadas para que o processo sociocultural se promova de forma a
garantir qualidade no ensino aprendizagem.
Observamos que o papel do professor nesse novo tempo passa a ser de um mediador,
com o uso da tecnologia, pois ele ajuda o aluno nas informações para seu aprendizado. Para
isso, deve estar preparado para integrar-se a esse sistema, pois o aluno precisa se nortear no
desenvolvimento de aprendizado.
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JOGOS DRAMÁTICOS COMO RECURSO
PEDAGÓGICO

RESUMO: O presente artigo pretende abordar a temática dos jogos teatrais enquanto recurso pedagógico, fazendo uma discussão sobre os conteúdos e metodologias norteadoras da
teoria e prática educacional dessa área de conhecimento, com ênfase no jogo dramático,
caracterizando o aluno como um sujeito participante na aprendizagem e apreciação da linguagem teatral, despertando no educando o gosto pela mesma. Assim, busca-se verificar se
as práticas de jogos teatrais favorecem o desenvolvimento da capacidade comunicativa do
aluno, bem como sua integração no ambiente escolar. Para realizar tal reflexão, a metodologia
de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado
em SPOLIN (1989), SLADE (1978) e REVERBEL (1978). Este estudo demonstra que o jogo
teatral é reconhecido como elemento importante do teatro. O jogo simbólico e a imaginação
são fatores relevantes quando se pesquisa o processo de desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Atualmente, o teatro na escola é uma ferramenta pedagógica que se constitui como
importante prática para a formação integral de crianças e adolescentes. O ensino do teatro
vai muito além das disciplinas estudadas em sala de aula. Ele possibilita o desenvolvimento de
habilidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais dos alunos.

Palavras-chave: Teatro; Jogos Dramáticos; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

tuando enquanto educadores, podemos perceber a importância da linguagem
teatral no cotidiano escolar, e observando a necessidade de socialização e interação entre os educandos, podemos encontrar nesta linguagem uma aliada para
o desenvolvimento de aptidões e habilidades de expressão por meio dos jogos dramáticos, da
imaginação e da imitação.
No meio escolar, podemos perceber que existem diferentes concepções e abordagens
da linguagem teatral e dos jogos dramáticos, que permeiam os conteúdos curriculares.
No âmbito do ensino, esse fazer pode contribuir para os processos de aprendizagens
na formação da autonomia dos sujeitos, para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento
cultural dos jogadores por meio do domínio, da comunicação e do uso interativo da linguagem
teatral, numa perspectiva improvisacional ou lúdica, ao serem mediados pela intuição e pelas
referências dramáticas.
Assim, enquanto recurso pedagógico, os jogos dramáticos podem ser considerados um
importante aliado para o desenvolvimento da imaginação, pois favorecem as aprendizagens de
outras linguagens no meio escolar e no processo de ensino-aprendizagem como um todo. Neste
sentido, este trabalho busca demonstrar os benefícios dos jogos dramáticos para a aprendizagem e formação da cidadania crítica nos educandos.

474

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

JOGOS DRAMÁTICOS E A
APRENDIZAGEM: A LINGUAGEM
TEATRAL NA ESCOLA
Mediante pesquisas, podemos observar que o teatro teve origem nas festas religiosas gregas, que eram ritos para homenagear
o deus Dionísio e celebrar a fertilidade da terra, em que um determinado grupo de pessoas
que se manifestava de forma improvisada, imitando e declamando poesias e havia um coro e
um solista (chamado de corifeu, que era quem
comandava o coro).
Havia também um outro grupo que fazia
imitações, com foco nos Cantos Fálicos, para
honrar ao deus Dionísio. Assim, “a imitação
era uma ação de caráter elevado, completa, de
certa extensão, em declamada em linguagem
ornamentada e ocorria não por narrativas, mas
mediante atores, e que suscitando o terror e a
piedade, tem por efeito a purificação dessas
emoções” (SOUSA, 1966, p.73).
Com passar do tempo, essas formas
dramáticas evoluíram, atingindo o estilo trágico e cômico que conhecemos hoje. Vemos,
ainda, que a linguagem teatral acompanha a
Educação desde as antigas civilizações, com
as ideias trazidas por Aristóteles (o teatro era
um importante instrumento de trabalho) e Platão (foco no jogo). Dessa forma, a imitação era
um princípio comum para as diferentes artes:
poesia, dança, música, escultura e pintura.
O filósofo Jean-Jacques Rousseau já
enfatizava a atividade da criança no processo
educativo, defendendo a importância do jogo
como fonte de aprendizado e, no decorrer da
História, inúmeros estudiosos experienciaram
e divulgaram suas ideias a respeito de jogos
dramáticos ou jogos teatrais (JAPIASSU, 2005,
p. 24).
No âmbito escolar, o teatro tomou maiores proporções nas décadas de 1950 e 1960
nos Estados Unidos e Europa. Mesmo com diferentes tipos de abordagem, as novas concepções da época tinham em comum a ideia de
prática teatral por meio de jogos (COURTNEY,
2001, p.44).

Assim, as abordagens do teatro na
Educação, sejam instrumentais ou essencialistas, em grande parte foram determinadas pelas
políticas educacionais das nações e fundamentadas em teorias psicológicas do desenvolvimento infantil. Nos dias de hoje, a concepção
predominante em Teatro-Educação apresenta
como objetivo a livre expressão da imaginação
criativa.
Na visão tradicional, o teatro tinha o objetivo de preparar o espetáculo, mas não cuidava de formar o indivíduo. Porém, ao surgir
da Escola Nova, o ensino do teatro no meio
educacional foi renovado; ele não se refere a
somente um tipo de escola ou sistema didático, mas a todo um conjunto de princípios para
rever as formas tradicionais de ensino (COURTNEY, 2001).
Vemos que a educação progressista se
baseava no desenvolvimento natural da criança, e o professor era um guia, ele não devia
ensinar teatro, mas libertar e estimular a criatividade do aluno, em um ambiente propício
para a criação de iniciativas. Sendo assim, o
processo é mais importante que o resultado
final (COURTNEY, 2003).
De acordo com autor (2003), a imaginação dramática está no centro da criatividade
humana e deve estar no centro de qualquer forma de educação que vise ao desenvolvimento
das características essencialmente humanas.
Filósofos, em diversas épocas da História, já
destacavam a importância do ensino das artes na escola através de jogos de expressão:
Montaigne, por exemplo, afirmava que jogos de
criança não são esporte e deveriam ser sua
mais séria ocupação.
Leibniz apoiava o teatro com a condição de que fosse instrutivo. Para Locke, a arte
deveria ser prática e para Rousseau, a primeira
fase da educação da criança deveria ser quase
inteiramente baseada em jogos (COURTNEY,
2003, p. 12-17).
O jogo simbólico e a imaginação são
importantes para o processo de desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Piaget, ao elaborar a “teoria do desenvolvimento cognitivo”,
destacou a importância da função simbólica
para o desenvolvimento intelectual do sujeito e
investigou a formação do símbolo na criança.
Uma de suas hipóteses é a das interações e in475
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ter-relações possíveis entre as diversas formas
de representação que caracterizam o pensamento humano: imitação, jogo simbólico, imaginação e sonho (JAPIASSU, 2005, p. 31).
Para Courtney (2003, p. 45), a Educação Dramática é pedocêntrica, ou seja, tem início com a criança e sua imaginação criativa é
dramática em por natureza. Para o autor (2003,
p.56, 57) também aponta o teatro como a base
de toda educação criativa, pois dele fluem todas as artes e diz que a imaginação dramática
está por trás de toda a aprendizagem humana,
tanto do aprendizado social quanto do “acadêmico”.
Jogar é criar, arriscar, transformar uma
ideia num espaço privilegiado para as concepções poéticas e simbólicas. Nesse processo,
os participantes compõem uma cena sem preparo ou com breve combinação prévia, experimentam a fantasia e expõem os seus desejos.
Segundo Slade (1978, p. 17), o jogo
dramático infantil “é uma forma de arte por direito próprio; não é uma atividade inventada
por alguém, mas sim o comportamento real
dos seres humanos”. Para ele, a dramatização
é buscada por todos aqueles que estão envolvidos no jogo, dessa forma, todos são fazedores.
E os professores precisam estimular o
aluno para que ele esteja envolvido no que está
sendo feito e que, ao representar um papel, demonstra uma completa forma de honestidade,
um sentimento intenso de realidade e de experiência e essas qualidades são percebidas nas
duas formas de jogo: no jogo projetado e no
jogo pessoal.
Os jogos teatrais referem-se a um determinado grupo de pessoas que, ao jogar,
divide-se em equipes e alternam as funções
de jogadores e observadores, com plateia. Já
os jogos dramáticos têm uma representação
dramática ou simbólica e os jogadores improvisam ações e não têm plateia. Podemos destacar que, na escola, ambos têm como finalidade o crescimento pessoal e o desenvolvimento
cultural dos jogadores por meio do domínio, da
comunicação e do uso interativo da linguagem
teatral, numa perspectiva improvisacional ou lúdica (SLADE, 1978, p. 18).

Para autor (1978, p. 47), o jogo dramático provê a criança de “uma grande válvula de escape”, uma catarse emocional, pois,
promovendo uma libertação emocional, o jogo
também oferece oportunidade para um controle emocional e, assim, favorece uma autodisciplina interna. O jogo dramático infantil se
caracteriza por um “fluxo de linguagem”: discurso espontâneo estimulado pela improvisação e enriquecido pela interpretação. E também existem diferenças entre as finalidades da
educação dramática daquelas do ensino do teatro: [...] uma distinção muito cuidadosa deve
ser feita entre drama no sentido amplo e teatro
como é entendido pelos adultos [...] no drama
[...] a criança descobre a vida e a si mesma
através de tentativas emocionais e físicas e depois através da prática repetitiva, que é o jogo
dramático [...]..(SLADE, 1978, p. 45).

OS BENEFÍCIOS DO TEATRO PARA A
APRENDIZAGEM
O trabalho com a linguagem teatral na
escola pode trazer muitos benefícios, dentre
eles é a possibilidade de as crianças se conhecerem e se expressarem melhor. Interpretando, é possível desenvolver habilidades de
comunicação verbal e corporal, descobrindo
suas potencialidades e fragilidades, expressando desejos e medos, que são fundamentais
para o desenvolvimento emocional e para que
o indivíduo desenvolva competências para trabalhar em equipe (PCN, 1998).
É por meio do jogo teatral que a criança investiga fatos, formular hipóteses, identificar semelhanças e diferenças entre seus pares
e objetos. Este não acontece de maneira individual, mas, coletivamente e, não é apenas uma
forma de divertimento, mas, um meio que contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual
(PCN, 1998).
A dramatização acompanha o desenvolvimento da criança como uma manifestação
espontânea assumindo feições e funções diversas, sem perder jamais o caráter de interpretação e de promoção de equilíbrio entre ele
e o meio ambiente (PCN, 1998).
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No contexto escolar, o teatro dentro
pode integrar os indivíduos, socializar ideias e
acima de tudo desenvolver sua aprendizagem
de uma maneira lúdica. Desenvolve também a
parte indutiva e racional através da expressão
de suas emoções, leva também ao conhecimento de si mesmo e do mundo que o cerca.
Expressando-se por meio da linguagem teatral,
a criança se conhece e se expressa como é,
apreciando seus pontos fortes e melhorando
nos pontos fracos, o que pode elevar sua autoestima. Atuando em uma peça de teatro, a
criança pode protagonizar ações e desenvolver competências sócio emocionais que são
importantes para a vida pessoal e profissional
dos indivíduos (PCN, 1998).
A criança possui a capacidade de teatralidade como um potencial e como uma prática espontânea vivenciada nos jogos de faz-de-conta. Cabe à escola o desenvolvimento no
jogo dramatizado oferecendo condições para o
exercício consciente e eficaz, para a aquisição
e ordenação progressiva da linguagem dramática. Deve tornar consciente as suas possibilidades sem a perda de sua espontaneidade
lúdica e criativa que é característica da criança
ao ingressar na escola (PCN, 1998, p. 84).
O teatro é resultado do trabalho de um
grupo: atores, roteiristas, figurinistas, cenógrafos e outros. Ao trabalhar com a linguagem teatral na escola, os alunos interagem entre si, estabelecendo vínculos, favorecendo amizades e
desenvolvendo a capacidade de trabalhar em
grupo, além de ajudar na redução do bullying
(PCN, 1998).
A linguagem teatral tem função de prazer, alegria, algo essencialmente agradável. A
oportunidade de escrever uma peça, transformá-la ou atuar nela, a construção de cenários
e figurinos, é a essência do teatro, pois é algo
que pode ser construído e dividido em sua essência, com a participação de todos. Assim, o
trabalho cenográfico permite o desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre a sua obra,
por exemplo, ao criar o cenário que representa
o lugar onde acontece a cena (lugar geográfico, lugar social, lugar geográfico e social ao
mesmo tempo). O cenário também pode significar o tempo: época histórica, estações do
ano, certa hora do dia. Assim, a função do cenário é a de determinar a ação no espaço e no

tempo para que o espectador possa entender
os acontecimentos. Ao interpretar, o personagem utiliza a palavra, que possui funções variadas de acordo com o gênero dramático, o
modo literário ou teatral, etc. A participação no
teatro é a sua essência (PCN, 1998).
O teatro também possibilita aos alunos
aperfeiçoar a dicção e a projeção da fala. Essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento do ritmo e precisão para transmitir mensagens, o que é importante para a
comunicação interpessoal.
A linguagem teatral também pode estimular o interesse pela leitura e o desenvolvimento da capacidade criativa, pois, ao se
apropriar dos roteiros e planejamentos teatrais,
o indivíduo passa a ter mais curiosidade em
descobrir novas narrativas, aumentando o seu
repertório cultural e ampliando o vocabulário
(CAVASSIN, 2008),
Outro ganho importante que a linguagem teatral proporciona é o aumento no senso
de responsabilidade e comprometimento, pois
as atividades demandam o cumprimento de
horários, a participação em ensaios, o preparo
para as apresentações e a compreensão da
necessidade de cumprir com suas obrigações
para o bom desempenho do grupo (CAVASSIN, 2008).
O uso do teatro na escola facilita o entendimento das atividades, tornando-as mais
acessíveis e interessantes. O aluno, ao construir o seu saber de forma coletiva, aprende a
ser crítico, a memorizar os passos das atividades, a observar a sequência e o resultado final,
a coordenar as atividades propostas (CAVASSIN, 2008).
Assim, o teatro na educação tem como
objetivo criar uma comunicação entre os envolvidos que irão assumir vários aspectos, dependendo do formato que se apresenta o conteúdo e o texto, mas sempre com o intuito de
transmitir alguma coisa através das expressões
corporais e da voz para que está assistindo.
Esta linguagem é capaz de promover e ampliar
a consciência corporal, e até mesmo dissolver
bloqueios corporais existentes, desenvolvendo
os aspectos físicos de crianças e adolescentes, assim, os alunos aprendem a se expressar
melhor corporalmente (CAVASSIN, 2008).
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Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN, 1993, p. 83), pode-se dizer
que a criança não se desenvolve plenamente
sem fazer a arte do teatro, de uma ou de outra
forma a criança representa com o teatro muitas
de suas aventuras e assim desenvolve seus conhecimentos e suas habilidades.
Para as crianças, participar de jogos
dramáticos pode ser uma atividade lúdica prazerosa, pois “a importância da diversão justifica-se porque imitar a realidade brincando
aprofunda a descoberta e é uma das primeiras atividades, rica e necessária, no auxílio do
processo de eclosão da personalidade e do
imaginário que constitui um meio de expressão
privilegiado da criança” (CAVASSIN, 2008, p
41).
O teatro pode ser explorado na educação como recurso pedagógico para o ensino
de outras disciplinas. No ensino da disciplina
de História, por exemplo, qualquer episódio ou
conteúdo poderá ser bem assimilado utilizando a linguagem teatral para realizar vivências
como se o mesmo tivesse sido vivido pelo
próprio aluno, por meio de uma representação
dramatizada, em que o aluno tem a oportunidade de colocar-se na pele dos principais protagonistas do episódio e analisar as circunstâncias a partir de seus respectivos pontos de
vista (CAVASSIN, 2008).
Quaisquer outras disciplinas poderão
valer-se de recursos dos jogos dramáticos para
a aprendizagem, o importante, nesse uso das
técnicas teatrais como meio prático de outras
disciplinas é não perder de vista que não é esta
a finalidade precípua do teatro na educação e
que o objetivo principal a ser almejado precisa ser a auto expressão e o autoconhecimento
do aluno, utilizando o jogo teatral (CAVASSIN,
2008).
A maneira “instrumental” de conceber
o teatro na educação, fundamentada no desenvolvimento de habilidades e comportamentos
desejáveis, insere-se numa perspectiva de arte-educação denominada Contextualismo. Em
defesa desta perspectiva, há os que propõem
que qualquer projeto em arte educação deve
levar em conta as necessidades sociais em

que vive o educando, tendo por objetivo viabilizar a reflexão sobre o contexto socioambiental
em que se encontra o envolvido (CAVASSIN,
2008).
Após a segunda metade do século XX,
com o fortalecimento de uma educação através da arte, o teatro e sua dimensão pedagógica começaram a ser pensados na educação
escolar de um ponto de vista que ambicionava
superar as limitações de seu uso exclusivamente instrumental, isto é, como “ferramenta”, “instrumento” ou “método” para o ensino de conteúdos extra-teatrais. Essa nova abordagem do
ensino do teatro, essencialista ou estética, fundamentou-se na especificidade da linguagem
teatral e, ao mesmo tempo, buscou compreender seus princípios psicopedagógicos. Ela destacou a importância das linguagens artísticas
para o desenvolvimento cultural e o crescimento pessoal do ser humano (CAVASSIN, 2008).
O ato de dramatizar não é somente uma realização de necessidade individual
na interação simbólica com a realidade, mas
proporciona condições para um crescimento
pessoal, mas uma atividade coletiva em que a
expressão individual é escolhida (CAVASSIN,
2008).
A integração dos diversos meios de
expressão pode ser observada na própria atividade global e dinâmica, realizada espontaneamente pela criança no seu cotidiano: quando
brinca, canta, joga, conta histórias, movimenta-se, enfim quando exprime das mais diferentes
maneiras o seu potencial criativo (CAVASSIN,
2008).
Para Cavassin (2008, p. 48) “o Teatro, pode ser a brecha que se abre na nova
perspectiva da ciência e ensino-aprendizagem,
pois envolve essencialmente o que o soberanismo da lógica clássica e do modelo racional
excluía; o ilógico, as possibilidades (o “vir a
ser”), a intuição, a intersubjetivação, a criatividade... enfim, elementos existentes nas relações dessa manifestação artística e que são
princípios para a concepção de inteligência na
complexidade e vice-versa.
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Quanto ao jogo simbólico infantil, Koudela
(1998, p. 37-38), afirma que, na medida em que
a inteligência da criança se desenvolve, o processo de representação é interiorizado e que a imaginação dramática, a empatia continua por toda
a vida e caracteriza grande parte do pensamento
quando as pessoas estabelecem hipóteses sobre
o futuro, reconstroem o passado ou planejam o
presente. Diz ainda que o ensino do teatro pode
ser visto como uma fusão deliberada entre o jogo
simbólico e o jogo de regras.
A sistematização de uma proposta para
o ensino do teatro, em contextos formais e não
formais de educação, por meio de jogos teatrais,
foi elaborada pioneiramente por Viola Spolin em
1952, ao longo de quase três décadas de pesquisas com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e idosos nos Estados Unidos
da América. A difusão da metodologia do trabalho
de Spolin contribuiu para uma reavaliação, no Brasil, de uma dimensão estéticado teatro na educação e, também, do papel do teatro na formação
do aluno.
Até os dias de hoje, diferentes práticas em
teatro-educação são realizadas, tomando como
fundamentação o trabalho teórico e prático de
Spolin, tanto para formação de professores de teatro, quanto para práticas pedagógicas de nível escolar e, até mesmo, para práticas independentes.
A utilização dos jogos em Spolin responde a duas
expectativas pedagógicas: primeiro como instrumento didático para o ensino do teatro; e segundo
como um espaço lúdico onde o aluno pode se desenvolver plenamente e recuperar suas dimensões
intelectuais e sensíveis (SPOLIN, 2010, p, 13).
Em 1966, Olga Reverbel também trouxe
grandes contribuições sobre as práticas teatrais
no ambiente escolar ao desenvolver os jogos dramáticos, chamando-os de atividades globais de
expressão, cujo objetivo é ampliar e orientar as
possibilidades de expressão do aluno, desenvolvendo o relacionamento, a espontaneidade, a imaginação, a observação e a percepção dos alunos
(SPOLIN, 2010).
É possível observar que a proposta de realização do teatro na escola, de estudos sobre as
significações históricas do teatro e de seus papéis
sociais (como o homem utilizou o teatro para organizar o pensamento e refletir sobre suas atitudes
e comportamentos), pode contribuir para o aluno
compreender a importância da atividade teatral

e ampliar sua capacidade de estudo e reflexão
sobre a produção de sentido no teatro (SPOLIN,
2010).
Para Reverbel (1989, p. 20) o teatro é a
arte de manipular os problemas humanos, equacionando-os. Ela defende a função eminentemente
educativa e destaca que a instrução ocorre através
da diversão. Segundo ela, a importância da diversão justifica-se porque imitar a realidade brincando
aprofunda a descoberta. Assim, na infância tem-se
a necessidade de brincar, jogar para se orientar
no espaço, pensar, comparar, compreender, perceber, sentir para descobrir o mundo, integrar-se
com o meio, construir o conhecimento e a socialização (SPOLIN, 2010).
Vemos que, no teatro as lideranças ficam
evidentes rapidamente e são utilizadas para promover o crescimento do grupo, pois no espaço
cênico é dada a chance a todos os participantes
se expressarem de diferentes maneiras, assim um
líder pode não ser um aluno exímio em matemática, mas, ao possuir habilidades manuais, ter a
possibilidade de demonstrar seus talentos, por
exemplo; e sua liderança então será utilizada para
a construção e para o enfrentamento de situações, como podemos observar em muitos grupos
de educandos em que alunos que exercem liderança a utilizam para enfrentar um sistema no qual
se percebem excluídos. Ao perceberem que são
ouvidos e respeitados, passam também a respeitar o outro e sua individualidade (SPOLIN, 2010).
Na linguagem teatral, o papel do professor
é fundamental, pois ele observa e escuta atentamente tudo o que acontece durante os exercícios,
favorecendo um ambiente onde o grupo possa expor o que pensa e o que sente em relação às suas
experiências individuais e coletivas com os jogos
teatrais. Dessa forma, o processo de construção
da autonomia dos participantes do jogo se dará
na medida em que estes puderem se reconhecer
como “construtores” das suas experiências.Japiassu (2005, p. 22) diz:
tenho a clara convicção de que não existe apenas um
caminho para o desenvolvimento do trabalho com teatro na escola e, além disso, a firme opinião de que,
entre os caminhos possíveis, nenhum pode ser considerado, absoluta e descontextualizadamente, melhor ou
superior aos outros. Eles são diferentes – cada um com
seus próprios “encantos”, “habitantes”, e “lugares de
onde se vê”. O importante é podermos escolher com
segurança – e às vezes por conveniência – qual caminho seguir (JAPIASSU, 2005, p. 22).
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Vemos também que os jogos dramáticos se apresentam como importante técnica
para desenvolver diferentes habilidades humanas como as interpessoais, atitudinais, cognitivas. Os jogos dramáticos, segundo Japiassu
(2003, p. 42), são jogos inerentemente humanos; neles, o sujeito encontra-se em uma linha
tênue que divide o mundo real do mundo da
imaginação.
Para Duarte (2003, p. 66):
Os jogos dramáticos oferecem relevante contribuição
ao ensino-aprendizagem de língua portuguesa, pois,
até o momento da apresentação teatral, passa por diversas etapas, em que uma sequência didática é desenvolvida iniciando no momento em que se escolhe
o texto que será retextualizado em uma peça teatral, se
definem personagens, cenário e, os ensaios. Todo esse
processo enriquece a aprendizagem, desperta-lhes as
emoções e o entusiasmo. A arte é, por conseguinte,
uma maneira de despertar o indivíduo para que este
dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir.
O intelectualismo de nossa civilização - reforçado no
ambiente escolar - torna relevante apenas aquilo que é
concebido racionalmente, logicamente. Deve-se aprender aqueles conceitos já “prontos”, “objetivos”, que a
escola veicula a todos, indistintamente, sem levar em
conta as características existenciais de cada um. Nesse processo, os educandos não têm oportunidade de
elaborar sua “visão de mundo”, com base em suas próprias percepções e sentimentos. Através da arte pode
se, então, despertar a atenção de cada um para sua
maneira particular de sentir, sobre a qual se elaboram
todos os outros processos racionais (DUARTE JR.,
2003, p.66).

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 SPOLIN (1989), SLADE (1978) e
REVERBEL (1978).
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 atividade
dramática na escola é um excelente método
educacional, em incontáveis aspectos.
Ela pode favorecer uma série de itens
fundamentais ao desenvolvimento do educando, como a integração, a socialização de
ideias, desenvolve a aprendizagem de forma
lúdica, a criatividade e oralidade.

De acordo com o autor (2003), podemos perceber que o teatro aplicado à educação possui o papel de mobilização de todas as
capacidades criadoras e o aprimoramento da
relação vital do indivíduo com o mundo contingente; as atividades dramáticas liberam a criatividade e humanizam o indivíduo, pois o aluno
é capaz de aplicar e integrar o conhecimento
adquirido nas demais disciplinas da escola e
principalmente na vida. Isso significa o desenvolvimento gradativo na área cognitiva e afetiva
do ser humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a bibliografia pesquisada no presente estudo, podemos perceber que a linguagem teatral pode contribuir para o desenvolvimento integral das habilidades cognitivas e sociais.
Enquanto recurso pedagógico, os jogos dramáticos podem ser considerados um importante aliado para o desenvolvimento da imaginação, pois favorecem as aprendizagens de outras
linguagens no meio escolar e no processo de ensino-aprendizagem como um todo.
A prática do teatro na infância é estimulante e pode resultar em um bom desenvolvimento pessoal. Mesmo que a criança não siga carreira teatral, ter o contato com essa arte traz
grandes benefícios. O teatro é o meio pelo qual ator se comunica com a sociedade, trazendo
questões reais e imaginárias para as cenas, as peças falam com o público, como nenhum outro
meio de comunicação poderia falar.
Os jogos dramáticos se apresentam como importante técnica para desenvolver diferentes habilidades humanas como as interpessoais, atitudinais, cognitivas. Dentre as habilidades
que podem ser beneficiadas por meio dos jogos teatrais, estão o desenvolvimento da consciência e expressão corporal, desenvolvimento da oralidade e da voz, estímulo à criatividade,
melhora nas relações pessoais, interação e socialização, propiciando que as crianças tenham
melhora na timidez e inibição.
Assim, vemos que, no âmbito educacional, o teatro foca o processo, não o resultado. Ao
contrário do teatro profissional, ele não vive do ou para o público, mas da e para a educação e
desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos que, por sua vez, não se encontram sob
a tutela de um diretor de teatro, mas sim de um coordenador de processos, que é o professor.
Assim, os alunos participam de todas as etapas do processo teatral, elaborando o cenário, o
figurino, trilha, sonoplastia e de tantas outras funções quantas forem necessárias para que o
resultado seja a afirmação da autoria dos integrantes.
Na educação, o teatro pode contribuir como excelente ferramenta, atuando como importante recurso para a formação comportamental. Por meio de jogos teatrais é possível acionar as
sete inteligências e desenvolver as habilidades a elas relacionadas.
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______. Jogos Teatrais. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
NA ALFABETIZAÇÃO: visando uma aprendizagem
significativa nas séries iniciais
RESUMO: O objetivo do artigo é mostrar como o Lúdico vem se expandindo nas instituições de
ensino de todo país, porém, não somente no ciclo I – Ensino Infantil, mas também no Ciclo
II - ensino fundamental, adequando estratégias que rompem com a alfabetização tradicional,
que muitas vezes torna a aprendizagem totalmente mecanizada e desestimuladora. É ressaltado que um dos grandes paradigmas do processo de alfabetização dos docentes é conseguir
romper com o método de práticas da atualidade e resignificar novas maneiras de ensino, de
forma prazerosa, pois assim a criança aprenderá a ler e a escrever brincando. Para que a aula
se torne significativa, o lúdico é de extrema importância, pois o professor além de ensinar,
aprende o que o seu aluno construiu até o momento, condição necessária para as próximas
aprendizagens. A tendência é de superação, desde que o ambiente seja fecundo à aprendizagem e que o mestre tenha noção da responsabilidade que esta busca exige. Estuda-se o
passado, vive-se o presente, busca-se o futuro. Através da ludicidade podemos fazer novas
perguntas para velhas respostas. O papel do professor é fazer a mediação na leitura para que
o aluno construa o sentido do texto. Para formar bons leitores, os professores precisam também ser o modelo. Se houver o desenvolvimento da habilidade de leitura nas séries iniciais,
ela se estenderá para os níveis superiores de educação, sendo da responsabilidade não só dos
professores de português desenvolver essas habilidades de leitura, mas também de todas as
outras disciplinas.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

O

lúdico na educação atual tem sido um dos instrumentos que fomentam um
aprendizado de qualidade para a criança, a partir das técnicas que promovem o
desenvolvimento das habilidades fundamentais nesse processo.

O brincar é encarado como uma situação cotidiana e um direito das crianças. Por meio
do brincar, elas se apropriam dos elementos da realidade e dão a eles novos significados, porém
ainda está longe de ser uma simples brincadeira ou passatempo, pois é uma atividade muito
importante a criança que leva o ser humano ao encontro do conhecimento, da socialização e do
desenvolvimento do seu caráter.
O lúdico como ferramenta para a alfabetização, tem sido uma das estratégias mais bem
sucedidas no que concerne à estimulação do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem
de uma criança. Essa atividade é significativa porque desenvolvem as capacidades de atenção,
memória, percepção, sensação e todos os aspectos básicos referentes à aprendizagem.
A escola e o educador precisam estar unidos e estejam em parceria a fim de direcionar
as atividades com o intuito de desmontar a brincadeira de uma ideia livre e focar em um aspecto
pedagógico, de modo que estimulem a interação social entre as crianças e desenvolva habilidades intelectivas essenciais para a vida escolar e social.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO
ESPAÇO ESCOLAR
Segundo Roloff (2012), o lúdico está
presente no cotidiano de qualquer educando,
por isso, é necessário ressaltar e explorar este
recurso, para podermos incorporá-lo em nossas práticas pedagógicas de uma forma criativa e essencial para que as crianças criem
ferramentas para aprenderem brincando e proporcionar aprendizagem e prazer aos alunos.

A análise das falas de alguns profissionais da educação, que atuam tanto nas séries iniciais quanto na educação infantil, atentando para seu entendimento sobre o assunto
em questão. O lúdico pode trazer à aula um
momento de felicidade, seja qual for a etapa
de nossas vidas, ressaltando leveza à rotina
da unidade escolar e fazendo com que o aluno registre melhor os ensinamentos que lhe
chegam, de forma mais significativa, pois na
educação infantil, no ensino fundamental, em
qualquer espaço, sempre cabe uma brincadeira lúdica, um intervalo, para esquecer a seriedade e aliviar a tensão, antes de começar uma
nova jornada. Não é apenas na infância que
podemos brincar de ser feliz.

O termo lúdico vem sendo amplamente
utilizado em bibliografias que se referem à jogos, brinquedos e brincadeiras, mas dificilmente se observa uma definição de cada um desNo início do século XX, com o surgimenses termos. Muitas instituições de ensino pelo
to
da
pedagogia
moderna, a educação passa
Brasil vem incorporando o Lúdico nas salas de
por mudanças de conceitos e estruturais sigaula, segundo Roloff (2012):
nificativas para o educando, este passou a ser
A palavra Lúdico vem do latim Ludus, que significa jogo, considerado como centro do processo ensinodivertimento, gracejo, escola. Este brincar também se -aprendizagem e não mais uma criança que
relaciona à conduta daquele que joga, que brinca e se deve aprender mecanicamente, em que apediverte. Por sua vez, a função educativa do jogo opor- nas o professor é o dono do saber, mas sim
tuniza a aprendizagem do indivíduo: seu saber, seu couma realidade em que tanto o professor quanto
nhecimento e sua compreensão de mundo. Na história
de nosso desenvolvimento, sabemos que o ser huma- o aluno aprendem com as vivências do dia a
no tem recebido inúmeras designações: Homo Sapiens, dia, na qual trocam informações importantes,
porque possui como função o raciocínio para apren- e os próprios educandos criam seus conhecider e conhecer o mundo; Homo Faber, porque fábrica mentos essenciais para a aprendizagem tanto
objetos e utensílios; e, Homo Ludens porque é capaz em sala de aula.
de dedicar-se às atividades lúdicas, ou seja, ao jogo.
Pode-se dizer que o ato de jogar é tão antigo quanto à
própria humanidade. Jogar é uma atividade natural do
ser humano. Através do jogo e do brinquedo, o mesmo
reproduz e recria o mundo a sua volta (ROLOFF, 2012).

Há um leque de competências e habilidades no lúdico, mas para que esta prática seja viável é preciso que o educador tenha
um foco centrado, para conseguir promover
atividades que favoreçam uma aprendizagem
significativa e integral aos seus alunos, para
isso é preciso demonstrar a importância e a
verdadeira função do uso desta ferramenta na
aprendizagem, considerando o planejamento
do professor, bem como seu verdadeiro papel
no desempenho de sua ação cotidiana para
que o lúdico realmente contribua para o desenvolvimento pleno da criança.

O processo pedagógico está atrelado
a novas propostas curriculares. Assim a didática escolar fundamentou-se em atividades lúdicas através de jogos e materiais concretos, os
quais passaram a ser considerado um instrumento importante à prática docente e um elemento facilitador da aprendizagem na esfera
educacional.
Propiciar a ludicidade como instrumento de aprendizagem deveria ser tarefa inerente de todo educador, pois, segundo Dorneles
(1998) a criança compreende a realidade e “vê
o mundo” através do brinquedo e é recriando
seu mundo e o mundo que vê pela televisão,
ruas, passeios, que ela se constitui como sujeito.
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A atividade lúdica é um instrumento que
possibilita as crianças a aprenderem relacionar-se com outros, promove maior desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo. Por meio
do brincar, a criança experimenta, descobre,
inventa, adquire habilidades, além de estimular a criatividade, autoconfiança, curiosidade,
autonomia, proporciona o desenvolvimento da
linguagem, do pensamento e da concentração
devido a situação de alguns jogos e brincadeiras, consequentemente gerando uma maturação de novos conhecimentos.
Para que a aula se torne significativa,
a ludicidade é de suma importância, pois o
educador além de ensinar, aprende o que o
discente construiu até o momento, condição
necessária para as próximas aprendizagens. A
tendência é de superação, desde que o ambiente seja fecundo à aprendizagem e que o
mestre tenha noção da responsabilidade que
esta busca exige. Estuda-se o passado, vive-se
o presente, busca-se o futuro. Através da ludicidade podemos fazer novas perguntas para
velhas respostas.

As aulas lúdicas devem ser bem elaboradas, com orientações definidas e objetivos específicos. Se o professor apenas “brincar” com estes alunos, não transmitirá
conteúdo e possivelmente perderá o rumo da aula. A
atividade intelectual não pode ser separada do funcionamento total do organismo. O corpo e o aprendizado
intelectual fazem parte de um todo, através do qual o
aluno irá compreender o meio, trocar informações e
adquirir experiências. As brincadeiras em sala de aula
devem servir como orientação para posturas comportamentais, por exemplo. Brinca-se ensinando valores e,
após, usa-se este momento mais tranquilo para explicar
o conteúdo que estudaremos nesta aula e a relação disto com a brincadeira anterior. O aluno vai relacionando,
montando esquemas, formando seus próprios arquivos,
que à medida que se desenvolvem, tornam-se mais generalizados e mais maduros (ROLOFF, 2012).

A brincadeira torna-se uma necessidade importante para o aluno, pois é por meio
dela que começa a compreender o adulto e
o mundo a sua volta, é um impulso natural da
criança, que aliado à aprendizagem torna-se
mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras através de uma
forma intensa e total.
Os jogos estimulam a socialização,
porque podem ser trabalhados em pequenos
e grandes grupos; através do lúdico os alunos
são desafiados e estimulados a pensar, desenvolvendo aspectos emocionais, afetivos e cognitivos; as crianças passam a serem cooperativas e responsáveis; aprendem a perseguir
objetivo, a agir de acordo com as regras; seu
raciocínio fica mais ágil, e sua criatividade se
desenvolve.

Maranhão ressalta que o brincar pode
ser visto como um recurso mediador no processo de ensino aprendizagem, tornando-o
mais fácil. O brincar enriquece a dinâmica das
relações sociais na sala de aula. Possibilita
um fortalecimento da relação entre o ser que
ensina e o ser que aprende, pois as crianças
aprendem por meio das brincadeiras realizaÉ na infância que inicia-se o fantasiar,
das em sala de aula, tornando algo significativo
fazendo um paralelo do mundo real com o imapara o educando.
ginário. Devido à realidade ser difícil em ser
As aulas devem ser bem elaboradas, assimilada e aceita, a criança cria seu próprio
universo, onde encontra-se resoluções para
seguindo todo um planejamento e sequências
tudo, através de seus personagens imaginádidáticas, tendo com objetivo aprendizado dos
rios, super-heróis, princesas, fadas, monstros,
alunos, para que eles mesmos possam ter fer- bruxas, entre outros, atribuindo seus próprios
ramentas para construir conhecimentos e so- sentimentos nos brinquedos e histórias. Por
luções por meio das brincadeiras e jogos em exemplo, é a boneca que está com raiva porsala de aula, ou seja adquirir as habilidades que a mãe brigou com ela, ou o urso que está
e competências necessárias, segundo Roloff chorando porque o pai foi trabalhar, enfim, as
(2012):
crianças dão vida e sentimentos aos objetos
inanimados como se fossem pessoas de verdades:
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Têm-se até hoje a opinião de que a imaginação da
criança é mais rica do que a do adulto. A infância é
considerada a idade de maior desenvolvimento da fantasia e segundo essa opinião, à medida que a criança
vai crescendo, diminuem a sua imaginação e a força de
sua fantasia. [...] Goethe dizia que as crianças podem
fazer tudo de tudo, e essa falta de pretensões e exigências da fantasia infantil, que já não está livre na pessoa
adulta, foi interpretada frequentemente como liberdade
ou riqueza da imaginação infantil [...]. Tudo isso junto
serviu de base para afirmar que a fantasia funciona na
infância com maior riqueza e variedade do que na idade
madura. A imaginação da criança [...] não é mais rica,
é mais pobre do que a do adulto; durante o desenvolvimento da criança, a imaginação também evolui e só
alcança a sua maturidade quando homem é adulto (VYGOTSKY apud ELKONIN 1998, p.124).

O lúdico como método pedagógico
prioriza a liberdade de expressão e criação.
Por meio dessa ferramenta, a criança aprende
de uma forma menos rígida, mais tranquila e
prazerosa, possibilitando o alcance dos mais
diversos níveis do desenvolvimento. Cabe assim, uma estimulação por parte do adulto/professor para a criação de ambiente que favoreça
a propagação do desenvolvimento do educando, por intermédio da ludicidade (VYGOTSKY
apud ELKONIN 1998).
A atividade lúdica fornece uma evolução nas funções das habilidades psíquicas,
da personalidade e da educação. Por meio
dos jogos e brincadeiras a criança aprende a
controlar os seus impulsos, a esperar, respeitar regras, aumenta sua autoestima e independência, servindo também para aliviar tensões e
diminuir frustrações, pois através do brincar a
criança reproduz situações vividas no seu habitual, reelaborando através dos faz de conta
(VYGOTSKY apud ELKONIN 1998).

O jogo simbólico caracteriza-se pela representação da realidade, por uma tendência
imitativa e imaginativa. Os grupos de crianças
que se formam em sala de aula, mediante a
utilização de uma proposta lúdica, são sempre
heterogêneos quanto aos conhecimentos já
adquiridos nas diversas áreas, mesmo quando
uma avança sozinha ela contribui para o desenvolvimento das outras. Assim como o proA utilização de jogos e brincadeiras
fessor ela também servirá de mediadora entre
o sujeito e o objeto. O professor não será pas- no meio educacional propicia as crianças o
sivo e nem o centro do ensino, mas sim, um aprimoramento de diversos conhecimentos
mediador (VYGOTSKY apud ELKONIN 1998). de forma lúdica. Aos educadores, estes além
de estarem motivados também com o lúdico,
Levando este aspecto em considera- é preciso um conhecimento mais elaborado
ção, salientamos que a criança é curiosa e pre- acerca do tema, para poder intervir nas brincacisa explorar o que vê e está a o seu redor. deiras de crianças. Contudo, faz-se necessário
Participar de brincadeiras é um meio de criar auxiliar a criança, de maneira sutil, para que
oportunidades para que ela passe por experi- brinque com diversos tipos de brinquedos (VYências que ajudarão no seu amadurecimento e GOTSKY apud ELKONIN 1998).
socialização. A educação por meio do lúdico
possibilita um favorável crescimento da criança,
investindo numa elaboração íntegra do conhecimento infantil. Enquanto joga e brinca, podem
ser recriados conceitos cotidianos, compreendendo, encenando, reelaborando a realidade,
contribuindo assim para uma maneira melhor
de se relacionar com o outro e desenvolvendo
sua identidade e autonomia (VYGOTSKY apud
ELKONIN 1998).
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e comportamentos, a ausência de pressão no
ambiente, ajuda na aprendizagem de noções
e habilidades. Desta forma, existe uma relação
Faz-se um breve conceito sobre a in- muito próxima entre jogo lúdico e educação de
vestigação na abordagem de alguns autores e crianças para favorecer o ensino de conteúdos
teóricos para situar-se sobre o tema pesquisa- escolares e como recurso para motivação no
ensino às necessidades do educando.
do:

O LÚDICO: ABORDAGEM NA
APRENDIZAGEM

Os jogos lúdicos oferecem condições
do educando vivenciar situações-problemas, a
partir do desenvolvimento de jogos planejados
e livres que permitam à criança uma vivência
no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo atividades físicas e mentais que favorecem a sociabilidade e estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais,
morais, culturais e linguísticas. De acordo com
A palavra lúdico vem do latim ludus e (VYGOTSKY, 1984, p. 27):
significa brincar. Neste brincar estão incluídos
os jogos, brinquedos e divertimentos e é relati- É na interação com as atividades que envolvem simva também à conduta daquele que joga que 3 bologia e brinquedos que o educando aprende a agir
brinca e que se diverte. Por sua vez, a função numa esfera cognitiva. Na visão do autor a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividaeducativa do jogo oportuniza a aprendizagem des da vida real, tanto pela vivência de uma situação
do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e imaginária, quanto pela capacidade de subordinação
sua compreensão de mundo. Conforme Piaget às regras (VYGOTSKY, 1984, p. 27).
citado por (WADSWORTH, 1984, p. 44),
O educador deve oferecer formas diO jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico dáticas diferenciadas, como atividades lúdicas
que funciona dentro de um contexto social; possui um para que a criança sinta o desejo de pensar.
sistema de regras e se constitui de um objeto simbólico
Isto significa que ela pode não apresentar preque designa também um fenômeno. Portanto, permite
ao educando a identificação de um sistema de regras disposição para gostar de uma disciplina e por
que permite uma estrutura sequencial que especifica a isso não se interessa por ela. Daí, a necessidasua moralidade (WADSWORTH, 1984, p. 44),
de de programar atividades lúdicas na escola.
A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação
muito frouxa entre o fim e os meios. Isso não quer dizer que as crianças não tendem a um objetivo quando
jogam e que não executam certos meios para atingi-lo,
mas é frequente que modifiquem seus objetivos durante
o percurso para se adaptar a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é somente um meio de
exploração, mas também de invenção (BRUNER, apud
BROUGÈRE, 1998, p.193).

(Friedman, 1996, p. 41) ressalta que:
Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e interacional, ou
seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação
que estimulam a convivência em grupo.
Assim, nesta perspectiva, os jogos lúdicos se assentam em bases pedagógicas, porque envolve os seguintes critérios: a função de
literalidade e não-literalidade, os novos signos
linguísticos que se fazem nas regras, a flexibilidade a partir de novas combinações de ideias
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LEITURA E CAPACITAÇÃO DOS
DOCENTES DO CICLO I
Se o aluno “lê”, produz texto desde a
sua entrada na escola, como é possível que
haja tanto cidadãos com problemas de compreensão e leitura daquilo que leem? O pesquisador norte – americano Martin Carnoy elaborou recentemente uma avaliação da escola
brasileira e aponta a capacitação dos professores para o trabalho em sala de aula como
sendo um dos principais problemas educacionais brasileiros. A fragilidade na capacitação
estende-se a todas as licenciaturas.

de alfabetização subjacentes àquela prática;
7.Reconhecer as diferenças entre ser alfabetizado e ser
letrado;
8.Identificar exercícios de alfabetização voltados para o
desenvolvimento da consciência fonológica;
8.1Localizar informações explícitas em textos simples;
8.2Reconhecer o assunto do texto;
8.3Reconhecer a finalidade do texto;
9.Desenvolver o trabalho pedagógico adequado aos
tipos textuais, gêneros de textos e demandas sociais;
9.1Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, entre
outros;
(BORTONI; RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA,
2010. p. 19- 23)

Para Bortoni também existem vinte e
nove conhecimentos específicos, de alfabetização e letramento que o professor de educação
do ensino fundamental, do quinto ao nono ano
e ensino médio, deve ter entre eles cita-se alguns:

A linha de raciocínio de Carnoy diz que
para ensinar, o professor deve ser bem treinado precisa dominar o conteúdo de sua matéria
e ensinar de maneira atraente ao seu aluno e
não ser um bom teórico, defender teorias sem
saber como funcionam na prática. (MARTIN, 1.Distinguir fato de opinião;
Veja.com.Edição 2132 de 30 set de 2009).
2.Comparar textos;
Bortoni Ricardo elaborou um modelo
de referência para a formação e o trabalho do
professor como agente de letramento e o segundo modelo é o modelo de referência para
o desenvolvimento da compreensão leitora baseado no teste do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA).
Há um estudo no qual Bortoni coloca
que existem cinquenta e sete conhecimentos
específicos de alfabetização e letramento que
o professor de Educação Infantil deve ter. Alguns deles são:
1.Desenvolver recursos para facilitar a integração entre
os conhecimentos de língua oral que os alunos traduzem consigo para a escola e as competências de leitura, escrita e oralidade que vão adquirir ou aprender;
2.Atentar para a transição para os modos de falar para
os modos de escrever e ler;
3.Avaliar as capacidades relacionadas à alfabetização,
incluindo a avaliação diagnóstica;
4.Identificar as qualidades de um bom livro didático
para o trabalho com a língua portuguesa levando em
conta a série escolar m que atua;
5.Refletir sobre as convenções da língua escrita, inclusive pontuação;
6.Identificar, em episódios de trabalho pedagógico de
alfabetização em sala de aula, um métodos ou métodos

3.Entender a ideia principal de um texto;
Inferir a relação entre uma sequência de fatos; (BORTONI; RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA. 2010. p.
23 - 4).

O educador deve sempre fazer uma leitura tutorial, ou seja, aquela em que ele faz a
mediação durante o processo de leitura e compreensão. O professor interage com os alunos
com o objetivo de conduzi-los à compreensão
do texto; é uma leitura compartilhada. “Ler, por
ler nada significa a leitura é um meio, um instrumento e, nenhum instrumento vale por si só,
mas pelo bom emprego que dele chegamos a
fazer” (FILHO. 1950 p. 23).
Para se aprender qualquer conteúdo
é necessário desenvolver habilidades para
ler textos específicos, portanto todo professor
deve ser professor de leitura para integrar saberes e construir novos. Por meio da leitura os
educadorestransmitem informaçõesnecessárias aoseducandos, que consequentementetransformará as informações em conhecimento
e aplicarão em sua vida particular e social, preparando os educandos para viver na sociedade capitalista que visa a leitura e a escrita.
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Por viver em uma sociedade centrada
na escrita, não basta aprender a ler e a escrever é necessário desenvolver a competência
para usar a leitura e a escrita. Isso é ser letrado. O professor influencia diretamente o aluno,
pois ele sendo leitor, seu aluno terá chances
maiores de se tornar um bom leitor. Colomer
afirma que a leitura é uma atividade cognitiva
que requer um envolvimento do professor leitor
na busca de significados e compreensão na
interpretação dos conteúdos:

formação proporcionada pelo texto e dos conhecimentos do leitor.
Ao mesmo tempo, ler implica iniciar outra série de raciocínio para controlar o progresso dessa interpretação,
de tal forma que possam ser detectadas as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura (COLOMER
2001, p. 127).

Segundo Colomer a leitura envolve conhecimentos e processos que a escola e os
professores devem ser capazes de desenvolver nas crianças, conforme podemos ver no
[...] ler é um ato interpretativo, o qual consiste em saber esquema representativo dos elementos que
guiar uma série de raciocínios para a construção de compõem a leitura:
uma interpretação da mensagem escrita, a partir da in-

COLOMER 2001
Conforme o esquema de Colomer (2001), podemos perceber que a leitura não é
algo pronto e acabado, vai muito além de um ato de decifrar ou decodificar. É um processo
que deve ser trabalhado pelos professores e alunos.
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ATRIBUIÇÕES DO EDUCADOR
ALFABETIZADOR NA INSERÇÃO DO
LÚDICO

procuram a escola com o intuito de aprender o
saber, para que, de posse dele, tenham condição de reivindicar seus direitos e cumprir seus
deveres na sociedade. O professor é a peça
chave desse processo, e deve ser encarado
como um elemento essencial e fundamental.
Quanto maior e mais rica for sua história de
vida profissional, maiores serão as possibilidades de ele desempenhar uma prática educacional consistente e significativa. Desse modo,
Nóvoa (1991, p. 34) evidência:

A ludicidade é uma necessidade do
ser humano em qualquer idade e não pode ser
vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem,
o desenvolvimento pessoal, social e cultural,
colabora para uma boa saúde mental, prepara
para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão
Não é possível construir um conhecimento pedagógico
e construção do conhecimento.
para além dos professores, isto é, que ignore as diO profissional envolvido com jogos e
brincadeiras no ambiente escolar, de acordo
com Negrine (1994, p. 13) deve estar preparado não apenas para atuar como animador, mas
também como observador e investigador das
relações e acontecimentos que ocorrem na escola. Para uma tarefa desta dimensão social,
o indivíduo necessita de uma formação sólida,
fundamentada em três pilares: “formação teórica, pedagógica e pessoal”.

mensões pessoais e profissionais do trabalho docente.
Não quer dizer, com isso, que o professor seja o único
responsável pelo sucesso ou insucesso do processo
educativo. No entanto, é de suma importância sua ação
como pessoa e como profissional (NÓVOA, 1991, p.
34).

Assim, ao incluir no planejamento uma
atividade lúdica, o professor deve antes adequar o tipo de jogo ao seu público e ao conteúdo a ser trabalhado, para que os resultados
venham ser satisfatórios e os objetivos alcançados. Outras considerações são enfatizadas
Deste modo, é preciso que o educa- por Fortuna (2003, p.10) ao trabalho lúdico do
dor, além da prática tenha também uma base professor como:
teórica para que possa se sustentar na aplicação do lúdico pois na prática pedagógica é
• O professor deve se preocupar em
sempre importante utilizar um recurso didático construir uma relação democrática e respeicom uma explicação científica comprovando tosa com as crianças em todas as situações,
sua eficácia empírica. Segundo Nóvoa (1991, principalmente no que diz respeito à conservap. 34), o sentido de formação profissional im- ção dos jogos e brinquedos.
plica em “entender a aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar e como um processo
• Os jogos devem ser elaborados,
contínuo que requer uma análise cuidadosa junto com as crianças, os combinados e as redesse aprender em suas etapas, evoluções, gras de utilização e manutenção dos materiais,
avanços e concretizações”. Requer também re- como por exemplo: “quem brincou guarda” ou
dimensionamento dos conceitos que alicerçam “no final da brincadeira todos devem guardar
tal possibilidade de busca na compreensão de “os materiais” e até a localização dos jogos
novas ideias e valores.
nas estantes”.
A formação lúdica de professores é,
hoje, uma preocupação constante para aqueles que acreditam na necessidade de transformar o quadro educacional presente, pois da
forma como ele se apresenta fica evidente que
não condiz com as reais necessidades dos que
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• Cabe ao educador oferecer materiais
De acordo com as pesquisas de Sanvariados e interessantes e que, principalmente, tos (2000), para que o relacionamento entre
estimulem a imaginação infantil.
os alunos na hora do jogo ocorra de forma efetiva é preciso que o educador esteja atento,
• Além dos jogos e brinquedos estrutu- variando os objetivos de forma a requisitar ao
rados (fabricados), sugere-se que o educador máximo o feixe de habilidade de cada um dos
incremente este acesso através da contribui- alunos, estimulando novas combinações de
ção de novos jogos, utilizando-se basicamente “forças”, novas combinações de habilidades.
de sucatas. Estes materiais (que normalmente Uma vez que o objetivo proposto é diferente, a
são descartados como lixo) apresentam uma vitória também caberá a pessoas e times difeinfinita variedade de cores, formas, texturas e rentes, o que colabora com o autoconhecimentamanhos e possibilitam que as crianças mon- to e a formação da autoestima de todos. Ficará
tem, desmontem, construam (castelos, caba- clara a situação que cada um tem o seu papel
nas, comidinha para o doente, um navio, etc.) e que cada papel tem a sua importância e o
e brinquem.
seu momento.
• O espaço da sala ocupada pelas
crianças é outro ponto que deve ser observado
com atenção. É interessante que elas tenham
área livre para brincar, assim como opções de
mexer no mobiliário, montar casinhas, vendinhas, cabanas, tendas, circo etc.
• A rotina diária e o tempo que as crianças têm à disposição para brincar também devem ser considerados. Deve-se procurar dar
tempo suficiente para que as brincadeiras surjam se desenvolvam e se encerrem.
• O educador não deve ser um mero
espectador que apenas intervém em casos de
acidentes, brigas ou choros. Nem tampouco
ter sempre a iniciativa de propor e coordenar
as brincadeiras. É necessária certa dose de
sensibilidade para saber distinguir em que momentos sua presença mais ativa é fundamental
(como, por exemplo, para estimular a participação de determinadas crianças ou propor novas
brincadeiras) e as ocasiões em que é preferível
deixar que as próprias crianças interajam, organizem e reinventem as brincadeiras. Desta forma, o educador que deseja usar o jogo como
ferramenta educacional usará estas observações, aplicando jogos que suscitam diferentes
formas de cooperação entre os alunos, mesclando times e elementos, trabalhando com
as lideranças, incentivando desafios e criando
situações que façam florescer as habilidades e
competências dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lúdico viabiliza uma série de aprimoramentos em diversos âmbitos dos desenvolvimentos, cognitivo, motor, social e afetivo. Através do brincar a criança inventa, descobre, experimenta, adquire habilidades, desenvolve a criatividade, autoconfiança, autonomia, expande o
desenvolvimento da linguagem, pensamento, proporcionando além de situações prazerosas, o
surgimento de comportamentos e assimilação de regras sociais. Ajuda a desenvolver seu intelecto, tornando claras suas emoções, angústias, ansiedades, reconhecendo suas dificuldades,
proporcionando assim soluções e promovendo um enriquecimento na vida interior da criança.
O educando demonstra seus desejos, assim como nos sonhos, fantasias por meio dos
jogos e brincadeiras, principalmente naquelas de faz de conta, onde seus sentimentos são
expostos através do simbólico. Por meio do brincar, à apreensão da realidade é mais fácil, o
brinquedo vai muito mais além de um simples produto, torna-se um processo pelo qual é de
fundamental importância no desenvolvimento da infância.
Para ensinar a ler e a escrever é preciso que o profissional da área da educação seja
esse tipo de modelo, consequentemente será mais fácil ter um aluno leitor e produtor eficiente.
Os responsáveis pela educação básica no Brasil devem se preocupar com a formação daqueles
que preparam os futuros leitores, porque se na base houver o interesse e a habilidade na leitura,
quando adulto, esta habilidade tenderá a estender nos níveis superiores da educação.
Portanto nas instituições de ensino é fundamental que usem o lúdico em sala de aula
para conseguir alfabetizar os alunos, pois assim aprendem por prazer, e todas as informações
transmitidas tornará em aprendizagem, pois por meio das brincadeiras, o educando encontra
apoio para superar suas dificuldades de aprendizagem, e consegue viabilizar uma maneira de
achar soluções, e superá-las, e não apenas memorizar.
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE
NAS PRÁTICAS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo trata das concepções e conceitos que envolvem o tema Educação Ambiental e Ensino de Geografia nas práticas escolares do Ensino de Educação Infantil. Dentro
desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos fundamentais do trabalho
com este tema na Educação Infantil, abordando as questões fundamentais e a sua abordagem
no processo de ensino e aprendizagem. Torna-se necessário encontrar meios para o trabalho
com a Educação Ambiental na Escola na perspectiva da ludicidade e com o objetivo de conscientização e melhoria nas práticas que permeiam a nosso convívio em sociedade. A escola é
responsável pela conscientização e efetivação de práticas que permita a formação de novas
atitudes, de novos comportamentos e valores, com o aprendizado voltado às questões ambientais. Preservar significa proteger o meio contra os danos, a degradação e a destruição,
tanto no que se refere as áreas geográficas como em relação as espécies animais e vegetais
ameaçadas de extinção, adotando-se medidas de prevenção de maneira legal. O ensino e a
aprendizagem em Geografia na Educação Infantil deve proporcionar um ambiente organizado para que a criança possa realizar interações com o ambiente e com as demais crianças e
adultos.

Palavras-chave: Ensino Geográfico; Meio Ambiente; Práticas Escolares; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo trata das concepções e conceitos que envolvem o tema Educação Ambiental e Ensino de Geografia nas práticas escolares do Ensino de Educação Infantil. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e deve ser oferecida em creches e
pré-escolas.
O intuito destas instituições é cuidar e educar as crianças de 0 a 5 anos de idade, considerando a criança como um sujeito que produz cultura e conhecimento. Por muito tempo a
educação infantil como é vista hoje e a infância tiveram outras concepções no qual a criança
era vista como um adulto em miniatura e não dependia de cuidados especiais ou educação de
qualidade, o sentido de educação desta época estava pautado na assistência e na guarda e não
tinha o propósito educacional.
Esta pesquisa justifica-se à medida que, com os problemas ambientais enfrentados hoje
em nossa sociedade, o estudo deste tema torna-se extremamente relevante e conhecer a legislação que trata do tema e as possibilidades de abordagem são fundamentais para contribuir com
a formação de cidadãos conscientes de seu papel diante da sociedade em que vivemos.
A escola se constitui em um ambiente propício para a formação de novas condutas e
práticas voltadas a conscientização social e ao exercício da cidadania em seus diferentes aspectos, neste sentido o trabalho com a educação ambiental no âmbito escolar deve prever ações
que promovam a formação de novas atitudes, de novos comportamentos e valores, por meio do
aprendizado voltado às questões ambientais.
Na educação infantil, o trabalho efetiva-se para propiciar a criança o contato com o mundo letrado e a oportunidade de participar de situações que sejam mediadas pela escrita e leitura,
é fundamental, especialmente para aquelas crianças que demonstram ter menos oportunidade
de acesso a estes materiais e situações.
O lúdico nas práticas relacionadas ao ensino da Educação Ambiental deve prever meios
para que as aprendizagens sejam significativas e a ludicidade esteja no contexto das relações
e nas questões abordadas sobre o tema, neste sentido temos o aprendizado por intermédio de
atividades que envolvem a riqueza do lúdico.
A Educação Ambiental pode ser entendida como um processo de reconhecimento de
valores e conceitos, cujo objetivo principal é desenvolver habilidades e conhecimentos e novas
atitudes ao relacionar-se com o ambiente. O papel da escola é contribuir para o entendimento
sobre este tema promovendo o ensino e aprendizagem de maneira significativa, com a participação de todos.
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ENSINO DE GEOGRAFIA NAS
PRÁTICAS ESCOLARES DA INFÂNCIA
Com as transformações ocorridas na
sociedade em meados do século XIX, o ensino
de Geografia é inserido no contexto social e
educacional, nas escolas tinha como objetivo
contribuir para a formação de cidadãos, tendo
como base ideológica a nação e a pátria. Sobre o caráter ideológico temos uma proposta
pedagógica que servia aos interesses econômicos e políticos da época em questão.
Segundo Cavalcanti (2006) com as
transformações ocorridas na sociedade em
meados do século XIX, o ensino de Geografia
é instituído e inserido no contexto social, introduzido nas escolas tendo como objetivo contribuir para a formação de cidadãos, tendo como
base ideológica a nação e a pátria. Sobre o
caráter ideológico temos uma proposta pedagógica que servia aos interesses econômicos
e políticos da época em questão.
O professor deve, na medida do possível, realizar um trabalho que leve o aluno a
interagir sobre os conhecimentos e assim conseguir a aprender. O trabalho educativo 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.
De acordo com Callai (1995) o desenvolvimento da Geografia no Brasil está relacionado a evolução da Ciência e com a organização dos territórios e a análise de materiais
dos pesquisadores, foi possível reconhecer o
território brasileiro e assim foram construídas
as bases para o ensino da Geografia. Nesta
época o ensino tinha como base o método de
decorar listas que estavam fora do contexto e
eram trabalhadas de maneira aleatória, sem
muito significado para a aprendizagem.
O ensino de geografia tem como objetivo formar cidadãos críticos e conscientes,
capazes de compreender a realidade que os
cerca, sendo que esta se encontra cada vez
mais complexa devido as constantes transformações na sociedade. Diante dessa comple-

xidade o grande desafio que se coloca para o
educador é encontrar recursos que o auxiliam
neste processo.
Conforme Marques (2008) por volta de
1970, aumentaram a pressão dos movimentos sociais e as discussões sobre o ensino e
a educação em Geografia passou a ser discutida. Neste novo contexto, em 1980, foram inseridas a Geografia e a História nos currículos
disciplinares do Ensino Fundamental II, substituindo o componente Estudos Sociais e com
os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Geografia passa a fazer parte do currículo, também
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
De acordo com Boudou (2012) a Cartografia foi desenvolvida para que o homem pudesse representar a terra por meio dos mapas,
desta forma, foi possível representar a superfície da terra e permitir novas formas de exploração e avanço, transformando o ambiente. Com
as representações cartográficas os homens
foram capazes de reproduzir uma imagem do
mundo, o que contribuiu para que pudessem
transformá-lo e explorá-lo.
Segundo Cavalcanti (2006) o ensino de
Geografia deve pautar-se no desenvolvimento
da capacidade de conhecer a realidade, tendo
o espaço como ponto de vista. Este ensino e
aprendizagem deve auxiliar na compreensão
e formação de conhecimentos sobre as questões que envolvem o espaço, as atividades cotidianas, o deslocamento da população e a sua
consciência sobre os fatos que permeiam tais
ações na sociedade. Pensar o espaço de uma
maneira consciente e crítica vai contribuir para
a formação de alunos comprometidos com o
espaço e com consciência social.
A educação geográfica parte dos conceitos de representação do espaço, como localização e organização. O professor deve
contextualizar a sua prática no sentido de desfragmentar as disciplinas, numa relação interdisciplinar, no qual os diferentes conteúdos se
relacionam e promovem o aprendizado significativo.
A compreensão e o conhecimento do
lugar no qual vivemos é o primeiro passo para
que se possa compreender a Geografia e os
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seus propósitos e conceitos. Com o ensino da
geografia, nos anos iniciais do ensino fundamental, é possível que os alunos se reconheçam como cidadãos e compreendam o seu
papel no meio e atuem de maneira significativa
neste espaço, com pequenas ações.
Na educação infantil, o trabalho no intuito de propiciar a criança o contato com o
mundo letrado e a oportunidade de participar
de situações que sejam mediadas pela escrita e leitura, é fundamental, especialmente para
aquelas crianças que demonstram ter menos
oportunidade de acesso a estes materiais e situações.
Durante o período do regime militar no
Brasil, caracterizado por um período de generalizações dos movimentos sociais, muitas
manifestações foram realizadas em busca de
melhores condições de qualidade de vida. As
pessoas envolvidas na educação infantil nesse
período levantavam questões sobre a Pedagogia aplicada como também o Serviço Social da
Psicologia para os profissionais que trabalhavam na creches.
Com base nas ideias de Conrad (2000)
o jardim de infância de Froebel tinha como
pressuposto que o fato de as crianças estarem
juntas em momentos significativos, por si só
já ofereciam uma situação de aprendizagem e
um ambiente educativo. Nos pressupostos de
seus estudos, Froebel tinha a natureza como
um dos elementos de sua pesquisa buscando
uma relação do homem com a natureza e tinha
um olhar especial sobre a educação materna.
No século XX, o movimento da Escola Nova traz uma nova proposta educacional,
para atender as mudanças que o país passava
neste período. Pensavam em um novo modelo
educacional para se educar a criança, deixando de lado a visão educacional europeia.
A aprendizagem em geografia traz diferentes aspectos e dentre eles podemos destacar o estudo do ambiente em que vivemos, o
convívio harmonioso com a natureza e os seres humanos, dentre outros aspectos. O Ensino
de Geografia na educação infantil vem ganhando novos rumos e está em constante evolução,
embora alguns professores não tenham consciência da importância deste ensino na escola.

A educação insere-se na própria teia da aprendizagem
e assume um papel estratégico nesse processo podemos dizer que a educação ambiental na escola ou
fora dela continuará a ser uma concepção radical de
educação, não porque prefere ser a tendência rebelde
do pensamento educacional contemporâneo, mas sim
porque nossa época e nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas radicais, justas e pacíficas
(TRISTÃO, 2002, p.43).

Quanto mais cedo a criança tenha contato com tais conhecimentos maior é a garantia da compreensão do meio em que vive e
a educação infantil deve contribuir com este
aprendizado, favorecendo o desenvolvimento
da criança em todos os seus aspectos.
De acordo com Silveira (2008), os aspectos do ensino de geografia são transmitidos
à criança e na maioria dos casos o próprio profissional não entende que a atividade trabalhada está relacionada com a Geografia e quando
entende por vezes fica o desejo de compreender melhor a relação entre o conteúdo e quais
são os objetivos desta aprendizagem, relacionando a teoria e a realidade do meio social no
qual a criança está inserida.
O professor de educação infantil deve
abordar os conceitos e conteúdos relacionados ao ensino de Geografia, por meio deste
aprendizado a criança vai compreendendo alguns conceitos e estabelecendo relações entre
as pessoas e o meio em que vive, além de
adquirir os primeiros conceitos sobre a natureza e a sociedade, constituindo um aprendizado
significativo que está diretamente relacionado
a sua vivência cotidiana.
De acordo com o RCNEI (1998) o trabalho com o ensino voltado ao conhecimento
de mundo deve proporcionar as crianças experiências que as aproximem do conhecimento das diferentes formas de representação do
mundo social e natural.
A escola precisa reconsiderar o seu
papel entre o conhecimento e a aprendizagem,
contribuindo para que o aluno possa pensar
criticamente e seja capaz de estabelecer relações entre a teoria e o meio que o cerca. Neste
novo contexto educacional, a escola promoverá uma aprendizagem significativa, na qual os
conteúdos se encontrarão em um contexto significativo de aprendizagem.
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PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM EM
MEIO AMBIENTE NA ESCOLA
Nos anos 1990, a Educação Ambiental ainda estava vinculada às Ciências Sociais
mas, em 1997, começam alguns Programas de
Pós Graduação na área, vinculados à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Educação (ANPED), o que trouxe muita visibilidade por meio das pesquisas realizadas e
esperança de maior profissionalização.
Em 2012, o Brasil foi mais uma vez palco de uma Conferência Ambiental importante:
a Rio + 20. Durante a Conferência ficou claro o
choque de interesses entre países desenvolvidos e as nações em desenvolvimento. A maior
controvérsia foi sobre os meios de implementação de sustentabilidade. A proposta inicial de
criação de um fundo de 30 bilhões de dólares
para fomentar ações sustentáveis foi rejeitada.
Diante do impasse, ficou resolvido que os países desenvolvidos se comprometem a aumentar a ajuda a países menos desenvolvidos.
Entre os principais temas debatidos
pode-se citar: o compromisso com a redução
da pobreza, o piso social, a importância dos
oceanos, a medida de riqueza e bem-estar e a
agenda objetiva para o consumo sustentável.
Contudo, a criação de um fundo para a promoção do desenvolvimento sustentável foi adiada
para 2014. O Itamaraty avaliou que, durante a
Conferência, as negociações conduzidas pelo
Brasil evitaram o fechamento de portas importantes para que os países caminhem em direção a um modelo de desenvolvimento sustentável.
De acordo com o Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, “o resultado
não deixa de ser satisfatório porque existe um
resultado”. Para ele, as críticas são bem vindas
e as ONG servem para estimular a não nos
contentamos com pouco.
Quando nos referimos à educação ambiental, situamo-nos em contexto mais amplo, o da educação para a
cidadania, configurando--a como elemento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos. O desafio
do fortalecimento da cidadania para a população como
um todo, e não para um grupo restrito, concretiza-se
pela possibilidade de cada pessoa ser portadora de
direitos e deveres, e de se converter, portanto, em ator
responsável na defesa da qualidade de vida. A escola
participa então dessa rede “como uma instituição dinâmica com capacidade de compreender e articular os
processos cognitivos com os contextos da vida” (TRISTÃO, 2002, p. 20).

Atualmente, os avanços para uma sociedade sustentável são repletos de obstáculos, existe uma restrita consciência na sociedade a respeito das implicações do modelo
de desenvolvimento sustentável em ação. É
possível afirmar que as causas básicas que
provocam atividades ecologicamente predatórias são atribuídas às instituições sociais, aos
sistemas de informação e comunicação e aos
valores adotados pela sociedade.
A Educação Ambiental, como peça
fundamental no processo de formação e educação, com uma abordagem voltada para a
resolução de problemas, contribuindo para o
envolvimento ativo do público, torna o sistema
educativo mais relevante e mais realista e estabelece uma maior interdependência entre estes sistemas e o ambiente natural e social, com
o objetivo de um maior bem estar das comunidades humanas.
Com base nos PCNs (1999) temos que
preservação significa proteger o meio contra
os danos, a degradação e a destruição, tanto
no que se referre as áreas geográficas como
em relação as espécies animais e vegetais
ameaçadas de extinção, adotando-se medidas
de prevenção de maneira legal.
Segundo o RCNEI (1998), os conteúdos vinculados às áreas das Ciências Humanas e Naturais, fazem parte do currículo da
Educação Infantil, no entanto, atuando com
práticas distintas. Em algumas instituições, os
conteúdos são colocados como preparo para
os anos seguintes, como por exemplo, exercícios mecânicos, simples reprodução de movimentos e hábitos, sem a contextualização da
realidade vivenciada no meio social.
Segundo Dias (2003) o Brasil é o único
país da América Latina que possui uma lei nacional voltada para Educação Ambiental, esta
lei teve fundamento por meio das ações de
ambientalistas e de outros representantes de
organizações voltadas as questões ambientais.
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Conceituar meio ambiente é tarefa árdua, uma vez que
existe diversidade de conceitos, iniciando com o entendimento da própria morada do homem, o que inevitavelmente contribui com a Educação Ambiental. As
concepções de meio ambiente já percorreram vários
caminhos, passando desde a noção simplista baseada
apenas em aspectos biológicos e físicos, até chegar
a um entendimento mais complexo considerando também os aspectos sociais, culturais, econômicos e éticos. É preciso contextualizá-lo no tempo e no espaço,
juntamente com a história do homem e da natureza, e
não somente o meio físico; porque o homem é natureza
e agente transformador da mesma e, consequentemente, intervém de forma decisiva no meio ambiente, em
especial, no qual ele está diretamente inserido (PRUDENTE, 2013, p.27).

A construção do pensamento se desenvolve desde os primeiros anos de existência do ser humano, desta maneira, a Educação
Infantil tem uma fundamental importância em
propiciar aprendizagens significativas. Quanto
mais a criança tem a oportunidade de interagir
com os seus pares e com o meio que a cerca, melhor será a sua compreensão de todo o
processo que envolve as questões ambientais,
que interferem diretamente na qualidade de
vida das pessoas em determinado contexto ou
sociedade. A realização de projetos que abarquem tal temática contribui para a problematização do assunto e para o processo de ensino
e aprendizagem (PRUDENTE, 2013).
Toda prática pedagógica só terá sucesso se for bem planejada e com propostas bem
definidas, englobando as diferentes áreas de
conhecimento, trabalhando a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, e desenvolvendo
ações em que as crianças possam ser protagonistas, envolvendo todas as pessoas presentes no contexto escolar, funcionários, pais e comunidade (PRUDENTE, 2013).
A Educação Ambiental pode ser entendida como um processo de reconhecimento
de valores e conceitos, cujo objetivo principal
é desenvolver habilidades e conhecimentos
e novas atitudes ao relacionar-se com o ambiente. O papel da escola é contribuir para o
entendimento sobre a temática ambiental e
promover aprendizagens significativas neste
sentido, estimulando o envolvimento de todos
(PRUDENTE, 2013).

Ao implementar um projeto de educação ambiental, é possível facilitar a compreensão fundamental dos problemas existentes,
para as crianças e para a comunidade, questões sobre a presença humana no ambiente,
da sua responsabilidade e do seu papel crítico
como cidadãos de um país e de um planeta.
Desenvolveremos assim, as competências e
valores que conduzirão a repensar e avaliar de
outra maneira suas atitudes diárias e as consequências no meio ambiente em que vivem
(PRUDENTE, 2013).
O papel da Educação Ambiental é importante para o trabalho com valores e atitudes,
desenvolvendo na criança a criticidade, em um
contexto no qual a criança sinta-se pertencente
ao meio e perceba que as suas atitudes tem
influência direta para a construção de um mundo melhor:
Entende- se, portanto, que a educação ambiental é condição necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, mas ela ainda não
é suficiente [...] converte em “mais uma ferramenta de
mediação necessária entre culturas, comportamentos
diferenciados e interesses de grupos sociais para a
construção das transformações desejadas”. O educador tem a função de mediador na construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social
centrada no conceito da natureza (VELASCO, 2013,
p.102).

Torna-se necessário encontrar meios
para o trabalho com a Educação Ambiental na
Escola na perspectiva da ludicidade e com o
objetivo de conscientização e melhoria nas práticas que permeiam a nosso convívio em sociedade. A criança pequena é capaz de compreender tais conceitos e ampliar tais práticas por
meio das experiências que vivenciam na educação infantil, contribuindo desta maneira para
a formação de um aluno crítico e participativo
nas questões relacionadas ao meio ambiente e
a educação ambiental (VELASCO, 2013).
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A Educação Infantil promove o desenvolvimento da criança de uma maneira global
e nesta fase da escolaridade a criança está
sempre disposta a novas aprendizagens, neste
sentido o trabalho com a conscientização ambiental, trazendo temas que abordam a formação de valores e o respeito é fundamental para
uma aprendizagem significativa, desenvolvendo práticas de preservação e cuidado com o
meio ambiente (VELASCO, 2013).
A escola é um dos primeiros espaços
de socialização do conhecimento e de interação outras crianças e adultos, no qual a criança se depara quando está longe do ambiente
familiar, nestas relações a criança é capaz de
dividir experiências e aprendizagens com os
demais, ampliando os seus conhecimentos e
realizando novas descobertas.
De acordo com Rodrigues (2007) o trabalho da educação ambiental na educação infantil é importante, sendo a escola responsável
em formar alunos críticos e atuantes e neste
período escolar, os valores estão sendo formados na criança e ela é capaz de estabelecer relações significativas com o conhecimento que
lhe é proporcionado e que tenha uma ligação
com a realidade a sua volta. As atividades trabalhadas para este fim, necessitam de planejamento e ter os objetivos bem definidos:
As crianças geralmente estão mais abertas para mudanças de atitudes, e acredito que podem ser porta-voz de
bons exemplos para oferecer ferramentas para outras
pessoas se conscientizarem. Relacionar a Educação
Ambiental com a Educação Infantil se justifica por acreditar ser o caminho mais fácil e rápido de transformação social relacionada ao meio ambiente. Os adultos,
normalmente já estão cheios de vícios, penso ser mais
difícil sensibilizá-los. Vejo no meu filho de seis anos um
desejo inerente de cuidar das plantas, dos bichos e dos
seus pares, me inspirei nele para fazer essa pesquisa
(PRUDENTE, 2013, p.13).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998)
o trabalho a ser desenvolvido com crianças de
zero a três anos, inicia-se com a observação e
a exploração do meio, neste contexto a criança
passa a adquirir os primeiros conhecimentos
sobre respeito as pessoas e ao grupo social no
qual está inserida.

Outra situação didática proposta no
Referencial, aborda a valorização da vida e o
contato com pequenos animais e plantas, segundo o documento, essas práticas podem ser
organizadas pelo professor de forma a contribuir para que a criança construa as principais
noções sobre esse assunto (RCNEI, 1998).
Para a faixa etária de quatro a cinco
anos, o documento estabelece a organização
de blocos de conteúdos para o trabalho com a
Natureza e Sociedade, estes conteúdos devem
ser trabalhados de forma ordenada e em conjunto, sem fragmentações, evitando a descontextualização, de modo a aprofundar os conhecimentos dos quais a criança já teve contato e
ampliando a aprendizagem com a inserção de
novos conhecimentos. Ainda com base no Referencial, as práticas pedagógicas devem estar
centradas, em buscar aprendizagens significativas e relevantes para os alunos, o professor
deve prever tais práticas a fim de propiciar ao
aluno atividades que contribuam para a sua
formação e conscientização neste sentido (RCNEI, 1998).
A ideia de sustentabilidade implica que
é preciso definir limites às possibilidades de
crescimento e prever um conjunto de iniciativas
que levem em conta a existência dos participantes sociais relevantes e ativos com práticas
educativas e com o diálogo, o que reforça um
sentimento de corresponsabilidade e de constituição de valores éticos (RCNEI, 1998).
O trabalho com cidadania e meio ambiente assume um papel cada vez mais desafiador, dada ao surgimento de novos saberes
para apreender processos sociais e riscos ambientais que se intensificam com o passar do
tempo e com as novas demandas e tecnologias. Os grandes desafios para os educadores
se constituem no resgate e no desenvolvimento de valores e comportamentos desde muito
cedo pelas crianças (RCNEI, 1998).

503

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Nesse contexto, nada mais importante que iniciar um trabalho de conscientização
ambiental na Educação Infantil, por meio de
práticas diferenciadas previstas no currículo e
no Projeto Político Pedagógico da escola. As
crianças, desde bem pequenas, são capazes
de construir relações de respeito e conscientização sobre o meio ambiente e propagar tais
práticas em seu meio. Na infância devem ser
abordados tais assuntos para propiciar novos
conhecimentos e garantir a formação de futuros cidadãos conscientes de seu papel diante
dos novos desafios da sociedade atual (RCNEI, 1998).

Foi possível constatar que o ensino de
Geografia se faz presente em vários momentos
de nosso dia a dia abrangendo a sociedade
como um todo, portanto o seu conhecimento
é relacionado a todas as questões da vida em
sociedade. Quanto mais cedo a criança tenha
contato com tais conhecimentos maior é a garantia da compreensão do meio em que vive
e a educação infantil deve contribuir com este
aprendizado, favorecendo o desenvolvimento
da criança em todos os seus aspectos Tristão
(2002), Cavalcanti (2006), Prudente (2009).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva sobre o ensino de geografia e meio ambiente nas práticas
escolares da educação infantil. A pesquisa
bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi
escrito e produzido de maneira científica por
outros autores, tornando o aprendizado mais
maduro com novas descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento. Com o avanço
das tecnologias de informação, a pesquisa na
Internet e em bases de dados que possuem
credibilidade científica, é muito utilizada como
mecanismo de busca para localização do material bibliográfico.
E, para atingir os objetivos deste estudo
utilizamos as contribuições de Tristão (2002),
Cavalcanti (2006), Prudente (2009), dentre outros. Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões e sugestões que
podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada.

504

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, a educação
infantil passa a ser responsabilidade da Secretaria de Educação, passando de um conceito de
assistencialismo para um conceito educacional e fazendo parte da Educação Básica, como todo
um trabalho pedagógico voltado a esta faixa etária no contexto educacional.
A presença da Educação Ambiental na Educação Infantil, atua para que os conceitos
ligados a esta temática precisam ser apresentados nos primeiros níveis da educação, permitindo
que tais conceitos sejam divulgados, transmitindo valores que serão aprendidos e resultarão em
futuras práticas de conscientização sobre o meio ambiente.
O mais importante na questão da Educação Ambiental na escola é perceber que esse
processo de sensibilização da comunidade escolar é um fator de extrema importância, pois atinge grande parte da comunidade, além dos profissionais envolvidos nesta ação, neste sentido
é fundamental que os conteúdos ambientais devem estar presente em todas as disciplinas do
currículo.
Dessa forma, a escola contribuirá para que a criança possa estabelecer relações com
os fatos cotidianos e o meio no qual está inserida, neste sentido a Educação Ambiental deve
ser abordada em todos os níveis de ensino, permeando todas as áreas do currículo de maneira
a assegurar os conhecimentos necessários para a construção de conhecimentos significativos.
O ensino e a aprendizagem em Geografia na Educação Infantil deve proporcionar um
ambiente organizado para que a criança possa realizar interações com o ambiente e com as
demais crianças e adultos. Neste sentido é de fundamental importância o planejamento e a disposição dos materiais no ambiente para que ele se torne um ambiente acolhedor e adequado
para o desenvolvimento e interação das crianças, proporcionando momentos de aprendizagem
significativa.
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ALFABETIZAÇÃO EM EJA – EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

RESUMO: Este trabalho buscou por objetivo, compreender e refletir sobre as práticas pedagógicas de alfabetização desenvolvidas no ambiente escolar, na modalidade EJA – Educação de
Jovens e Adultos. Alfabetizar Jovens e Adultos é um processo desafiador, que demanda muito
mais do que ensinar letras e sílabas, é ensinar ao aluno ler o mundo e participar da sociedade
como cidadãos ativos. Com o estudo foi possível perceber que as práticas, se bem planejadas
e articuladas, na educação em EJA, levam o aluno a uma reflexão sobre vida, sociedade e
mundo, e se este se torna capaz de enxergar a realidade e refletir sobre ela.

Palavras-chave: EJA; Alfabetização; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

educação é um direito garantido por lei, para crianças e adolescentes, desde a
educação básica até o Ensino Médio. Mas por inúmeros fatores, muitos desses
alunos, acabam por evadir-se da escola abandonando os estudos ou nem mesmo ingressam em uma instituição. Mas ao longo da vida, essa falta de instrução, acaba refletindo
e trazendo consequências, que fazem com que esses alunos, agora já na fase adulta, ou próximo a ela, busquem resgatar aquilo que foi perdido – O direito à Educação.
É nesse contexto que entra em cena a modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos,
um segmento pensado para atender às necessidades dessas pessoas, que por vários motivos
não puderam estudar na fase certa, e que precisam da escolarização, e de uma educação que
compreenda as experiências já vivenciadas por elas. Nesse processo, alfabetizar é um desafio
com muitas demandas, e que precisa ter sentido e significado real para estes alunos.
A partir destas considerações, o presente trabalho tem por objetivo compreender a Alfabetização no segmento de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e quais as práticas necessárias
nesse contexto. Para isso a pesquisa se dividirá em descrever um breve relato histórico da modalidade EJA no Brasil; Compreender o conceito de Alfabetização; Compreender como se dá a
Alfabetização em EJA e quais práticas devem ser adotadas nesse contexto.
Partindo dessas questões, a pesquisa se faz necessária a fim de buscar esclarecer o
questionamento de como as práticas educacionais, na modalidade de EJA, se constituem e se
apresentam no processo de alfabetização.
A educação tem em seu sentido a busca por valores e construção do ser cidadão, e a
escola têm papel importante, promovendo um espaço de trocas de conhecimentos. Nesta perspectiva, o estudo objetiva compreender a modalidade de educação em EJA, e como se dá a
alfabetização no contexto.
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ALFABETIZAÇÃO EM EJA –
COMPREENDENDO OS PROCESSOS E
AS PRÁTICAS
História Da Educação Na Modalidade
EJA No Brasil – Um Breve Relato.
“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo” (NELSON
MANDELA).

A Educação de Jovens e Adultos no
Brasil teve início ainda no período império, o
ensino do EJA começa a se desenvolver no
período colonial, em meados de 1549 quando
os Jesuítas ensinavam baseados na religião.
Após o período de colonização, os jesuítas foram expulsos do país, debaixo de várias acusações, em 1759. Mas o sistema escolar passa por uma desestruturação e só voltou
a se estabelecer no início do período republicano, em 1889, tornando a alfabetização centro
das discussões políticas:
No início do período republicano, a alfabetização e a
instrução elementar do povo ocuparam lugar de destaque nos discursos de políticos e intelectuais, que
qualificavam analfabetismo como vergonha nacional e
creditavam à alfabetização o poder da elevação moral
e intelectual do país e de regeneração da massa dos
pobres brancos e negros libertos, a iluminação do povo
e o disciplinamento das camadas populares, consideradas incultas e incivilizadas (UNESCO, 2008, p. 24).

Em 1950, grande parte da população
brasileira era analfabeta, e vivia excluída da
vida social do país e política, pois analfabetos
não realizavam votos nas eleições. E poucos
tinham acesso à cidadania e ao direito de exercê-la. (UNESCO, 2008). Em 1947 surgiram as
primeiras políticas públicas voltadas a sanar
esse abismo criado na educação de jovens e
adultos, segundo a UNESCO:

As primeiras políticas públicas nacionais destinadas à
instrução dos jovens e adultos foram implementadas
a partir de 1947, quando se estruturou o Serviço de
Educação de Adultos do Ministério da Educação e teve
início a Campanha de Educação de Adolescentes e
Adultos (CEAA). Assistiram-se no período a duas outras
campanhas que obtiveram poucos resultados efetivos:
a Campanha Nacional de Educação Rural, em 1952, e
a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958. No final dos anos 50, inúmeras críticas
foram dirigidas às campanhas, devido ao caráter superficial do aprendizado que se efetivou num curto período
de tempo e a inadequação dos programas, modelos e
materiais pedagógicos, que não consideravam as especificidades do adulto e a diversidade regional (UNESCO, 2008, p.25).

As ações nesse período não obtiveram
resultados significativos, e a educação de jovens e adultos, continuava de certa forma esquecida. No início dos anos 60, começaram
a estabelecer planos de ação para ampliar as
políticas públicas dessa modalidade, com novas práticas de alfabetização através de movimentos de educação e cultura popular embasados nas teorias de Paulo Freire.
Exemplos de programas empreendidos por intelectuais, estudantes e católicos engajados na ação política
foram: o Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estabelecido em
1961, com o patrocínio do governo federal; o Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; a
Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler,
da Secretaria Municipal de Educação de Natal; e os
Centros Populares de Cultura, órgãos culturais da União
Nacional dos Estudantes (UNE), (UNESCO, 2008, p.
26).

Mas o período da Ditadura Militar se
instaurou no país, o que paralisou as ações do
Plano Nacional de Alfabetização. A educação
foi censurada, e Paulo Freire, que estava à frente desse novo planejamento de educação e erradicação da alfabetização, foi enviado ao exílio, e nesse período compôs suas obras, que
são conhecidas em todo o mundo. (UNESCO,
2008)
A educação nesse período do auge
Ditadura servia para o governo como manutenção do controle social imposto pelo regime
autoritário militar. Em 1971, formou-se o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização),
que surgiu como uma proposta de reformar o
ensino, em forma de supletivo, e se distribui
em todo o país, mas como todas as outras
propostas não estavam devidamente sustentadas e embasadas, e acabou por não cumprir a
função de erradicar a alfabetização. Em 1985,
com o fim da Ditadura e início da Democracia
no país, a MOBRAL foi substituído pela Fundação Educar. Algumas ações desse novo modelo de ensino foram mantidas do MOBRAL, mas
ainda não havia uma estruturação sólida:
A iniciativa de maior repercussão derivada do Mobral
foi o PEI – Programa de Educação Integrada –, que
condensava o antigo curso primário e criava a possibilidade de continuidade de estudos para os recém-alfabetizados e demais pessoas que dominavam precariamente a leitura e a escrita. O ensino supletivo, por sua
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vez, foi implantado com recursos escassos e sem uma
adequada formação de professores; abriu um canal de
democratização de oportunidades educacionais para
os jovens e adultos excluídos do ensino regular, mas ficou estigmatizado como educação de baixa qualidade
e caminho facilitado de acesso a credenciais escolares
(UNESCO, 2008, p.28).

Em 1988, com a implantação da Constituição Federal no país, o direito ao voto eleitoral foi restituído, em caráter facultativo, e o
governo passou a ter responsabilidade sobre
o direito ao ensino fundamental público e gratuito aos jovens e adultos e comprometeu que
a responsabilidade da superação do analfabetismo e a provisão do ensino elementar para
todos, fosse um dever do estado. Todos os movimentos populares em favor da Democracia,
geraram no país um envolvimento com ações
educativas dentro e fora do país, movendo a
educação para novos caminhos:
As expectativas geradas pelo marco jurídico construído na transição democrática foram nutridas, também,
pelos compromissos assumidos pelo país no âmbito
internacional. Entre eles destaca-se a participação brasileira na Conferência Mundial de Educação para Todos
(Jomtien, Tailândia, 1990), em que numerosos países e
organismos internacionais estabeleceram uma iniciativa
para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, a começar pela alfabetização, concebida como instrumento especialmente
eficaz para a aprendizagem, para o acesso e a elaboração da informação, para a criação de novos conhecimentos e para a participação cultural (UNESCO, 2008,
p.29).

Os anos 90, para a educação, após
a Constituição Federal, foi o período de maior
acesso à educação. Mas ainda não atingia as
expectativas expostas na Constituição. Priorizou a educação básica de crianças e adolescentes, e a educação de jovens e adultos ficou
em um plano secundário, sendo descentralizada. Essa modalidade ficou delegada para
os municípios e organizações, que realizaram
parcerias com movimentos como Alfabetização Solidária ou Movimentos de Alfabetização
(Movas), não sendo considerada prioridade no
ensino.
Em 1996, instaura-se no país, uma
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB 9394/96). Essa nova lei foi promulgada
com base no Direito universal à educação para
todos, e trouxe muitas mudanças no modelo

de educação. Nesse novo modelo, a modalidade de Educação de Jovens e Adultos passou a
ser garantida como direito universal, e ganhou
força, tornando-se parte da política do Estado.
O artigo 37 da LDB, diz que: “A educação de
jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria”. (UNESCO, 2008)
Dessa forma, a EJA passa a ser mais
que uma política educacional, indo para uma
política social. A partir dessa garantia de estudo, ela dá condições sociais para que alunos
se engajem na melhoria de suas condições de
trabalho, qualidade de vida, e passem a exercer a função de cidadania, que por anos lhes
foi impedido (UNESCO, 2008).
A Educação de Jovens e Adultos passou por muitas transformações no decorrer
desse período, e mesmo com todas essas mudanças, e garantia ao direito à educação para
essa modalidade, ainda há muitos desafios enfrentados e um caminho longo a ser percorrido. O analfabetismo, ainda é um problema que
não foi sanado, mas é preciso perseverança
na tentativa de se alcançar uma educação de
qualidade.
[...] as iniciativas de alfabetização têm maiores chances
de êxito quando se articulam a outras políticas de inclusão socioeconômica e desenvolvimento local, abrindo
oportunidades de elevação de escolaridade, qualificação profissional, fruição cultural e participação cidadã
(UNESCO, 2008, p.32).

A pesquisa, a partir deste ponto, vai
se destinar, a buscar compreender como se
dá o processo de Alfabetização na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos e como as
práticas abordadas nessa modalidade podem
contribuir para que o aluno se constitua como
um ser ativo e reflexivo.
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Mas cabe aqui ressaltar, baseado nos
estudos de Magda Soares, que ambos os conceitos não podem ser dissociados e também
“Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encan- não podem ser confundidos, para que a avaliação do aluno não seja comprometida. A insertar.”(AUGUSTO CURY)
ção da criança ocorre de forma paralela, e por
A aprendizagem é um processo de isso tem significados relevantes no processo
construção e de mudanças, que se dão a partir de aprendizagem do aluno:
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porde fatores interno e externo no ser humano. É o que, no quadro das atuais concepções psicológicas,
resultado da interação do ambiente em que se lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e escrita, a enestá e do cognitivo e suas estruturas mentais. trada da criança (e também do adulto analfabeto) no
Sendo assim, a sua concepção se dá a partir mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses
da construção e da reconstrução de forma con- dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimentínua, portanto algo inacabado.
to de habilidades de uso desse sistema em atividades
O processo de construção de escrita de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem
e leitura se inicia muito antes da escrita con- a língua escrita – o letramento. Não são processos invencional. As relações que a criança estabele- dependentes, mas interdependentes, e indissociáveis:
ce com o meio e com o outro, são bases im- a alfabetização desenvolve no contexto de e por meio
de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através
portantes para que essa construção da escrita de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se
seja aprimorada a cada vez mais. Portanto, um pode desenvolver no contexto da e por meio da aprenprofessor do 1º ano do Ensino Fundamental I, dizagem das relações fonema–grafema, isto é, em depor exemplo, não pode dizer que no início do pendência da alfabetização (SOARES, 2004, p.14).
Cabe ressaltar a importância de um
ano seus alunos não sabem nada sobre a escurrículo,
direcionador do trabalho pedagógico,
crita, pois cada um a seu modo vai adquirindo
que vise articular as experiências e os saberes
saberes, que contribuem para o processo de
das crianças com os conteúdos pertinentes
escrita, e que organizam o pensamento, preà prática educativa. A definição de currículo
sente desde cedo.
defendida nas Diretrizes, deixa evidenciado o
Letramento é todo o processo de con- foco na ação mediadora do professor e da instato com a linguagem oral e escrita, através da tituição como articuladora das experiências e
comunicação. Dessa forma ela já se insere no saberes das crianças e os conhecimentos de
mundo letrado.
modo a aperfeiçoar as práticas vividas pelas
[...] contexto de letramento – entendido este, no que se crianças, promovendo um ambiente alfabetizarefere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como
dor e letrado (SOARES, 2004).
a participação em eventos variados de leitura e de esO processo de alfabetização é pautado
crita, e o consequente desenvolvimento de habilidades
em
um
conjunto
de ações, em que o professor
de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em deve planejar e criar estratégias com objetivo
relação a essas práticas; em terceiro (SOARES, 2004, alimentar, sustentar e orientar o trabalho pep.16).
dagógico, ou seja, o professor deve conhecer
As práticas que envolvem a leitura, a seu aluno e como este está em relação aos
escrita e a comunicação, tornam o ambiente objetivos propostos para a aprendizagem, e
favorável ao letramento. A alfabetização, por a partir disto o professor deve refletir sobre a
outro lado, está diretamente ligada à capacida- sua prática e buscar soluções para um aprende de ler e escrever, decodificando e compre- dizado significativo. Cada indivíduo aprende ao
endendo a linguagem escrita. Soares (2014, seu modo, e para que atinja os objetivos da
p.16), diz que a alfabetização é “entendida alfabetização é necessário avaliar de formas
como processo de aquisição e apropriação do diferentes, utilizando-se da diversidade de instrumentos, e diferentes códigos, para que se
sistema da escrita, alfabético e ortográfico.”
contemple o aluno em todas as suas aptidões
(SOARES, 2004).

COMPREENDENDO A
ALFABETIZAÇÃO
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Considera-se assim, uma alfabetização
funcional, aquela que vai além da decodificação de códigos, e para isso é preciso que o
aluno se aproprie do processo de escrita e
leitura, mas que isto esteja interligado com a
função social da escrita envolvendo o meio em
que o aluno está inserido, reconhecendo assim, alfabetizar e letrar como processos necessários às construções de aprendizagens, em
dimensões diferenciadas, mas não distintas:
Alfabetização funcional, ficando implícito nesse critério
que, após alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá não só aprendido a ler e escrever, mas também a fazer uso da leitura e da escrita, verifica-se uma
progressiva, embora cautelosa, extensão do conceito
de alfabetização em direção ao conceito de letramento:
do saber ler e escrever em direção ao ser capaz de
fazer uso da leitura e da escrita (SOARES, 2004, p.7).

Nessa perspectiva, o processo de
aprendizagem abrange a todas as vertentes da
educação, o aluno com suas especificidades
e contexto social, o professor com sua forma
de trabalho e a escola com as condições em
que ela oferece para que esse processo ocorra
(SOARES, 2004).
Em síntese, falar de construção de escrita é compreender os processos educacionais, sem fazer pré-julgamentos e pré determinações, mas sim considerar realmente o que
acontece com cada aluno na sua aquisição de
conhecimento. É avaliar o aluno com todas as
dificuldades, as conquistas, as produções, e
tudo aquilo que foi realizado durante o percurso, considerando o erro como uma construção,
e não como uma forma de julgar (SOARES,
2004).
Nesse vertente, considerando o aluno
em sua totalidade no processo de alfabetização, as vivências do aluno devem estar ligadas neste processo, pois são fundamentais no
desenvolvimento das aprendizagens, sendo,
portanto, uma ferramenta que pode contribuir
de forma significativa para este procedimento,
principalmente no que tange a alfabetização de
Jovens e adultos, que é a ser desenvolvido na
sequência, elencando as suas contribuições
na alfabetização (SOARES, 2004).

ALFABETIZAÇÃO EM EJA
“A educação é um elemento importante na luta pelos
direitos humanos. É o meio para ajudar os nossos filhos
e as pessoas a redescobrir a sua identidade e, assim,
aumentar o sua autorrespeito. Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao
povo que prepara o hoje” (MALCOLM X).

Alfabetização como apresentado é um
processo que exige muitos fatores internos e
externos, além de estratégias pontuais para
cada aluno. Os alunos de EJA, já são alunos,
que por inúmeros motivos, não exerceram o
direito à educação, e por isso, buscam, ao
ingressarem na escola, uma possibilidade de
vivenciar novas experiências, para de algum
modo, ser participantes da sociedade em que
vivem. É uma nova oportunidade à educação e
ao aprendizado.
A educação nesse sentido, para alunos
de EJA, tem um papel fundamental e especifico, ela abre caminhos para que os alunos se
tornem parte de uma sociedade e se localizem
no mundo, que por vezes, exclui aqueles que
não têm escolarização. Freire (1987), diz que,
“A educação problematizadora se faz, assim,
um esforço permanente através do qual os
homens vão percebendo, criticamente, como
estão sendo no mundo com que e em que se
acham” (p.41).
A história da alfabetização para jovens
e adultos, como se destacou, passou por inúmeros fatores e tempos históricos, e nesse processo teve vários momentos de desvalorização
do saber, do aluno e suas especificidades,
negligenciando muitas vezes todo o processo
educacional, mas isso mudou e ganhou novas
características, sendo hoje um recomeço para
muitos Jovens e Adultos que buscam nesta
oportunidade, uma recolocação na sociedade
(FREIRE, 1987).
A alfabetização é um processo que envolve a aquisição do sistema convencional de
escrita e a capacidade de usar esse sistema
em situações que envolvam a leitura e escrita, com pensamento crítico e reflexivo, promovendo assim uma leitura de mundo, e não
apenas de palavras. Nesse sentido, alfabetizar
jovens e adultos demanda um olhar sensível
do educador, que nesse processo de aprendizagem deve promover estratégias que tenham
significados na vida desses alunos. Não basta
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ensinar a repetição de forma sistemática das
famílias silábicas, nem a memorizar sons de
palavras, sem estas terem sentido e significado
na vida do aluno. É necessária uma aproximação entre o contexto vivenciado pelos alunos
e os conteúdos a serem trabalhados, visando
sempre formar um aluno cidadão, com a capacidade de compreender o mundo, os direitos,
deveres, e seu papel social (FREIRE, 1987).
A educação não pode ser como a
educação bancária explicita por Paulo Freire,
pautada no aluno como receptor de conteúdos
transmitidos pelo professor. Esse tipo de concepção de educação traz consigo, enraizada
uma alienação e uma opressão por parte das
classes dominantes, não possibilitando espaço
para o aluno construir e refletir sobre seu espaço no mundo e seu papel na sociedade:
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização
da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra
sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância,
se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre
os que não sabem. A rigidez destas posições nega a
educação e o conhecimento como processos de busca
(FREIRE, 1987, p.33).

A educação em EJA precisa tornar os
alunos ativos de sua história, capazes de transporem as imposições lhes postas, para que de
forma consciente lutem e busquem por seus
direitos, ergam as “mangas”, e vão à luta, conquistar o que lhes é seu por direito, e que por
muitas vezes acabam ficando velados:
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos
desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores
dele. Como sujeitos. Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos. Na medida em que
esta visão “bancária” anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e
não sua criticidade satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o fundamental não é o desnudamento
do mundo, a sua transformação (FREIRE, 1987, p.34)

Nesse sentido, aprender a ler e escrever envolve reflexão e ação, o aprendizado
de mundo vai além do aprendizado das letras.
Esse processo vai além da decodificação de

códigos estabelecidos no sistema convencional, é preciso introduzir os jovens e adultos no
universo da escrita como função social, tornando-lhes capazes de compreender a sociedade que os cerca e poderem ser participantes
ativos do seu próprio processo de ensino e
aprendizagem.
Alfabetizar em EJA possui princípios
básicos que devem ser respeitados e considerados por parte do educador, e o principal
deles, é trazer a realidade, as vivências, as histórias, os relatos para dentro do ensino. Não se
pode dissociar a vida da escola, da aprendizagem. É necessário incentivar o diálogo, e promovê-lo de maneira constante. As atividades
pautadas na oralidade promovem nos alunos a
prática de expor ideias e pensamentos existentes, se colocar diante das situações diversas e
resolver conflitos que possam existir (FREIRE,
1987).
O conteúdo trabalhado precisa de um
tema gerador, ligado à realidade dos alunos,
para que consigam refletir sobre questões próximas ao contexto de cada aluno, promovendo
a criticidade, e facilitando o processo de aprendizagem. O aluno de EJA, precisa aprender a
se colocar diante das situações com colocações pertinentes e trazer possíveis soluções
(FREIRE, 1987).
Estes alunos chegam à escola com
uma bagagem enorme de conhecimentos de
vida e de modos de viver, esses conhecimentos prévios precisam ser respeitados e levados
em conta, para que auxiliem no processo de
aprendizagem, e se aprimorem ou se modifiquem, com as intervenções necessárias do
educador. A educação e alfabetização em EJA
carecem ser significativas e contextualizadas.
É uma educação para a liberdade, que deve,
contudo, considerar o aluno e o meio em que
vive, através de suas experiências de vida. O
aluno não pode ser dissociado de sua realidade, muito menos ser alienado, ao contrário
disso, a educação deve se adaptar ao modo
de vida que este aluno possui. É necessário
ensinar para a vida, para que cada aluno consiga exercer a educação e os ensinamentos no
seu dia-a-dia, e seja capaz de localizar-se no
mundo e na sociedade (FREIRE, 1987).
514

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para analisar as questões apresentadas no que se refere a Alfabetização na modalidade
EJA – Educação de Jovens e Adultos, a pesquisa se debruçou em conceitos e concepções para
contextualizar o tema, utilizando-se de apontamentos e conceitos de vários autores, que norteiam e embasam o estudo.
A pesquisa buscou esclarecer questionamentos sobre práticas na alfabetização em EJA
e apontar possíveis caminhos a serem traçados, para o desenvolvimento do aluno e para um
trabalho significativo por parte do professor.
O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, de cunho investigativo, com uso
de procedimento de levantamento de dados bibliográficos. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica segundo Gil (2010, p. 29):
É elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente essa modalidade de pesquisa inclui material
impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da
disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como
discos, fitas magnéticas, CDs, bem como material disponibilizado pela internet (GIL, 2010, p. 29).

Por meio de um estudo minucioso e estratégico dos autores aqui citados como UNESCO
(2008), que trouxe apontamentos a partir de um breve relato do processo histórico da modalidade EJA no Brasil, SOARES (2004), que aborda a alfabetização e suas concepções e vertentes,
trazendo considerações pertinentes ao estudo e FREIRE (1987 e 1996) que finaliza o estudo
trazendo toda uma reflexão acerca da alfabetização de Jovens e adultos na perspectiva da educação libertadora, promovendo apontamentos de possíveis estratégias a serem utilizadas em
práticas de sala de aula no processo de alfabetização de um aluno Jovem ou adulto.
A pesquisa se manteve com objetivo de aprofundar os conhecimentos da área educacional, compreendendo e ressaltando a importância da modalidade EJA e como uma prática
pedagógica deve ser pautada no realismo do aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo principal compreender como práticas na educação em EJA (Educação de Jovens e Adultos) contribuem para a alfabetização e educação,
trazendo considerações importantes sobre a modalidade e como esse modelo de educação
acontece e se estrutura.
Alfabetizar em EJA é um desafio constante, não é apenas ensiná-los a ler e escrever seu
próprio nome, e algumas palavras mais, é ensiná-los a ver o mundo que os cerca, e ser capazes de compreendê-lo. É oferecer à esses alunos uma educação ampla e com qualidade, para
que este seja capaz de refletir e se colocar diante da sociedade como um ser cidadão, crítico e
reflexivo. É necessário, para isso, um planejamento com atividades que estejam relacionadas à
vivência de cada aluno, seu contexto social, seu cotidiano, o meio social, a comunidade em que
ele está inserido, aproximando a realidade vivida da educação
Diante do tema abordado, foi possível perceber que as práticas, se bem planejadas e
articuladas, na educação em EJA, levam o aluno á uma reflexão sobre vida, sociedade e mundo,
e este se torna capaz de enxergar a realidade e refletir sobre ela.
O processo de ensinar é árduo e apresenta obstáculos no caminho, mas os resultados
obtidos dia-a-dia nos fazem refletir do quanto vale à pena cada ação planejada para benefício
das aprendizagens. Rubens Alves nos diz que, “Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia
da nossa palavra”

516

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 5.692, de
11 de agosto de 1971. Brasília: MEC.
______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.
______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 9.394, de 11
de agosto de 1996. Brasília: MEC. 1996.
ESTEVES, Maria Mara Teixeira. A alfabetização e o letramento na educação de jovens e adultos.
2017
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
(Coleção Leitura). 1996.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas S.A. 2010.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, Autêntica, 1998.
______.Alfabetização e Letramento. 2ed. São Paulo: Contexto, 2004, 31p.
UNESCO. Alfabetização de jovens e adultos no Brasil: lições da prática. —Brasília: UNESCO, 2008.
212 p. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162640POR.pdf. Acesso
em: 30 de Março de 2020.

517

Revista Revista
Educar FCE
- 34 ªFCE
Edição
Educar
- 34- Setembro/2020
ª Edição - Setembro/2020

ELIANE DIAS DE SOUSA

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integradas
Campos Salles (2014). Pós-graduada em Educação e
Musicoterapia pela Faculdade de Tecnologia Módulo
Paulista (2016). Professora da Prefeitura Municipal de São
Paulo de Educação Infantil e Ensino Fundamental Básico I.

518

ª Edição
- Setembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 34 -ª 34
Edição
- Setembro/2020

A EDUCAÇÃO E A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este trabalho terá a finalidade de entendermos o papel da ludicidade no desenvolvimento e na aprendizagem da criança, segundo Piaget e Vygotsky e as percepções sobre
o lúdico como recurso pedagógico à luz dos trabalhos de Kishimoto. Bem como, tratar de
questões relativas ao desenvolvimento e à aprendizagem infantil a partir da ação lúdica da
criança. É preciso também, refletir sobre qual é o significado do brinquedo na ação lúdica da
criança e na sua utilização como recurso pedagógico. Repetidamente, no cotidiano infantil,
observa–se a criança representando ocorrências que descrevem suas relações com os outros
indivíduos que a cercam. As crianças acompanham os adultos em suas ações e tentam imitá-la
representá-la, estabelecendo um diálogo com o mundo que a cerca. O docente, ao planejar
e organizar o espaço e os materiais a serem utilizados nos jogos, pode propiciar uma ação
educativa ajustada às necessidades da criança. Tal ação permite que as dificuldades escolares
na área da leitura, da escrita e do cálculo possam ser diminuídas e não tenham consequências
negativas para a criança.

Palavras-chave: Educação; Ludicidade; Significado; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

o presente texto a ludicidade foi discutida no intuito de sistematizar conhecimentos teóricos centrais para o emprego do lúdico como instrumento de um recurso
pedagógico, tendo como princípio o entendimento sobre as necessidades e os
interesses do aluno e professor ao longo do processo de ensino aprendizagem.
O objetivo é versar questões referentes à aprendizagem a partir do lúdico, na tentativa de
esclarecer a prática como demonstração da teoria, e levar o leitor a refletir sobre o brincar como
eixo fundamental do desenvolvimento e na aprendizagem do indivíduo, analisando às contribuições que a atividade lúdica exerce sobre o desenvolvimento infantil.
O tema apresentado nesse trabalho busca a reflexão do profissional da educação, quanto a sua concepção acerca de ludicidade e do lúdico como possibilidade de recurso pedagógico. Desse modo, o entendimento do jogo como recurso pedagógico possibilita a percepção de
que a escola tem objetivos a alcançar e se o aluno busca construir o conhecimento, toda atividade dirigida e orientada visa um resultado e possui finalidades pedagógicas. O jogo utilizado,
em sala de aula, torna-se um meio para concretizar os objetivos educacionais.
O texto apresenta ainda, concepções e práticas referentes ao lúdico na educação, ao
desenvolvimento e à aprendizagem infantil, buscando ampliar os conceitos de jogo, brinquedo
e brincadeira. Abordando o lúdico dentro de cinco categorias direcionados a diagnóstico do
processo de aprendizagem infantil; direcionados às áreas de desenvolvimento e aprendizagem;
direcionados à alfabetização e à aprendizagem das diferentes áreas de conhecimento; direcionado ao desenvolvimento psicomotor; direcionado à recreação e ao lazer.
Resgatar jogos, brinquedos e brincadeiras antigas que fazem parte da infância de muitos
adultos traz a possibilidade de reviver sentimentos, sensações, diferentes culturas e linguagens,
pensando nisso, buscou-se chamar a atenção para o resgate da cultura infantil por meio do lúdico, já que atualmente muitas discussões têm se referido, de certa maneira, à perda de valores
nas famílias, nas comunidades e na sociedade como um todo.
Problematizar tal questão é fundamental para a sistematização dos saberes escolares,
pois o conhecimento alicerçado na escola parte da realidade da qual as crianças fazem parte.
As gerações atuais brincam diferente das gerações anteriores, e ocorre pelo fato do homem ser
histórico, possuindo desejos e interesses diversos ao longo dos anos.
Nesse sentido, entende – se que o lúdico seja um dos recursos que favorecem a utilização de linguagens diferentes, ao mesmo tempo, em que, facilita a apropriação de significados
e conceitos por parte da criança. Tomar a ludicidade como recurso pedagógico, exige que o
docente se debruce diante das inúmeras brincadeiras infantis e às suas relações com o aporte
teórico, explorando recursos e materiais diversos, organizando e planejando situações em ambientes e espaços que favoreçam as ações recreativas e educativas.
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O LÚDICO COMO RECURSO
PEDAGÓGICO
Faz-se necessária a reflexão a respeito dos termos que definem o lúdico: o jogo, o
brinquedo e a brincadeira. Podemos compreender o jogo como um momento de competição, em que se privilegiam as regras como determinantes da ação da criança, sem esquecer
que a imaginação é um elemento imperativo no
contexto do jogo infantil.

No primeiro caso, pode-se considerar
o livro como recurso pedagógico lúdico e a
bola, como um recurso para a ação pedagógica; no segundo, o livro é suporte de uma ação
pedagógica relacionada à literatura infantil, e a
bola passa a ser suporte de ações lúdicas. O
que distingue os dois casos é a identificação
do objeto de estudo em cada área de conhecimento abarcada.
Quando o livro é suporte de ações lúdicas espontâneas, de brincadeiras, ele passa a
ser um recurso lúdico, um brinquedo e, quando
suporte da literatura, torna-se um recurso pedagógico, porém, nos dois casos, tem-se por
objetivo favorecer a aprendizagem específica:

O jogo se inicia com as regras, porém,
se não atenderem às necessidades e aos interesses do grupo, essas regras podem ser
repensadas e modificadas para que se constituam em elementos de união e de segregação.
É através da brincadeira que a criança consegue adquiSegundo Piaget (1976, p. 29) “os jogos de re- rir conhecimento, superar limitações e desenvolver-se
gras são: atividade lúdica do ser socializado”. com indivíduo. Com imaginação, apresentação, simula-

ção, as atividades com jogos são consideradas como
estratégia didática, facilitadora da aprendizagem, quando as situações são planejadas e orientadas por profissionais ou adultos, visando apreender a construção
de algum tipo de conhecimento (PAPALIA, 1981, p.35).

Já na brincadeira o elemento que aparece, a princípio, é a imaginação, a atuação
livre e espontânea, a presença de representação do cotidiano. A criança propaga as relações sociais em que está envolvida, vivência e
No caso da bola, trata-se de um brinquetroca papéis e posições, faz acordos no intuito do, até por seu significado cultural, mas trata-se
de organizar o lúdico. De acordo com Vygotsky também de um recurso pedagógico.
(1991):
Segundo os estudos de Kishimoto
É na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu (1997), no Brasil, termos como jogo, brincadeira
conhecimento do mundo adulto e é também nela que e brinquedo são aplicados de forma indistinta e
surgem os primeiros sinais de uma capacidade especiem cada contexto social constrói uma imagem
ficamente humana, a capacidade de imaginar [...]. Brincando a criança cria situações fictícias, transformando de jogo conforme seus valores e modo de vida,
com algumas ações o significado de alguns objetos que se expressam por meio da linguagem.
(VYGOTSKY. 1991, p.122).

É preciso também, refletir sobre qual
é o significado do brinquedo na ação lúdica
da criança e na sua utilização como recurso
pedagógico. Para isso, levanta-se o seguinte
questionamento: qual a diferença entre utilizar
um livro de literatura infantil para estimular a
expressão corporal e lúdica da criança e a bola
para estimular o desenvolvimento da lateralidade; e utilizar um livro de literatura infantil para
contar histórias e a bola para brincadeiras livres e espontâneas.

Admite-se que o brinquedo simula certas realidades, sendo que simular é representar,
estabelecer uma correlação com algo ou alguma
coisa e evocar, mesmo que ali não esteja presente o objeto. De acordo com o pensamento
de Segundo Kishimoto (1994, p.12) “Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à
criança um substituto dos objetos reais, para que
possa manipulá-los”. Para Vygotsky (1991): “É no
brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências
internas, e não dos incentivos fornecidos pelos
objetos externos” (VYGOTSKY. 1991, p. 109).
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Partindo desse ponto de vista, o brinqueA FUNÇÃO DOS JOGOS NO
do não reproduz ou simula somente objetos, mas
DESENVOLVIMENTO E NA
um conjunto social. Há um mundo criado no imaAPRENDIZAGEM DO ALUNO
ginário infantil, com base nos contos, desenhos,
histórias e programas de TV, que representam a
Os estudos de Piaget acerca do desenrealidade imaginária. Nessa totalidade social, os
brinquedos representam personagens em forma volvimento e aprendizagem destacam a relede bonecos. Estudos no campo dos jogos defi- vância do aspecto construtivo do jogo no pronem que cada um pode entendê-los de diferentes cesso de desenvolvimento da criança.
modos.
Para Piaget (1976) o ser humano tem
A autora, Kishimoto (1997) há três níveis impulsos para o jogo, desde os primeiros mede diferenciação:
ses de vida (jogo de exercício sensório–motor); depois jogo simbólico e por fim, prática de
• O primeiro nível divulga o jogo como fruto jogos de regras. Assim, nessas três formas é
de um sistema linguístico, que funciona dentro caracterizada a evolução do jogo para a criande um contexto social e significa o que cada ça, de acordo com a fase de desenvolvimento
sociedade lhe confere.
que estão, no entanto, é necessário salientar
• O segundo nível, de acordo com Brougère
que essas modalidades podem coexistir de for(1998), conceitua-se o jogo como um sistema
ma paralela no adulto.
de regras, o que constitui sua característica principal.
A primeira é definida como jogo de
• No terceiro nível, Kishimoto (1997), enfatiza
o objeto que é o suporte do jogo. Por meio des- exercício sensório–motor. A atividade lúdica
se objeto, o jogo potencializa a ação lúdica da surge sob a forma mais simples de movimento,
criança, podendo-se, assim, situar o jogo como dependendo, para sua realização, apenas do
amadurecimento do aparelho motor. Os exercírecurso pedagógico.
cios sensório-motores aparecem após os dois
Considerando essa variação da maneira anos, durante a infância e mesmo no adulto e
de dirigir o jogo e como resultado de pesquisas conforme Piaget (1976) “sempre que um novo
sobre o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras ou uma nova capacidade são adquiridos”.
com fins pedagógicos. A autora, Kishimoto (1997,
p.37) aponta a importância desses subsídios como
A segunda forma de atividade lúdirecursos pedagógicos para situações de ensino ca proposta por Piaget é o jogo simbólico. A
aprendizagem e de desenvolvimento infantil.
atividade lúdica se manifesta sob a forma de
jogo simbólico, ou de ficção, imaginação ou
Com o intuito de ampliar as concepções
sobre o lúdico e começar a entendê-lo junto a um imitação, no período de 2 a 6 anos. É a etapa
contexto de aprendizagem, é essencial pensar a na qual acontecem transformações quanto ao
respeito do papel do educador na preparo e dis- significado dos objetos, por exemplo, um galho
posição de situações de ensino, que permitam ao vira uma varinha de condão. Segundo Almeida
educando adquirir consciência do sentido e signi- (1990):
ficado do conhecimento a ser construído.
Esse papel, essa função relaciona-se ao
uso do jogo, enquanto recurso pedagógico ao elaborar atividades de ensino, ao considerar o educando como afetivo e cognitivo, tendo os objetivos
e os elementos culturais hábeis a colocar o pensamento da criança em ação.
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Segundo Vygotsky (1984), toda atividade lúdica da criança possui regras. A situação
imaginária de qualquer tipo de brinquedo já
contém regras que evidenciam características
de comportamento, mesmo que de maneira
implícita. Para ele, o jogo é o nível mais elevado do desenvolvimento no pré-escolar, e é por
O jogo simbólico desenvolve–se a partir meio dele que a criança se movimenta cedo,
dos esquemas sensório–motores, tendo como além de desenvolver o comportamento habitufunção satisfazer o Eu, transformando o real al para sua idade.
a partir dos desejos, apresentando–se como
um caminho para o mundo de faz–de–conta,
Nesse sentido, o autor realça que o
que permite, à criança, a realização de sonhos, jogo é essencial para o desenvolvimento cognifantasias, revelando conflitos interiores, medos, tivo, pois o procedimento de vivenciar ocasiões
angústias; permitindo o alívio das tensões e imaginárias leva a criança ao desenvolvimento
frustrações. Nesse sentido, para Piaget (1976) do pensamento abstrato, quando novas relao jogo simbólico é um meio de assimilação do ções são criadas no jogo, entre significações e
real e de auto expressão.
interações com objetos e ações.
O primeiro brinquedo utilizado pela criança é seu próprio corpo, que começa a ser explorado nos primeiros meses de sua vida, passando em seguida a expor
objetos do meio em que vive que produzem estímulos
visuais, auditivos e sinestésicos. A partir daí o brinquedo estará sempre presente na vida da criança, do adolescente e mesmo do adulto (ALMEIDA, 1990, p. 26).

Os jogos de regras representam a terceira forma de atividade lúdica, segundo Piaget (1976), e manifesta–se por volta dos cinco
anos, mas desenvolve–se dos sete aos doze
anos, perdurando ao longo da vida do indivíduo. Na concepção desse estudioso, o jogo de
regras distingue–se por seguir um regulamento, leis que garantem a harmonia dos meios
empregados.
Como é possível perceber os estudos
de Piaget direcionam para a compreensão do
processo de desenvolvimento infantil através
do lúdico. Com isso, aprofundar os conhecimentos referentes às contribuições do autor
leva o docente a entender e ampliar conceitos
vitais sobre o lúdico na aprendizagem da criança.
Nos estudos de Vygotsky (1984), o
jogo é avaliado como um estímulo à criança
no desenvolvimento de processos internos de
construção do conhecimento e no domínio das
relações com os outros. O autor, que se aprofundou no estudo do papel das experiências
sociais e culturais a partir da análise do jogo
infantil, afirma que no jogo a criança transforma, pela imaginação, os objetos produzidos
socialmente.

Repetidamente, no cotidiano infantil,
observa–se a criança representando ocorrências que descrevem suas relações com os
outros indivíduos que a cercam. As crianças
acompanham os adultos em suas ações e tentam imitá–la, representá–la, estabelecendo um
diálogo com o mundo que a cerca (OLIVEIRA,
2000).
Através das teorias de Piaget e Vygotsky, percebe–se que é preciso refletir sobre o
papel do docente ao utilizar o lúdico como recurso pedagógico, que lhe permite o conhecimento sobre a realidade lúdico de seu alunado,
assim como, suas necessidades e interesses
(OLIVEIRA, 2000).
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Juntamente, no processo ensino aprendizagem o jogo deve ser visualizado como um
meio de estímulo do desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, linguístico, psicomotor, bem
como, de favorecer aprendizagens específicas.
Ao apropriar–se do jogo como recurso pedagógico na escola, o professor deve avaliar a
organização do espaço físico, a seleção dos
objetos, dos brinquedos e o tempo que tal atividade ocupará em seu cotidiano. Tais aspectos
são deliberados como condições para o trabalho com o lúdico como recurso pedagógico
(OLIVEIRA, 2000).

Assim, o entrosamento sobre os aspectos beneficiados pelo lúdico como recurso pedagógico vem ao encontro do imperativo de simbolizar vivências do dia a dia pelas
crianças, facilitando que diferentes linguagens,
verbais e não verbais socializadas e ideologizadas, transformem–se em um instrumento do
pensamento. Conforme afirma Oliveira (2000,
p. 19):
O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a
fantasia, favorece o fortalecimento da autonomia da
criança e contribui para a não formação e até quebra
de estruturas defensivas. Ao brincar de que é a mãe
da boneca, por exemplo, a menina não apenas imita e
se identifica com a figura materna, mas realmente vive
intensamente a situação de poder gerar filhos, e de ser
uma mãe boa, forte e confiável (OLIVEIRA. 2000, p.
19).

Os atuais estudos indicam que a atual perspectiva sobre o jogo infantil, pode levar
educadores e pesquisadores da educação a
estimularem a prática do jogo, como forma de
adaptar a aprendizagem e o desenvolvimento
A revisão bibliográfica utilizada para
infantil. Uma vez fazendo parte do planejameno desenvolvimento deste artigo destaca o hoto escolar, os jogos deixariam de possuir um
mem como um sujeito que interpreta o mundo
caráter secundário e passariam a ser pedagoa partir da subjetividade do pensamento em
gicamente aceitos (OLIVEIRA, 2000).
suas relações afetivas e cognitivas, construídas
dentro de um contexto cultural e social (OLIVEIÉ trivial que os educadores confiram
RA, 2000).
um elevado sentido ao jogo como instrumento
pedagógico. Afinal, ele é valoroso socialmenCompreende–se que o pensamento é
te, oferece diversas possibilidades educacioconstituído através de relações que o homem
nais, favorecendo o desenvolvimento corporal,
pensa, por meio de símbolos, estabelecidos
estimulando a inteligência e contribuindo para
nas relações dialéticas com o mundo cultural,
a socialização e convivência em grupo, presocial e físico. Ao abordar esse assunto, Vygotparando o indivíduo para viver em sociedade
sky (1978) defende que a criança necessita de
(OLIVEIRA, 2000).
tempo e espaço para identificar e edificar sua
própria realidade e o faz, por meio, da prática
A reflexão do educador que atua ou
da fantasia.
atuará na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental, deve conscientizar–se,
em o trabalho pedagógico nesses níveis de ensino atualmente encara grandes desafios, entre
eles, resgatar as diferentes linguagens que se
relacionam ao conhecimento estético sensorial
expressivo, verbal e não verbal, para opor–se
aos processos que priorizam, unicamente, a
aprendizagem e o ensino de letras e números
(OLIVEIRA, 2000).
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O autor defende que a imaginação em
ação, ou o brinquedo, é o primeiro intercâmbio
da criança no domínio cognitivo que lhe admite
ultrapassar a dimensão perceptiva motora do
comportamento. Com efeito, durante a prática
pedagógica do jogo, o professor pode perceber na criança as relações de envolvimento,
autonomia e criticidade, a argumentação, o raciocínio, a memória e a linguagem.

Ao trabalhar com o lúdico como recurso pedagógico, podemos observar ainda o
quanto à experiência escolar tem influência na
imagem que a criança faz de si mesma, sendo,
pois, muito importante que o professor esteja
preparado para lidar com as mais variadas situações, sem causar danos à criança que pretende ajudar (OLIVEIRA, 2000).
O que percebemos é que, muitas vezes,
frente às mínimas dificuldades e por não saber
como resolver, os educadores encaminham os
alunos para especialistas. Nesse contexto, a
capacitação adequada do professor contribuiria para que muitas dificuldades pudessem ser
sanadas no âmbito da escola, configurado um
processo educativo de qualidade e facilitador
de uma aprendizagem significativa.

Além disso, o lúdico envolve motivação, interesse e satisfação, ativando aspectos
referentes às emoções e à efetividade, componentes importantes no processo de construção
do conhecimento. Na infância, o uso das linguagens expressivas subjetivas dá forma às
vivências cotidianas e as converte em pensamento, em uma construção dialética, sistematizando os processos complexos. A criança,
ao passar por esse processo, apropria–se da
Os estudos de Kishimoto (1997) assicultura, tornando–se parte dela, é a represen- nalam a necessidade de invenção, criação de
tação simbólica que permite a interiorização do ambientes como sala de jogos e cantos que
mundo.
possibilitem às crianças ter mais liberdade e
probabilidades em seus movimentos. As áreas
Nesse aspecto, ao analisar as crianças de jogos externas podem ser anexas à sala de
em momentos livres, fica certo que o jogo está atividade na escola, influenciando convenientepresente na escola, autônomo da mediação mente a sensibilidade da criança.
do docente. Contudo, quando a procedimento lúdico da criança é mediado de forma a inOs espaços livres das escolas como
tervir no processo de ensino–aprendizagem, áreas de jogo e pátios de recreação, podem
esse procedimento pode afiançar seu direito a ser organizados de modo que sua disposição
uma educação que respeite seu processo de não perturbe o aprendizado nem a circulação
construção do pensamento, possibilitando–lhe fácil entre esses espaços e as salas de atividaa vivência nas linguagens expressivas do jogo des (KISHIMOTO, 1997).
como instrumento simbólico da leitura e da escrita de mundo (OLIVEIRA, 2000).
Compete aqui induzir o leitor à reflexão
sobre o contexto do jogo espontâneo e o conAssim, o uso do lúdico como recurso texto do jogo dirigido. A travessia da atividapedagógico, amparado nas extensões, dimen- de espontânea para a atividade dirigida ocorsões reflexivas e estética da constituição do co- re em função da existência de um ambiente
nhecimento infantil, permite ao docente a me- adequado, no qual a criança pode satisfazer
lhoria do trabalho pedagógico em sala de aula. plenamente sua necessidade de movimento,
bem como investir na atividade de exploração
(KISHIMOTO, 1997).
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A satisfação da necessidade do prazer
através das brincadeiras permite à criança uma
forma de exploração mais centrada nas qualidades do objeto.Ainda segundo os estudos
e apontamentos de Kishimoto (1997), essa
forma de atenção acontece, inicialmente, definindo–se melhor as condições exteriores do
espaço em que se desenvolve a ação.
É necessário ampliar a concepção de
jogo como um momento de competição, em
que, se privilegiam regras como determinantes
da ação da criança, sem esquecer que a imaginação é um elemento indispensável no contexto do jogo infantil. Sendo as regras uma característica básica do jogo, ele se iniciará com as
regras, porém, se não atenderem às necessidades e aos interesses do grupo, essas regras
podem ser repensadas e modificadas para que
se constituam em elementos de união e não de
segregação. De acordo com Ferreiro (2003):

O brincar auxilia nessa trajetória quando a criança, ao brincar, interage com o meio e
com o grupo, ampliando sua auto imagem positiva e favorecendo a construção de sua personalidade e ao ser apresentada a um material
pedagógico ou brinquedo, a criança explora
livremente e de diferentes maneiras, estabelecendo um vínculo entre o objeto e as relações
que o antecedem (KISHIMOTO, 1997).
A criança sente quando brinca com seu
corpo, ela descobre as características corporais e estabelece relações coerentes entre as
diferentes partes de seu corpo na relação vivida
no espaço. A criança percebe e o representa, o
que lhe permite ir mais longe nos aspectos imitativos e simbólicos.Ela tem a possibilidade de
prolongar a experiência sensorial e perceptiva,
permitindo–lhe associar um símbolo verbal e
cada atributo perceptivo, assim como no domínio do espaço (KISHIMOTO, 1997).

Alfabetização tem início bem cedo e não termina nunca.
Nós não somos igualmente alfabetizados para qualquer
situação de uso da língua escrita. Temos a facilidade
de lermos determinados textos e evitamos outros. O
conceito também muda de acordo com as épocas, as
culturas e a chegada da tecnologia (FERREIRO, 2003,
p. 14).

O docente, ao planejar e organizar o
espaço e os materiais a serem utilizados nos
jogos, pode propiciar uma ação educativa
ajustada às necessidades da criança. Tal ação
permite que as dificuldades escolares na área
da leitura, da escrita e do cálculo possam ser
diminuídas e não tenham consequências negaNa brincadeira, o elemento que apare- tivas para a criança.
ce inicialmente é a imaginação, a ação livre e
espontânea da criança, a presença da representação de seu cotidiano, isso significa para
o desenvolvimento e aprendizagem infantil, que
na brincadeira, a criança expressa relações sociais em que está envolvida, vivência e troca
de papéis, posições, faz acordos numa tentativa de organizar a ação lúdica (KISHIMOTO,
1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos enfocados, no presente artigo, apontam que na educação básica, atualmente, os alunos examinam e interrogam tudo o que não lhes for significativo. Isso lembra e adverte
a necessidade do docente apreciar a importância da motivação lúdica para estimular os questionamentos de modo construtivo, provocativo e prazeroso.
A construção do saber a partir do lúdico leva a criança, enquanto compartilha do jogo,
a organizar, formar e elaborar regras, a entender e explorar estímulos diversos, a antecipar resultados, a levantar diferentes hipóteses e a formular estratégias.
Assim, impõe–se a necessidade de que os docentes estudem sobre os jogos, conheçam suas classificações, saibam identificar se um jogo é ou não adequado a um determinado
grupo, tirando proveito desse recurso, para que não seja utilizado somente como recreação ou
ocupação do tempo.
Acrescento que as abordagens teóricas que serviram de aporte para este artigo apontam que o jogo possui um papel fundamental no desenvolvimento físico, motor da criança, principalmente na atualidade em que o tempo para brincar torna-se comprometido pelas atividades
secundárias a que ela se vê submetida.
A atuação crítica da criança na sociedade como sujeito da história pode ser resultado da
ação pedagógica por meio lúdico, pois para a criança o espaço é o corpo vivido, descoberto e
conquistado com suas próprias vivências, sendo estas a referência básica para que ela primeiro
localize a si mesma no espaço e depois às outras crianças.
Cabe à escola promover a apreensão da prática social, a partir da qual os conteúdos
podem ser definidos. Nesse contexto, os jogos e os brinquedos, utilizados como recursos pedagógicos, não são elementos que trazem um saber pronto e acabado; ao contrário, esse saber,
precisa ser ativado pelo aluno. Assim, o jogo na ação pedagógica é um objeto dinâmico e que
se modifica a partir das interações dos alunos.
Quando os professores têm clara a noção de que não é suficiente dar às crianças o
direito de jogar, promove também o incentivo ao jogo, a identificação do que as leva a jogar e
a reflexão sobre todo o processo do jogo. A ampliação de jogos e brinquedos em diferentes
situações educacionais é um meio para estimular, analisar e avaliar aprendizagens específicas
dos alunos.
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Ressaltamos, portanto, ao longo da obra, é imprescindível repensar a formação dos
educadores em educação infantil e nos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental e trazem
para os currículos de graduação a formação lúdica, para que esses profissionais atuem com
conhecimento e domínio das teorias sobre os diversos tipos de jogos, sua origem e importância
pedagógica no contexto escolar, ampliando, assim, a ação educativa na sala de aula.
É necessário que o educador possa conhecer a realidade, seu grupo de crianças, seus
interesses e necessidades, comportamentos, conflitos e dificuldades e que, paralelamente, constitua um meio de estimular o desenvolvimento cognitivo, social, linguístico e cultural e propiciar
aprendizagem específica.
Ao professor cabe então pautar–se sobre a concepção de jogo que vá além de sua
prática, entendendo que o jogo, em diversos momentos, leva o educando a discutir, refletir e
explicar conteúdos, oportunizando uma gama de relações no processo ensino–aprendizagem.
Para trabalhar com jogos e brincadeiras carregados de significado, o educador deve observar
e avaliar seus alunos em situações de aprendizagem, para que tome decisões coerentes, que
atendam às necessidades das crianças.
Pode–se concluir que, os estudiosos da área definem a concepção do lúdico como diagnóstico como uma maneira de o professor perceber seu aluno em uma perspectiva cognitiva,
afetiva, psicomotora e social. Essas características são identificadas nas áreas cognitiva, afetiva,
social, linguística e psicomotora.
Por fim, a concepção do lúdico como recurso pedagógico surge entre os aspectos relacionados à interação da criança com o meio em que vive e, nesse sentido, ao conhecer o perfil
neurológico e motor da criança, o educar irá perceber como está o desenvolvimento dos sistemas nervoso, sensorial e motor, não separadamente, mas em sua interligação.
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GESTÃO ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A
ALTERNÂNCIA ENTRE O PEDAGÓGICO E O
ADMINISTRATIVO

RESUMO: O presente artigo apresenta algumas reflexões sobre a gestão escolar, trazendo luz
aos aspectos característicos da administração que a influenciam. Para tanto, apresenta uma
contextualização histórica sobre a função do diretor escolar e sobre a própria escola, retomando aspectos desde o Brasil Império. O Movimento pela Educação Nova foi responsável
pelas discussões nacionais sobre os novos rumos necessários à educação, inclusive sobre os
modos de administrá-la. Sendo assim, esse Movimento marca o início de uma trajetória de
conexão entre a administração científica, direcionada inicialmente às indústrias da efervescência capitalista e os preceitos de se gerir um espaço educativo com fins direcionados à formação humana, construção do conhecimento e desenvolvimento social. Por fim, realiza um
entrelaçamento necessário entre os princípios da teoria da administração e a ideia de gestão
pedagógica embasada em pessoas e em sua capacidade de agir.

Palavras-chave: Administração Escolar; Contexto Educativo; Gestão Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

palavra Gestão é utilizada em muitos setores da sociedade, tem origem no Latim
(gerere) e significa conduzir, dirigir, governar. No dicionário Aulete, encontramos
as seguintes definições: “ação ou resultado de gerir; administração; gerência”
(AULETE, 2019, [online]). O sentido prático da palavra é relacionado à ideia cuidar e organizar
processos que envolvam funções burocráticas em instituições, empresas, organizações, etc. Tal
ideia é fortemente relacionada aos princípios de gerência.
Considerando o contexto escolar, esse artigo tem como objetivo geral proporcionar reflexões acerca da função e importância da gestão para o sucesso das ações educativas, analisando a alternância entre funções de administração e funções pedagógicas. E para isso, apresenta
como objetivos específicos: conhecer a origem do conceito de administração escolar; identificar
as principais características das teorias de administração que são empregadas à educação;
apresentar as principais demandas pedagógicas que são de responsabilidade do gestor escolar.
Como justificativa indicamos a dicotomia de papéis e atribuições que permeiam as ações
do gestor escolar, o que por vezes pode causar conflitos e relações de preponderância entre
as funções administrativas e de caráter pedagógico, afetando a construção da identidade desse
profissional, bem como sua imagem frente ao grupo de professores e funcionários da instituição.
Derivado da justificativa, o problema de investigação se revela em torno das perguntas:
qual é o papel do gestor escolar? Seria possível o funcionamento adequado e a constante avaliação das ações educativas sem as funções administrativas? Tal como, seria possível que os
traços pedagógicos fossem a única fonte de preocupação do gestor?
É diante de questionamentos como esses que este artigo busca provocar reflexões e,
com certa audácia, aclarar alguns papéis inerentes e fundantes ao gestor escolar. O objetivo
deste artigo é diagnosticar e analisar se as Escolas Públicas, em seus diversos segmentos, têm
autonomia, liberdade de ação, podendo as mesmas serem consideradas escolas democráticas.
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A ORIGEM DO CONCEITO DE
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Segundo Rangel (2009), a educação
representa uma seara de processos complexos, influências externas e até mesmo disputa de poder. Portanto, configura-se enquanto
espaço que exige muita reflexão e criticidade.
O processo educativo é responsabilidade de
muitas pessoas, inclusive na instituição escolar. Muito se engana quem acredita que a educação seja de domínio exclusivo do professor,
pois “o fenômeno educativo é gerido e gestado
por todos os profissionais da educação, que se
encontram trabalhando em uma unidade educacional” (RANGEL, 2009, p. 26).

englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e
não-escolares (BRASIL, 2006, [online]).

Em consequência da promulgação desta resolução e em acordo com as transformações no cenário educacional frente à globalização e o avanço das tecnologias, atualmente,
o termo mais usado e aceito é “gestão”. Mas
o que é gestão? Nas palavras do autor, “[...] a
gestão é a atividade pela qual são mobilizados
meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente
Embora seja de responsabilidade de
os aspectos gerenciais e técnico-administratidiversos profissionais, na escola, cada um tem
vos” (LIBÂNEO, 2013, p. 88).
seu papel e todos têm responsabilidades na
ação educativa. Sendo assim, podemos desEm se tratando de educação pública,
tacar o papel do gestor. A partir do momento
a história brasileira, no que se refere à gestão
em que a escola se consolida como instituição,
escolar, tem suas concepções e práticas sisprecisa de gestão.
tematizadas entre o fim da República Velha
(1889-1930) e o início da Nova República, em
Para o pesquisador e autor José Car1930 com a “Era Vargas”. Isso porque, durante
los Libâneo (2013), no meio escolar há alguos períodos de colonização e Brasil Império, a
mas terminologias que, usadas em diferentes
educação pública não era ponto focal dos goépocas, têm sentido e significado comuns. São
vernantes.
exemplos: organização, administração e gestão
escolar. Uma prova disso é a habilitação nos
O início da Nova República tem as marcertificados de conclusão de cursos de graducas de movimentos da efervescência intelectuação em pedagogia, alguns com a menção de
al e cultural brasileira, como a Semana da Arte
habilitação para “administração escolar”.
Moderna, ocorrida em 1922 e o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, em 1932.
A Resolução CNE/CP nº1, de 15 de
Na história da educação pública brasileimaio de 2006, institui Diretrizes Curriculares
ra, desde o Manifesto dos Pioneiros da EducaNacionais para o Curso de Graduação em
ção Nova em 1932, houve transformações signiPedagogia, licenciatura, dando ênfase, dentre
ficativas que influenciaram desde a concepção
outros aspectos, à necessidade de que a forde administração escolar até a contemporânea
mação se preocupe com a participação e a
gestão escolar.
construção de uma gestão pedagógica:
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se
à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos. Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino,

Alguns dos intelectuais da década de
1930, como Anísio Teixeira (1900-1971), Lourenço Filho (1897-1970), Fernando de Azevedo
(1894-1974) e Antônio Arruda Carneiro Leão
(1887-1966), foram os responsáveis pela tomada de consciência sobre a gestão dos processos educativos, sobretudo sob essa nova forma
de concepção e oferta da educação pública.
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Nesse mesmo contexto histórico as teorias e métodos de Jules Henri Fayol (18411925) e Frederick Taylor (1856-1915) eram
cada vez mais utilizados como modelo no sistema capitalista, pois foram os pioneiros em
sistematizar procedimentos na área de administração científica de empresas. Com as contribuições dessa influência, instauraram-se as
primeiras considerações sobre a administração
da educação, embasadas nos princípios da
administração empresarial do modelo capitalista, pois “[...] a chamada administração geral
passa a ter validade universal, com métodos
e técnicas que, convenientemente adaptados,
podem ser aplicados a qualquer tipo de organização” (PARO 2010, p. 187).

ASPECTOS DA ADMINISTRAÇÃO
GERAL PRESENTES NA GESTÃO
ESCOLAR
No âmbito da administração escolar e
decorrente da influência que o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova (1932) teve sobre
as formas de governo na época, a educação
pública passou a ser organizada sobre princípios liberais renovados. Os pilares para essa
reforma eram a garantia de um sistema de ensino obrigatório, gratuito, público e laico para
todos:
Do ideário liberal renovado o sistema escolar brasileiro
passou a ser organizado de acordo com os princípios
da Clássica Teoria da Administração, idealizada pelo engenheiro francês Jules Henri Fayol (1841-1925) e da vertente da Administração Científica, desenvolvida pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor (1856-1915),
articulando a dimensão educativa aos princípios da administração tecnocrática (HONORATO, 2014, p. 03).

Os aportes de Fayol e Tyler causaram
grandes impactos na sociedade capitalista em
plena evolução industrial. Em um contexto no
qual as fábricas e as indústrias ganhavam cada
vez mais espaço no mercado de trabalho, pensar em métodos e técnicas para aperfeiçoar o
controle do tempo, aumentar a produção e diminuir despesas pareceu uma solução perfeita
(HONORATO, 2014).

Anísio Teixeira e Lourenço Filho, quando do Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova (1932), davam ênfase às questões da
administração geral que deveriam ser implantadas na esfera educacional sob a premissa
de potencializar a forma de administrar a educação pública. Nesse sentido, as funções de
executar, programar, coordenar e avaliar, usadas na administração empresarial do modelo
de Tyler e Fayol, foram incorporadas às tarefas
do administrador escolar (HONORATO, 2014).
Ainda que tenha ocorrido inicialmente
essa importação de conceitos da administração geral à educação, Lourenço Filho (2007, p.
55) afirma que “a hierarquização rígida e a centralização das decisões produzem efeitos que
interferem nos fatos e situações da organização, sobretudo porque tornam ineficientes certas reações decisórias, em diversos planos”.
Ao aproximar tais reflexões à rotina
escolar, percebe-se que uma escola é bastante diferente de uma organização empresarial,
ainda que seja privada. Isso porque o “serviço
oferecido” é a produção de conhecimento e
não um produto material:
O objetivo maior da comunidade educacional revela-se,
portanto, o de se estabelecer uma comunidade de ensino efetivo, onde persevere, coletivamente, não somente
o ideal de ensinar de acordo com o saber produzido
socialmente, mas o de aprender, em acordo com os
princípios de contínua renovação do conhecimento,
criando-se um ambiente de contínuo desenvolvimento
para alunos, professores, funcionários e é claro, os gestores (LUCK, 2009, p. 16).

Quando falamos em processo de ensino e aprendizagem é preciso reconhecer que,
ao longo da história da educação, grandes
pesquisadores como Jean Piaget (1896-1980),
com a epistemologia genética do conhecimento e Vygotsky (1986-1934), com reflexões sobre os símbolos, o pensamento e a linguagem,
dedicaram seus estudos para compreender
como o sujeito aprende e como se desenvolve
e como o meio social e as interações interferem nesse processo.
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Há muitos outros autores, cada um
trazendo um aspecto relevante e que, por vezes, muda completamente a concepção que
se tinha da eucação. Um exemplo disso são
as tendências de ensino tradicional (tecnicista) e construtivista (progressista). Na primeira,
a relação é linear: o professor ensina e o aluno aprende. Na segunda, considera-se que há
muitos outros fatores entre o ensinar e o aprender, com maior destaque para a queda do paradigma de que o conhecimento é transmitido
de modo “passivo”.

Sobre as opiniões a respeito da instituição escolar, é essencial que se conheça a
abordagem histórica da gestão educacional,
dessa forma, segundo Lombardi (2012, p. 1617) é possível destacar três momentos fundamentais:

Com base em reflexões como essa, é
que se foi percebendo que a administração escolar tem características peculiares e distintas
da administração de empresas, por exemplo.
Portanto, fez-se necessário ultrapassar a concepção de “administração escolar” para “gestão escolar”, considerando que a escola é um
espaço de formação e transformação dos sujeitos e da sociedade.

[…] A segunda é a perspectiva anacrônica que considera a escola de ontem como muito melhor na estrutura,
organização, na disciplina e no conteúdo que a educação hoje ministra. Colocando ênfase no discurso e na
memória [...] acaba direcionando a discussão e dando
ênfase ao passado como um momento qualitativamente
superior (grifos do autor).

CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO
PEDAGÓGICA

A primeira é a visão a-histórica, que trata a escola como
um tipo de organização que sempre existiu mais ou menos dessa forma que conhecemos, e que, em linhas
gerais sempre teve mais ou menos essa estrutura, essa
organização... é como se a escola que temos sempre
tivesse existido (grifos do autor).

[…] A terceira é uma visão idealizada da escola, que é
tomada como imagem e semelhança de um olhar idealizado de sociedade, que aprende tudo, todos e todas
as relações como mera representação ou como exposição ideal e distorcida da realidade, ou simplesmente
como uma ideia geral e abstrata do mundo, do homem,
da vida e de todas as coisas (grifos do autor).

Para Lombardi (2012), atualmente, com
Diante de conceitos como os citados é
o avanço das tecnologias digitais e a estrondoque
se
faz
necessário ultrapassar a concepção
sa expansão dos meios de comunicação, somos
diariamente inundados por informações sobre os de “administração escolar” para “gestão escolar”, considerando que a responsabilidade de
mais diversos assuntos.
orientar e direcionar o trabalho voltado à eduA sociedade vem se transformando rapi- cação é tarefa muito complexa, na qual apenas
damente, assim a velocidade de tudo é assusta- os preceitos “frios” da administração inspirada
dora. Posto isso, os sujeitos têm mais condições nos moldes fabris não são suficientes:
de emitirem opinião sobre praticamente qualquer
assunto, e com a escola não é diferente. Não raro É preciso compreender que a escola não é uma instituição estática capaz de moldar o sistema social e
há comentários sobre como a escola, os profesde resolver os problemas que ele apresenta. É essa
sores, os alunos e a gestão deveriam ser:
dimensão que a filosofia e a história da educação ajuA grande quantidade de dados com que somos bombardeados, como não vem acompanhada por uma
análise mais acurada e crítica de seu conteúdo, não
possibilita o seu entendimento contextualizado, e acaba
reforçando o senso comum e as opiniões difundidas
sobre a escola (LOMBARDI, 2012, p. 15).

Construir opiniões e ser capaz de argumentar sobre elas é também construção de conhecimento. Partindo da premissa do método
dialético, esse é um espaço de construção de
saberes e de transformação do pensamento.

dam a entender: que a escola que temos é um produto
da ação concreta e objetiva de homens; que a escola,
como qualquer outro aspecto do mundo, da sociedade
e da vida, se transforma; que, com base na escola que
temos, aprendemos com a história que é possível construir uma outra escola, transformá-la e inseri-la em um
projeto de sociedade mais justa e igualitária (LOMBARDI, 2012, p. 20).
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A grande diferença entre as concepções de administração escolar e gestão pedagógica está no entendimento que se tem sobre
os papéis dos sujeitos. Segundo Luck (2009), a
gestão pode ser entendida como a organização
de processos pela movimentação de pessoas.
Desse modo, o conceito de gestão emerge do
entendimento que o centro das ações são as
pessoas e não apenas a administração de bens,
técnicas e normas, por exemplo. Acredita-se que
são os sujeitos que têm condições de converter
um plano em ação.

laridade se deu no bojo desta concepção liberal. Se for
fato que a escola está à disposição de todos, isto não
significa que efetivamente é de direito de todos. A escola que se oferece para todas não está desenraizada
das condições sociais. Muito ao contrário, é uma escola
que está imbricada na própria forma como a sociedade está organizada. Na medida em que a sociedade
capitalista baseia-se na divisão de classes sociais, em
que as diferenças são justificadas por uma pseudo desigualdade natural, temos aí uma forma ideológica de
explicar a desigualdade social (PIMENTA, 1998, p.18).

A escola está sendo oferecida a todos,
sendo que as pessoas não têm condições de ter
acesso a ela e nela permanecerem, ou seja, se
trata de uma ótica liberal, onde as pessoas não
conseguem galgar os degraus que a escola oferece, porque nasceram com incapacidade para tal.

Nessa perspectiva, o gestor escolar é
imbuído de muitas responsabilidades, principalmente da gestão de currículo, gestão da ação
docente, gestão do Projeto Político-Pedagógico,
gestão de verbas, gestão de patrimônio, gestão
A democratização do ensino na ideologia
de resultados. Portanto, a gestão pedagógica inliberal vai trazer como consequência a organizaclui também a gestão das aprendizagens.
ção do aparelho escolar e da estrutura do ensino,
O objetivo do uso dos preceitos e téc- subdividida conforme as classes sociais. Concluinicas da administração é importante e deve ser -se que a democracia liberal expande efetivamente
orientado para concretizar a gestão pedagógi- a escolaridade, não equacionando o problema da
ca, ou seja, não se trata de excluir os princípios impossibilidade do acaso e da permanência.

oriundos da administração geral, mas sim de
A escola brasileira é uma escola que até
adaptá-los e fazer bom uso deles adequado ao
existe, porém está muito distante de responder
contexto educativo.
aos anseios da população que a frequentou e não
responde as mínimas condições de trabalho dos
A ESCOLA DEMOCRÁTICA
profissionais que nela trabalham, e muito distante
de ser considerado um serviço público.
Democracia não é uma coisa passageira, ela é absolutamente necessária para que
A CONSTRUÇÃO DO PROJETO
possamos ter condições sociais justas. ConPOLÍTICO PEDAGÓGICO
forme Selma Pimenta (1998) existem muitas
formas de entender a democratização do ensiA escola que quer ser democrática preno, e uma delas é a concepção liberal de democratização de ensino, uma vez que hoje em cisa definir uma nova qualidade que se passa,
dia a evolução e os ecos sobre o tema estão dentre outros, pelas questões de organização
ligados a ideologia do liberalismo, no qual a escolar, onde a mesma modifique a realidade
democratização deve ser entendida como am- encontrada. Um dos requisitos de uma nova
qualidade pode ser definido por professores
pliação da escola para todos:
capacitados (PIMENTA, 1998).
A organização escolar é o conteúdo do
A expansão da escolaridade afirma que a escola é um
direito de todos os cidadãos e que deveria ser obriga- trabalho coletivo de professores e pedagogos
ção do Estado oferecer e colocá-la a disposição de to- na construção do Projeto Político Pedagógico.
dos. Este reclamo de expansão da escolaridade afirmar Esse projeto tem que ter clareza de seus fins,
como pressuposto que a escola é um direito de todos
que se efetive no cotidiano, por isso é consos cidadãos, e que o Estado deveria oferecê-la e colocá-la a disposição de todos. No Brasil, a relatividade da trução, não está pronto, acabado, mas se faz
democracia está exatamente na maneira de se compre- com profissionais competentes e comprometiender este todo e na forma como a evolução da esco- dos (PIMENTA, 1998).
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A construção do projeto pedagógico
objetiva a democratização do ensino, cujo núcleo é a democratização das relações internas,
sem se desvincular delas. As relações democráticas na escola, a participação nas decisões, o envolvimento da equipe de professores
no trabalho são mediações básicas do objetivo
do trabalho docente – ensinar de modo a que
os alunos aprendam a cumprir o Projeto Político Pedagógico da escola, mas não são suficientes e exclusivas (PIMENTA, 1998).
Enfim, trata-se de os educadores propiciarem, no interior da escolas condições as
mais favoráveis possíveis para a democratização do ensino, lembrando que elaborar um
projeto de sociedade e tirar dele as consequências pedagógicas.

ESCOLA PARA NOVOS TEMPOS
Para Libâneo (2004), ao se falar em
democracia escolar, deve-se pensar em que
tempos estamos vivendo e o que é necessário
para que a escola se adapte à realidade em
que estamos. Para fazer frente a este projeto é
essencial que a escola promova formação cultural e científica que possibilita o contato dos
alunos com a cultura, aquela cultura provida
pela ciência, pela técnica, pela linguagem, pela
estética e pela ética.
Uma escola preparada para novos rumos é aquela que não exclui seus alunos e
sim inclui, uma escola contra a exclusão econômica, política, cultural e pedagógica.Para Libâneo, a escola deve ser repensada de forma
a enxergarmos que a educação não provém
só da instituição escolar, mas o meio ajuda a
evoluir o aprendizado de todos:

escola que é o de incluir o aluno na sociedade
através da educação, deve ser feito através do
vínculo com a cultura formal, dos conhecimentos já existentes na sociedade, e a cultura vivida.
Por isso, é necessário que a escola proporcione
não só o domínio de linguagens para a busca da
informação, mas também para a criação da informação. Ou seja, a escola precisa articular sua
capacidade de receber e interpretar informações,
com a de produzi-la, considerando-se o aluno
sujeito do seu próprio conhecimento (LIBÂNEO,
2004).
Como sabemos o mundo está evoluindo muito rápido, são transformações que estão
fazendo crescer os avanços tecnológicos e científicos, novos processos de produção, novas formas de conhecimento e ação, novas formas de
pensamento, mas com isso faz também aumentar o número de pessoas incluídas nesta sociedade totalmente capitalista e desenvolvidas com os
excluídos deste processo (LIBÂNEO, 2004).
Para o autor, levando em consideração
todas estas observações sobre o processo de
modernização do mundo atual, no campo educacional, a educação deixa de ser um direito e
transforma-se em serviço, em mercadoria, ao
mesmo tempo em que se acentua o dualismo
educacional: diferentes qualidades de educação
para ricos e pobres.
Conforme o autor Libâneo (2004), devemos pensar em uma educação nova e para isto,
a luta contra a exclusão social e por uma sociedade justa, uma sociedade que inclua todos passam pela escola e pelo trabalho dos professores,
colaborando assim para a mudança da formação
ética, atingindo tanto as ações cotidianas quanto
as formas de relação entre povos, etnias, grupos
sociais, no sentido de reconhecimento das diferenças e das identidades culturais.

A escola deve propor mudanças no seu
currículo centrado na formação geral e continuada de sujeitos pensantes e críticos, na preparação para uma sociedade contemporânea, na formação para a cidadania crítico-participativa e na
formação ética, fazendo assim a necessária difusão de saberes socialmente úteis, entre outros, o
A escola moderna precisa voltar-se para desenvolvimento e a defesa do meio ambiente, a
as novas realidades, ligar-se ao mundo econômi- luta contra a violência, o racismo e a segregação
co, político, cultural, mas precisa ser um suporte social, os direitos humanos (LIBÂNEO, 2004).
contra a exclusão social. Com isso o papel da
A escola precisa ser repensada, porque ela não detém o monopólio do saber, pois a educação acontece
em muitos lugares, por meio de várias agências como
a família, os meios de comunicação, as empresas, os
clubes, as academias de ginástica, os sindicatos, etc.
(LIBÂNEO, 2004, p. 52).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A transposição da administração escolar para aquilo que se conhece atualmente como
gestão escolar ocorre quando há compreensão de que, para o bom funcionamento da instituição
educativa e o cumprimento de seu principal objetivo, que é o de educar, todos os sujeitos envolvidos realizam processos de administração. Cada um com uma demanda e responsabilidades
distintas, entretanto, todos conectados em algum grau com a gestão dos recursos materiais,
financeiros, patrimoniais etc.
Todos esses processos de administração devem ser desenvolvidos com vistas a proporcionar as melhores condições para que os sujeitos se eduquem, construam conhecimento e
fortaleçam as relações que com os outros e com a sociedade.
A escola bem administrada nas esferas técnica e pedagógica configura-se espaço privilegiado para a transformação da realidade por meio da formação humana. Delegar poderes é
um ponto-chave de todo trabalho coletivo, pois capacitar, mediar e orientar são a “essência da
função” gestora. O gestor deve dedicar grande parte de seu tempo na interação com sua equipe,
fazendo assim com que todos contribuam de forma a atender as necessidades da sociedade.
O Projeto Político Pedagógico numa gestão Democrático-Participativa, quer dizer o quanto é importante a contribuição e participação de todos os agentes da comunidade escolar na
elaboração, construção e execução de propostas que realmente visam em atender as necessidades educacionais dos alunos.
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GÊNEROS EM LÍNGUA PORTUGUESA NA
REALIDADE ESCOLAR: QUAIS CAMINHOS
PERCORRER?

RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar algumas sugestões de atividades que podem
ser desenvolvidas nas aulas de língua portuguesa de modo a contribuir para a valorização e o
desenvolvimento do respeito às variedades linguísticas que se apresentam em toda a nossa
sociedade. Buscar entender como os alunos pensam e se expressam na linguagem oral, quais
objetivos e seguranças eles buscam em maio a uma apresentação de seminário. Mediante a
valorização dos diferentes dialetos e, por conseguinte de seus falantes, desenvolver também
os sentimentos cuidado e valorização dos bens públicos. Apresentar de forma simples possibilidades de trabalhar de modo interativo com os alunos, sem precisar de grandes apetrechos
tecnológicos. Quais as formas avaliativas que os professores realizam mediante o trabalho
de oralidade dos alunos, quais critérios e se ao termino das apresentações eles conseguiram
atingir os objetivos através dos alunos.

Palavras-chave: Expressões Orais; Didática; Avaliação de Seminário.
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INTRODUÇÃO

A

s atividades diversificadas são importantes aliadas para o ensino da Língua Portuguesa e deverão estar adequadas aos interesses não só dos professores, mas
também dos alunos. Portanto, devemos ter sempre em mente a frase de Paulo
Freire “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca.
E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”
(FREIRE, 1996, p.160). O ensino atual da disciplina foca a prática no dia a dia e mescla atividades de fala, leitura e produção de texto desde cedo. Quando desenvolvemos aulas práticas,
estamos oferecendo atividades concretas, oportunizando desafios e estimulando a troca de
conhecimento.
Dessa forma vemos o crescimento do aluno no processo de aprendizagem. Trabalhar
a Língua Portuguesa não é fácil, pois quando tratamos da troca de conhecimento entre aluno e
professor, observamos que os discentes deixam a desejar no que se refere a objetivos educacionais.
A atividade oral deve ser planejada, organizada, observada para que na oralidade seja
compreendida pelos espectadores possibilitando que haja entendimento entre os ouvintes, que
prenda a atenção de quem assiste.
O compromisso das instituições escolares se limita em garantir o direito de viverem
situações acolhedoras, seguras, agradáveis e desafiadoras selecionando os valores dos ensinamentos oferecidos, respeitando o desenvolvimento da criança através de um processo recíproco.
Dessa forma o educar e cuidar é entendido como inseparáveis em toda ação educativa definindo todos os envolvidos como iguais, apesar de diferentes, favorecendo a inclusão
de crianças portadoras de necessidades educacionais especiais, transformando o adulto em
mediador da criança em toda a aprendizagem, considerando a família fator principal para a realização do trabalho.
Todos devem estar matriculados na unidade escolar, pois a inserção destes no ambiente
escolar favorece o desenvolvimento psíquico da criança. Ao nascer a criança encontra-se em
um ambiente social com valores culturais específicos, ao adentrar os muros da escola, estes
conhecimentos são aprimorados devido ao estabelecimento das relações com o outro.
As aquisições do aprendizado criado através destas experiências são chamadas de
apropriação. Segundo Vygotsky, a educação é importante para que o sujeito se reconheça como
participante da sociedade, transformando o conhecimento adquirido como fruto do trabalho realizado entre professores, alunos, família, equipe técnica, construindo um aprendizado coletivo.
O nível de desenvolvimento real, passa ao nível de desenvolvimento potencial, uma vez
que a exploração e a comparação realizada entre o conhecimento adquirido e a experiência oferecida criem um novo conhecimento sendo que para ser considerado adequado, deve-se buscar
a mediação entre ambos e esta deve ser oferecida pelo professor.
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De modo geral, o trabalho com o portador de necessidades educacionais especiais
deve ser observado como possível, considerando tudo o que a criança sabe favorecendo intervenções pedagógicas que permitam que ela aprenda mais, promovendo o desenvolvimento do
indivíduo.
Este desenvolvimento deve ser registrado e acompanhado de forma adequada para que
se perceba as evoluções ocorridas e se observe a evolução sofrida pela criança favorecendo
seu aprendizado e se transforme em seres autônomos.
O objetivo deste trabalho é portanto, perceber o que é possível fazer para que o processo educativo seja um facilitador da prática, transformando a passagem pela escola em uma fonte
agradável de experiências que serão carregadas por toda vida como lembranças prazerosas e
inesquecíveis esclarecendo o real papel da escola na vida do educando, e quais os caminhos a
serem seguidos para a correção deste problema favorecendo assim a revalorização do espaço
escola na vida do aluno.
Para tanto, analisaremos o tema enfocando a possibilidade de observar a escola como
um espaço de descobertas e desenvolvimento de saberes múltiplos, respeitando as diferenças,
e valorizando os indivíduos em sua diversidade, porém oferecendo um ensino de qualidade.
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GÊNEROS EM LÍNGUA PORTUGUESA
NA REALIDADE ESCOLAR: QUAIS
CAMINHOS PERCORRER
Na escola é comum vermos alunos
desesperados porque precisam apresentar um
seminário e não sabem como. Do outro lado,
vislumbramos professores arrependidos por
terem solicitado seminário aos alunos e obter
como resultado simplesmente a leitura de um
resumo de um texto do assunto proposto.
É preciso auxiliar ambos os lados. Os
alunos podem se tornar menos desesperados
se a prática do trabalho com gêneros orais
formais públicos for uma constante em todas
as disciplinas desde as séries iniciais. Claro
que o grau de exigência e de elaboração deve
aumentar com a mudança das séries. Os professores não se decepcionar se o gênero for
tratado e trabalhado previamente em suas especificidades.
Os gêneros orais formais públicos possuem uma natureza multissemiótica, ou seja,
podem apresentar texto verbal prosódia, modulação de voz, gestualidade, movimentação
corporal, expressões faciais, etc.
O formato do gênero em questão também pode mudar de acordo com sua esfera
de circulação. Dependendo dessa esfera de
circulação do público alvo e do objetivo a que
o gênero está destinado, um dos recursos que
podem promover a aproximação entre o palestrante e o seu público é o uso de linguagem
informal.
Os seminários e as palestras que andam nas escolas fazem parte dos gêneros
orais formais públicos. Tratam de exposições
orais por parte de um ou mais indivíduos para
um grupo determinado.

Uma exposição oral para ter sucesso
exige um bom planejamento.
A primeira etapa de um planejamento
diz respeito a escolha das informações. Para
escolher quais informações devem ou não devem fazer parte da exposição o palestrante (expositor) deve ter claro quem é o seu público e
o que ele pretende com a palestra.
Depois da seleção das informações é
necessário uma reorganização de modo que
as informações sejam agrupadas, separando-se as ideias principais das secundárias.
Depois é preciso decidir quais os recursos multissemióticos serão utilizados. Neste
ponto, é imprescindível permitir o uso de imagens, vídeos, músicas ou o computador despertam o interesse dos alunos tanto quando
estão se preparando para apresentar seu trabalho ou no lugar dos ouvintes.
Os gêneros orais formais públicos devem estar presente na escola por se tratar de
um gênero que aparentemente não precisa de
preparação, mas como foi visto a possui e por
auxiliar na formação de cidadãos conscientes
e críticos do mundo ao seu redor.
Argumentar, neste texto, é apresentar
fatos/dados de um determinado ponto de vista
que se deseja defender. A apresentação dos
referentes textuais ao longo do texto é o que
permitirá a sustentação da posição tomada e
que será defendida pelo autor.
Segundo Dolz e Schneuwly (2004) os
gêneros são definidos por três dimensões:
1) os conteúdos que são (que se tornam) dizíveis através dele;
2) a estrutura (comunicativa) particular
dos textos pertencentes ao gênero;
3) as configurações específicas das
unidades de linguagem, que são sobretudo
traços da posição enunciativa do enunciador,
e os conjuntos particulares de sequências textuais e de tipos discursivos que formam sua
estrutura (p. 51).
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Portanto, quando trabalhamos com os
textos pertencentes ao agrupamento de gênero
argumentar, estamos estabelecendo diferenças
e semelhanças entre os diversos textos que fazem parte desse gênero e, ao mesmo tempo,
conhecendo os recursos textuais e linguísticos
que os compõem.
Antes de prosseguir, creio que é importante retomar o que foi dito por Dolz e
Schneuwly (2004) que a razão para se ensinar
/aprender uma língua está em ensinar/aprender a se comunicar. Dito isso, podemos comparar as propostas do Grupo Genebrino e do
Estado de São Paulo – LP para a 8ª série do
Ensino Fundamental.
A proposta do Estado de São Paulo, a
meu ver, se preocupa mais com a capacidade escritora do aluno do que com o conjunto
que este possa apresentar, ou seja, as capacidades leitoras, escritoras e comunicativas que
possibilitam um usuário pleno da língua; em
outras palavras, um indivíduo que soubesse utilizar a língua nas diferentes modalidades escritas e orais que se apresentassem necessárias
no seu dia a dia.
Para o Grupo Genebrino, o currículo
deve ser definido em função das capacidades
e experiências adquiridas pelos alunos em relação aos objetivos e componentes do ensino,
o trabalho com cada gênero deve levar em
conta:
• o domínio social de comunicação,
os aspectos tipológicos e as capacidades de linguagem a serem desenvolvidas;
• já para a Proposta do Estado de
São Paulo, as características internas ao texto e ao seu contexto de
produção adquirem maior destaque
do que o real objetivo do ensino/
aprendizagem.
Tal fato, pode não permitir a identificação, por parte dos alunos, da natureza maleável e heterogênea dos gêneros, ou seja, que
um gênero pode se prestar a diferentes domínios de comunicação em função da temática
que abordam.

Outro ponto que deve ser pontuado,
diz respeito às diferentes textualidades que envolvem o agrupamento do gênero argumentar,
pois um único texto pode construir o seu sentido a partir de sua natureza multissemiótica ou
por diferentes textos que podem não ser partilhados pelos alunos e que, portanto precisarão
ser.
Por esses motivos, creio que a Proposta do Estado de São Paulo poderia ter alguns
ajustes, mas é fundamental que haja uma discussão com os professores para prepará-los
para a realização deste trabalho.
A comunicação é de extrema importância para o ser humano, pois é por meio dela
que conseguimos viver, afetar e nos relacionar
com os outros e com o meio.
Claro que não nos comunicamos sempre da mesma maneira, há um aprimoramento
e um refinamento nas nossas maneiras de comunicar, porque toda situação de comunicação
é única, ou nas palavras de Dolz et al (2004):
Quando nos comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação. Não escrevemos da mesma maneira quando redigimos
uma carta de solicitação ou um conto; não
falamos da mesma maneira quando fazemos
uma exposição diante de uma classe ou quando conversamos à mesa com amigos (p. 97).
Sendo assim cabe ao professor mostrar essas sutilezas aos alunos, de modo que
eles possam adaptar seus discursos nas diversas situações que a vida lhes apresenta seja
dentro ou fora da escola.
Uma boa maneira de apresentar as relações existentes entre as marcas formais de
um discurso (texto) e seu funcionamento discursivo é trabalhar com o gênero notícia.
Tal gênero se faz presente no cotidiano
de todos os alunos seja através dos jornais impressos, da TV ou da Internet. É oportuno lembrar que, este gênero possui uma vasta gama
de características e que nem em um ano de
trabalho elas poderiam ser esgotadas.
Desta maneira é preciso selecionar algumas características para o trabalho com os
alunos. Para tanto escolhemos aquelas que
possibilita uma aprendizagem para além das
aulas de Língua Portuguesa.
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O primeiro passo para a eficácia do trabalho é apresentar e analisar as características
deste gênero: situação de produção, conteúdo
da notícia – que é o gênero principal de jornal,
a forma composicional e as marcas lingüísticas
que apresentam.
É importante salientarmos aos alunos
que de acordo com a circulação na sociedade
os gêneros, apesar de sua dinamicidade, se
sedimentam apresentando algumas características devido às condições de sua produção.
Partindo da premissa de tentar facilitar
e tornar o trabalho mais prazeroso, iniciaremos
a aprendizagem pelos telejornais. Discutiremos
em pequenos grupos e depois em um grande
grupo:
• as diferenças que os telejornais
apresentam com relação à postura
de seus apresentadores; variantes
lingüísticas utilizadas; quais os critérios prováveis para a seleção dos
temas que se tornaram as notícias
e o público alvo de cada um deles.
Após as discussões seria interessante
uma atividade que de forma descontraída mostrasse como uma mesma notícia (escolhida
pela maioria) seria apresentada pelos diferentes telejornais.
Em seguida, iniciar o trabalho com os
jornais impressos, solicitando que tragam para
a sala de aula jornais diferente e do mesmo
dia. A guisa de aquecimento instigá-los com
perguntas do tipo:
• quais as semelhanças e diferenças
entre as duas modalidades de jornais?
• Em sua opinião, por que existem os
jornais impressos?
• Por que eles surgiram?
• Em meio a uma era tecnológica na
qual encontramos jornais na Internet e na TV, por que os impressos
sobrevivem?
• Qual é o público alvo destes jornais?
• Em quais lugares circulam?
• Além da informação, quais seriam
suas outras atribuições?

Na sequência seria pertinente apresentar aos alunos o LEAD (primeiro parágrafo da
notícia) que deve informar ao leitor quem, o
que fez, a quem, quando, onde, como, porquê,
para quê.
Depois de alguns questionamentos e
comentários, informá-los que a função do lead
é capturar a atenção do leitor preparando-o
para o restante da notícia e que outros leads
podem aparecer no corpo da mesma.
Neste momento, uma atividade pertinente seria verificar os leads de várias notícias,
a fim de verificar se possuem todas as informações citadas anteriormente.
Caso isso não ocorra, apresentar a informação que falta e o provável ou real motivo de sua ausência. Tal análise permitirá aos
alunos observar e refletir aspectos importantes
do gênero e iniciar critérios de seleção de informações, tornando-se cidadãos conscientes
e críticos.
Portanto, a intenção não é a de apenas
trabalhar com o gênero notícia e o introduzir na
escola, mas de permitir a apropriação progressiva do gênero que é tão presente no dia a dia
e muitas vezes menosprezado.
Proporcionando leitores e escritores
cada vez mais conscientes das situações que
envolvem essas habilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Explorando atividades lúdicas e práticas instiga o discente a estudar, assim, mostrando o
prazer de estudar e facilitando seu caminho para uma grande jornada de estudos. É interessante
que, como educadores, estamos sempre disponíveis à escutá-los, pois através de um diálogo
colhemos aprendizados também.
Através das atividades lúdicas, orais, expositoras conseguimos avaliar os alunos e entender os níveis de conhecimentos que os alunos atingiram segundo a temática proposta a eles.
Devemos considerar o que os alunos trás de conhecimento e como eles explicam durante as atividades propostas, nortear os meios de comunicação que eles usam e quais os
fatos adquiridos e o que precisamos reforçar para que atinjam o conhecimento necessário para
aquela atividade proposta.
O presente estudo discute acerca da necessidade de o docente se aperfeiçoar e compreender conhecimentos de caráter neurocientífico associados ao desenvolvimento humano,
sobretudo à aprendizagem.
A neurociência corresponde, de acordo com Cosenza e Guerra (2011), com o segmento
que tem como objeto de estudo o sistema nervoso central e suas ações no corpo humano, se
fazendo presente nos diversos âmbitos do conhecimento e interferindo em áreas como linguística e medicina.
No contexto educacional, o objetivo central de toda prática docente é o aprender do
aluno, seja em relação a valores sociais, conteúdos e/ou o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida do indivíduo (MEIRA, 1998).
Nota-se, entretanto, que muitos discentes não incorporam as informações que são transmitidas em sala de aula, o que suscita uma problemática em relação a forma com que estas são
abordadas pelo professor (MEIRA, 1998).
Diante disso, a questão que move esta pesquisa é: professores conhecem e entendem
o processo de ensino-aprendizagem?
De acordo com Oliveira (2011), para que os educadores compreendam o funcionamento
cerebral da aprendizagem, se faz fundamental o conhecimento acerca de cognição, memória,
atenção, percepção, representação mental, o que é comportamento e qual sua relação com a
aprendizagem, bem como a ação com o desenvolvimento do ser humano.
Assim, compreende-se melhor a organização de conhecimentos no cérebro, além das
estruturas que sustentam os mesmos, ressaltando as influências dos estados emocionais e motivacionais para a aprendizagem.
A Neurociência tem sido destacada por sua importância em relação a respaldar a ciência
da educação e, por isso, sabe-se da necessidade de rever a formação de um professor docente.
Acredita-se que, a partir do momento em que o educador conhecer as relações entre cérebro e cognição, e a importância dessa relação para com o processo de ensino-aprendizagem,
ele absorve uma visão ampla na relação entre dimensões sociais e biológicas de seus alunos.
Assim, o desenvolver e aplicar metodologias educacionais, estratégias, teorias de aprendizagem, conteúdos atualizados, didáticas inovadoras é facilitado quando se tem conhecimento
acerca dos mecanismos neurais que impulsionam a aprendizagem.
A individualidade de um aluno, muitas vezes, é ignorada em função da educação a ser
fornecida por meio da transmissão de conhecimentos de maneira mecânica, tradicional e igual
a todos os alunos.
Lent (2001) afirma que “não podemos fazer o que não sabemos nem comunicar algo
que não conhecemos; o acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que
é, um indivíduo, um ser para o qual não existe outro idêntico”.
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Assim, conhecer o funcionamento do cérebro desde a formação de memórias até a
formação de conhecimentos, as relações entre o cérebro, cognição, entender a importância da
repetição para aprendizagem, respeitar a individualidade, desenvolvendo autonomia, interação
social, a criatividade, motricidade e musicalidade, são fundamentais para o bom desenvolvimento do ser humano.
Logo, o tema aqui discutido associa a neurociência com a possibilidade de uma formação que disponha de uma articulação para que a educação avance em direção a descobertas
que contribuam para teorias e práticas educacionais: “A neurociência vem oferecendo um
grande potencial para nortear docentes em pesquisas e suas futuras aplicações educacionais;
as estruturas cerebrais envolvidas no processo de aprendizagem são primordiais” (MONTEIRO,
2011). Sendo assim, no presente estudo, a metodologia utilizada para tal é baseada na pesquisa
bibliográfica em textos científicos da literatura da área.
São objetivos deste, portanto, buscar apresentar respostas para situações em que relacionam a neurociência como um contribuinte à formação de docentes, além de, por intermédio
de seu estudo, viabilizar uma relação entre ela e a prática pedagógica.
Em outras palavras, visa-se expor as contribuições desta área de conhecimento para a
formação de orientadores educacionais, apostando na sua importância para a prática pedagógica.
O processo de ensino-aprendizagem deve ser compreendido como uma maneira de
construção, que se define a partir de articulações de esquemas neurais. Isto sugere que há diferentes dimensões coexistentes para oportunizar ao sujeito uma dinâmica única e individual de
funcionamento.
Como vimos, o oferecimento de experiências ricas em estímulos e fomentar atividades
intelectuais pode promover a ativação de novas sinapses. As informações do meio, uma vez
selecionadas, não são apenas armazenadas na memória, mas produzem e integram um novo
sistema funcional, caracterizando com isso a complexificação da aprendizagem.
A aprendizagem não se configura nem define uma estrutura como tal. Por isso, é necessário enfocar na aprendizagem como um processo complexo, estruturado em atos perceptivos e
motores que reelaborados corticalmente dão origem à cognição.
Trazendo essas ideias para o cenário educacional, as experiências em sala de aula
estimulam reflexões recursivas sobre os pensamentos, sentimentos e ações, permitindo que
a aprendizagem seja concebida como processo reconstrutivo, envolvendo auto reorganização
mental e emocional daquelas que interagem nesse contexto.
É neste segmento que se encontra uma das maiores dificuldades da profissão docente:
usar da criatividade para preparar aulas que mostrem ao aluno a real utilidade daquilo que se
está aprendendo, o que proporcionará maior envolvimento em sua aprendizagem.
Para tanto, é fundamental que o conteúdo seja transmitido num formato palatável, entendível e significativo para o aluno. As relações entre cérebro e aprendizagem pertencem ao
cotidiano do professor, pois, como fora visto, sem o cérebro não há aprendizagem.
Cabe ao professor, portanto, entender o cérebro para ensinar melhor. Para isso, a neurociência permite o acesso a novos conhecimentos que podem fornecer ferramentas úteis no
trabalho pedagógico.
Princípios advindos da neurociência e repassados por caminhos seguros aos professores permite ter uma dimensão maior do que é aprender e de como facilitar esse processo.
As pesquisas educacionais fornecem material necessário ao desenvolvimento das pesquisas em neurociência e esta desenvolve pesquisas sobre o funcionamento do cérebro e da
mente humana que interessam ao processo de aprendizagem.
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Existe um interesse mútuo de aproximação, apesar do reconhecimento de dificuldades
e entraves para que isso aconteça. O que deve prevalecer é o espírito de colaboração para o
bem maior da ciência.
Conhecer o funcionamento cerebral interessa à ciência da aprendizagem e a aprendizagem humana interessa à neurociência.Em outros tempos as tentativas de aproximação destas
áreas não foram frutíferas.
Muitos acreditam que o momento atual seja propício para esta aproximação. Não existe,
neste momento, o interesse numa proposta para se desenvolver um método de ensino ou uma
teoria educacional com base em neurociência.
O que esta pesquisa constatou foi um desejo crescente de integração. A neurociência
pode ser a base para análise de teorias e reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem
sob a luz dos processos cerebrais como origem da cognição e do comportamento humano.
Diversos estudos procuram compreender as teorias, os processos educacionais e métodos de ensino de modo que estes sejam compatíveis com o funcionamento do cérebro.
Alguns pensam ser prematura a tentativa de uma aproximação da neurociência e a educação. Outros afirmam que agora é a hora e a vez da neurociência agregar valor à pesquisa
educacional.
Outros ainda consideram que a proposta de uma investigação da neurociência em contextos educativos seja uma excelente oportunidade de descobertas, tanto em biologia básica,
quanto relativas aos processos cognitivos envolvidos no desenvolvimento e na aprendizagem.
Quatro fases constituem o aprendizado:
1°. Registro da informação no cérebro, cuja entrada se dá por meio dos sentidos;
2°. Organização e entendimento dessa informação;
3°. Armazenamento;
4°. A informação percorre o cérebro e é traduzida em ação no meio, isto é, a saída se
dá pelo ato motor. Assim, compreende-se não como aquisição de conhecimento, no qual são
simplesmente armazenadas as informações, mas sim como um regime de construção e reconstrução permanente de significados em decorrência da interação do indivíduo com o meio social,
desenvolvendo aspectos culturais que condicionam e moldam sua vida profissional, social e
pessoal.
Outra questão necessária para o processo em questão, é o despertar da motivação, uma
vez que a criança aprende aquilo que serve para viver melhor, é nisto que demonstrará um maior
interesse por conhecer.
Portanto, são os conhecimentos condizentes com a vida humana que têm valor para o
seu bem-estar e para responder a questões suscitadas pela curiosidade humana, que enriquecem e aumentam a vontade de aprender.
A busca por respostas a esta questão suscita a necessidade do
delineamento de objetivos que possam orientar essa pesquisa, que
estão relatados na sequência.

549

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

REFERÊNCIAS

FANFANI, E. T. (2000) Culturas jovens e cultura escolar. In: Seminário “Escola Jovem: Um Novo
Olhar Sobre O Ensino Médio”. Documentos... Brasília/MEC, 2000.
KIRKWOOD, T. Porque não vivemos para sempre. Scientific American Brasil, out. 2010, p. 30-37.
KOCH, I. G.V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez Editora, 2002.
KOCH, I. V. e ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto,
2010. 2ª edição.
MARCUSCHI, L. A. (2008) Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão.São Paulo:
Cortez.

550

Revista Revista
Educar FCE
- 34 ªFCE
Edição
Educar
- 34- Setembro/2020
ª Edição - Setembro/2020

FERNANDA LARISSA
FERNANDES

Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física
pela Faculdade Centro Universitário Metropolitano
de São Paulo (2010); Graduação em Licenciatura Plena em
Pedagogia pela Faculdade Mozarteum de São Paulo (2018);
Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica
pela Faculdade AVM Faculdade Integrada (2014); Especialista
em Educação Especial e Inclusão pela Faculdade XV de
agosto. (2018); Professora de Ensino Fundamental II e Médio
– Educação Física - na EMEF Edgard Cavalheiro, Professora
de Educação Física na EE Comandante João Ribeiro Barros.

551

ª Edição
- Setembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 34 -ª 34
Edição
- Setembro/2020

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA): O APRENDIZADO
DO EDUCANDO EM RELAÇÃO A RESTAURAÇÃO
DE NASCENTES
RESUMO: O tema Educação Ambiental (EA): o aprendizado do educando em relação a restauração de nascentes expressa ser muito importante em relação a todos da área educacional
e da sociedade. A importância desse tema se dá no fato de que não há ainda a conscientização de todos sobre a Educação ambiental (EA). O objetivo é apresentar o aprendizado do
educando em relação a restauração de nascentes. Este estudo será uma revisão de literatura
com o tema “Educação Ambiental (EA): o aprendizado do educando em relação a restauração de nascentes. ”, 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: Educandos; Nascentes; Sociedade. Foram considerados
como critérios de inclusão livros. Excluíram-se os artigos e livros que não tratavam sobre o
tema proposto. Compreende-se na qual a Educação Ambiental (EA) pode estar modificando
práticas, transmudar a condição planetária e possibilitar uma enorme melhoria em relação a
todos os habitantes do nosso mundo. No entanto, necessita seguir normas e padrões de instrução em referente ao meio ambiente, na qual todos estejam preparados e instruídos quanto
a prevenção do meio ambiente. Dessa maneira, a escola incentiva o seu educando quando o
assunto é meio ambiente e torna o aprendizado de seu educando mais eficaz proporcionando
um conhecimento claro e direto.

Palavras-chave: Área educacional; Contexto; Educandos; Meio Ambiente; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O

tema do presente artigo dá a devida importância para a Educação Ambiental
(EA) como caminho em relação ao entendimento dos educandos com o Meio
Ambiente. No contexto escolar segundo Braga (2013) é expressivo instruir o
educando em relação a situação que se encontra o mundo todo no quesito ambiental.
É fundamental que os educandos tenham o conhecimento integral do que é a Educação
Ambiental (EA), fatores associados, iniciando-se pelo conceito da educação e a evolução do
pensamento. Convém atentar segundo Piazzi (2014) que este assunto está intimamente ligado
ao educando como ser social, portanto é importante a percepção como elemento da prática ou
disseminação do sob os olhares de cada um dentro do espaço social.
Para tanto, evidencia-se segundo Alencastro (2012) a contribuição de uma nova abordagem educativa, a começar que é a educomunicação. Como também ressalta Sánchez (2013)
a educomunicação ambiental como força propulsora de transformação de atitudes humanas
ambientais.
Esse entendimento acentua Auer (2012) deve ser dirigido à comunidade despertando o
interesse do educando em participar de um processo ativo. No sentido de resolver os problemas
dentro de um contexto de realidades específicas, estimulando a iniciativa, o senso de responsabilidade e o esforço para construir um futuro melhor.
Por sua própria natureza, esse quesito ambiental importante pode, ainda, contribuir satisfatoriamente para a renovação do processo educativo. O objetivo é apresentar o aprendizado
do educando em relação a restauração de nascentes. Compreende-se na qual a Educação
Ambiental (EA) pode estar modificando práticas, transmudar a condição planetária e possibilitar
uma enorme melhoria em relação a todos os habitantes do nosso mundo.
No entanto, necessita seguir normas e padrões de instrução em referente ao meio ambiente, na qual todos estejam preparados e instruídos quanto a prevenção do meio ambiente.
Dessa maneira, a escola incentiva o seu educando quando o assunto é meio ambiente e torna
o aprendizado de seu educando mais eficaz proporcionando um conhecimento claro e direto.
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O APRENDIZADO DO EDUCANDO
EM RELAÇÃO A RESTAURAÇÃO DE
NASCENTES
O conhecimento do educando segundo Garcia (2014) não é construído através do
número de informações ministradas. Não é
uma relação direta. Sabemos até que, ressalta Migliari JR (2014) que informação demais
pode prejudicar na compreensão.
A escola ressalta Rosa (2015) que planeja suas ações e busca concretizá-las, rompe
com a prática do planejamento como momento
burocrático, esvaziando de sentido. Por isso,
acentua Mukai (2014) o planejamento é fundamental para se levantar muitos questionamentos sobre como se deseja que a escola pense
e como fazer a educação.

Sabendo disso, o educador, segundo Pimenta (2012) não irá colocar mais informações, para que o educando tenha mais
conhecimento. O conhecimento segundo Assumpção (2014) vai ser adquirido do seguinte
modo: através de instrumento que façam com
que o educando compreenda a informação e
o mundo.
Outra contribuição que pode ser sugerida é segundo Barbosa (2014) sobre a solidificação do corpo de conhecimento tanto do planejamento quanto da avaliação educacional. A
prática de ensino deverá segundo Berté (2013)
ser realmente outro fator essencial na vida do
educador.
Um plano de aula muito bem preparado segundo Reinaldo (2015) e o educador
muito apto e capacitado para explicar e sanar
as dúvidas de seus educandos. Ensinar acentua Filho (2014) não é transferir conteúdo a
ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso
vertical do educador.

Acontece mais ou menos assim: para
cada conteúdo, informação ou discurso que
encontramos, segundo Filho (2014) utilizamos
as informações, discursos e conteúdos aprendidos anteriormente. Esse processo acentua
Piazzi (2014) é como uma espécie de mediação e de certo modo, pesamos os conteúdos
adquiridos para que, assim, possa construir
Ensinar não é transferir a inteligência
nossos discursos principais ou futuros.
do objeto ao educando, mas acentua Barbosa
(2014) instigá-lo no sentido de que, como suA informação pesa na nossa decisão, jeito cognoscente, se torne capaz de interagir
algumas pesam mais, por conta segundo Araúe comunicar o interligado. A relação dos edujo (2013) da importância que damos a elas:
cadores segundo Nascimento (2015) com os
como as informações que nossos educadores
nos passam. A escola deve acentua Guerra saberes que ensinam constituinte essencial da
(2013) continuar investindo na ajuda aos edu- atividade docente é fundamental para a conficandos a se tornarem críticos, a se engajarem guração da identidade profissional.
na luta pela justiça social, a situarem-se comO conhecimento adequado segundo
petentes e aptos para uma cidadania justa e
Franco (2012) em relação ao educando, quanequilibrada.
do de um novo aprendizado, se modifica, e o
O ensino, mais do que promover a acu- educador tenta solucionar a nova situação com
mulação de conhecimento, evidencia Dourado o antigo aprendizado. O saber segundo Gama
(2015) cria modos e condições de ajudar os (2013) é um tipo de conhecimento que os edueducandos a se colocarem ante a realidade. cadores são supostos possuir e transmitir aos
Para que dessa maneira segundo Antunes educandos e é uma visão dos saberes como
(2019) pensar e atuar nela, quer dizer, conhe- fatos e proposições na sequência de elaboracimento dará poder ao educando para seguir
ção de aula.
brilhantemente o seu caminho profissional.
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Aprender acentua Tardif (2014) é vital
para o cérebro e a relação que se forma entre
o desenvolvimento do cérebro (desde o útero
materno) e os comportamentos observáveis do
educando marcam sua individualidade. Quando o educador acentua Pimenta (2012) tem a
consciência de que a educação é algo mutável
e que se adapta a cada tipo de educando, e
segue o rendimento da classe, o educador reconhece o seu verdadeiro papel.
Com essa consciência em mãos o educador acentua Botkin (2018) consegue estruturar a prática pedagógica, com cada tipo de
situação e desenvolve a sua aula com maestria. A compreensão do papel do educador e a
mudança nas formas de ensinar, permite que o
educando segundo Silva (2015) frente ao processo de ensino e aprendizagem possibilite a
melhor compreensão.
O ensino sobre a Educação Ambiental
(EA) representa uma forma de conscientizar os
educandos e a restauração de nascentes acentua Reigota (2012) é essencial para o aprendizado dos educandos. Um dos aspectos mais
importantes na aprendizagem acentua Franco
(2012) é a verificação dos níveis de utilização
dos conteúdos para que o educando interage
harmoniosamente com o conhecimento.
Por isso, segundo Garcia (2014) a
aprendizagem na escola não se restringe apenas à atuação do educador na classe escolar,
visto que ele abrange caminhos de todos os
grupos sociais na qual o educando convive.
Esse caminho acentua Piazzi (2014) é percorrido não apenas quando o educando estimula
a inteligência prática, porém, especialmente,
quando o educador faz uso da inteligência teórico estimulando o educando a pensar.
Mediante a sua ação, educadores e pais
auxiliam o educando realizar o conhecimento
do mundo com recursos, como a brincadeira, a
conversa. Acredito que esse entendimento segundo Tardif (2014) é essencial ao educador,
porque o educando é único e merece receber
o melhor em matéria de aprendizagem.

A atividade educacional sobre a restauração das nascentes é fundamental no aprendizado dos educandos acentua Filho (2014)
pois, o educando terá a conscientização da
importância da água. A água acentua Nepomuceno (2015) representa indiscutivelmente o
recurso natural mais importante da terra, porque torna possível existência da vida.
A água é de fundamental importância,
porque segundo Loureiro (2013) além de possuir funções vitais, torna possível a realização
de diversas atividades como: produção de
energia, lazer, navegação, e entre outras. O ciclo hidrológico segundo Sirvinskas (2017) é o
movimento da água contida nos oceanos, continentes (superfície, solo e rochas) e atmosfera.
Essa movimentação acentua Roncaglio
(2012) é regida pela energia proveniente do
sol, pela ação da gravidade e pela força dos
ventos, que transportam vapor d’água para os
continentes. Os principais processos segundo
Sorrentino (2012) que integram o ciclo da água
são: precipitação, evaporação, transpiração, interceptação, infiltração, percolação, escoamento superficial e subterrâneo.
As águas subterrâneas segundo
Schwanke (2013) preenchendo tanto os poros intergranulares das rochas sedimentares,
quanto as fraturas ou falhas rochas compactas,
têm três origens principais: meteórica, conata
e juvenil. As águas subterrâneas de origem
meteórica segundo Yudy (2014) são aquelas
recarregadas naturalmente pela infiltração da
parcela precipitada.
Essa água infiltrada ressalta Dourado
(2015) até a profundidade de mil metros pode
desaguar nos corpos de água superficiais, durante os períodos de estiagem. Uma parte da
água da chuva ressalta Milaré (2015) ao atingir
o solo infiltra e percola para os aquíferos mais
profundos, enquanto outra parcela escoa superficialmente.
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Esta parcela que escoa se destinando
diretamente aos rios, rapidamente é segundo
Auer (2012) drenada para fora do sistema (bacia) sob ação da gravidade em canais hidrográficos. E como a água da chuva segundo
Loureiro (2013) é efêmera, é de responsabilidade das nascentes, a manutenção dos fluxos dos rios, sendo a principal importância das
nascentes para os sistemas fluviais.

Fatores como segundo Reigota (2012)
os desmatamentos, os movimentos de terra e a
poluição resultante do uso de pesticidas e fertilizantes são exemplos de alterações ambientais que podem ocorrer no meio rural. Assim,
acentua Barbosa (2014) o controle da quantidade e qualidade dos recursos hídricos depende do disciplinamento do uso e ocupação do
solo na bacia hidrográfica.

As bacias hidrográficas segundo Reigota (2012) integram ecossistemas adequados para avaliação dos impactos causados
pela atividade antrópica, que podem acarretar sérios riscos ao equilíbrio da água.O ciclo
hidrológico ressalta Braga (203) em sua fase
terrestre tem como elemento fundamental as
bacias hidrográficas.

O qual deve ser feito segundo Mukai
(2014) de modo a provocar alterações compatíveis com os mananciais, em função dos seus
usos, pois o ciclo hidrológico e a gênese dos
corpos d’água são afetados severamente. É
notável que segundo Roncaglio (2012) as condições ambientais das nascentes interferem diretamente na qualidade e quantidade de água
disponível.

Os processos que ocorrem nesta fase
segundo Alencastro (2012) são essenciais para
que aconteça a recarga dos lençóis freáticos,
e consequentemente a vazão das nascentes.
O uso insustentável dos recursos hídricos ressalta Guerra (2013) tem promovido inúmeras
consequências ambientais, entre elas a diminuição dos estoques e da qualidade de água
apropriadas ao consumo humano.
A quantidade e a qualidade de água
das nascentes segundo Sánchez (2013) podem ser alteradas por diversos fatores. Destacando-se segundo Machado (2016) o tipo de
solo, principalmente nas áreas de recarga que
são de grande importância para infiltração da
água precipitada no solo, que por sua vez dão
vazão às nascentes.
As diversas atividades segundo Silva
(2015) devem ser usadas na medida certa e
nos lugares onde irão influenciar diretamente
com resultados nas vazões das nascentes.
E, consequentemente, segundo Assumpção
(2015) nas vazões dos vários cursos d’água
que alimentam os córregos e rios.

A conservação desses locais segundo Nascimento (2015) é de suma importância
para o desenvolvimento de atividades como
abastecimento, irrigação, recreação, turismo e
aquicultura. Portanto, ressalta Berté (2014) a
proteção desses mananciais que ainda estão
conservados e a recuperação daqueles que já
estão prejudicados, são alternativas de conservar a água ainda existente.
A água doce evidência Rosa (2105)
deve estar sendo conceituada como o componente mais precioso da vida na Terra. Satisfazendo com isso segundo Mukai (2014) todas
as necessidades básicas dos seres humanos,
dentre elas a saúde, a produção de alimentos
e a permanência dos ecossistemas.
Esta importância, acentua Piazzi (2014)
é essencial que todos os educandos tenham e
relacionam a enorme probabilidade de sua ausência, torna-se precisa a sua conservação e
a recuperação. A recuperação das nascentes
de água segundo Reigota (2012) faça-se mediante os dispositivos primordiais em relação a
conservação e bem-estar de todos, até mesmo
das futuras gerações em nosso universo.
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As nascentes segundo Sánchez (2013)
abastecem os riachos, córregos e cursos d’água
na qual no que lhe concerne abastecem os rios.
Se não existir a preservação e a conservação das
nascentes segundo Barbosa (2014) menor será a
vazão de água disponível.
Os cursos d’água segundo Yudi (2014)
deve estar sendo seco e a essência das águas
poderá ser afetada, lesionando todos os seres vivos nas quais necessitam dela para permanecer
vivo. As propriedades rurais segundo Berté (2014)
representam um fator considerável em relação à
água.

Essas determinações segundo Pimenta
(2012) são precisas em relação do educador
conseguir atuar no seu trabalho docente frente
aos educandos.

Uma vez que consiste em estar segundo Alencastro (2012) sendo preservadas as nascentes, riachos, rios e outros reservatórios deste
líquido vital seus proprietários tendo como objetivo o bem-estar de todos. É preciso segundo Filho (2014) cursos de capacitação dentro de áreas
educacionais em relação a debater com os educandos palestras com a intenção de educar sobre a importância da água e tudo o que envolve
a água.

• A expansão da qualidade educacional e
específica do educando;
• A escolha e disciplina dos exercícios
com destino a favorecer um aprendizado
inovador e autônomo;
• A dedicação na construção das metodologias relacionadas ao aprendizado, condutas e princípios unidos à vida dos educandos;
• A valorização da classe escolar como
meio pedagógico; e
• O educador precisa inteirar-se da realidade do educando, logo sua prática torna-se social e precisa construir um diálogo
franco e transparente, conquistar o educando a cada encontro (GARCIA, 2014).

Por isso, o educador acentua Dourado (2015) pode melhorar o entendimento em
relação a atender sempre os vínculos sociais
verdadeiros nos quais abrangem a sua área
de conhecimento e a sua união na civilidade
integrada. Durante as aulas, algumas exigências devem ser seguidas, como acentua Garcia
(2014):

A Educação Ambiental deve sempre ser
incluída nas atividades educacionais pois, segundo Auer (2012) somente com a conscientização
de todos é que se pode conservar, proteger e restaurar. Cabe ao educador atuar com uma didática
especial, que assegure aos educandos compreensão permanente e determinado nos saberes acenNota-se que o educador segundo Bratua Pimenta (2012) e condições ao progresso de ga (2013) melhor se desenvolve mediante a
aptidões e competências.
sua convivência com o educando, aprendendo com ele, trocando experiências. É essencial
O educador acentua Piazzi (2014) deve- acentua Antunes (2019) o educador evidenciar
rá sempre estar desejando a independência no um futuro promissor para aqueles que realmenaprendizado e direcionar os deveres de instrução te se dedicarem a um estudo profundo, colorelacionada na construção da individualidade. Em- cando em prática aquilo que levam do âmbito
basado segundo Araújo (2013) em um planeja- educacional.
mento na qual se deve conter o entendimento da
disciplina e o relacionamento perante a vida dos
Mas, sabe-se que segundo Araújo
educandos.
(2013) todos os processos acontecem de maneira gradativa, exigindo uma pedagogia diCompreensão ressalta Machado (2016) ferenciada, moderna, exclusiva até para cada
da associação mediante ao aprendizado e inten- grupo de educandos. Para que isso ocorra,
ção no conjunto de valores. Além disso, acentua exige-se segundo Gama (2013) um comproSilva (2015) é fundamental a compreensão das metimento com a aprendizagem durante toda
práticas educacionais, do entendimento dos seus a vida, num movimento a favor das mudanças,
educandos e permanecer adequadamente instruí- promovendo a ação, reflexão, teoria e a prática.
do em relação à acontecimentos atuais relevantes.
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Assim, o educador acentua Pimenta
(2012) traz a responsabilidade de colaborar
com a formação do sujeito crítico, criativo e
ativo que acompanha as transformações do
mundo. Nesse sentido, segundo Piazzi (2014)
o saber dos educadores não é um conjunto
de conteúdos cognitivos definidos de uma vez
por todas, mas um processo em construção ao
longo de uma carreira profissional.
Pode-se afirmar ressalta Mukai (2014)
que o verdadeiro educador não é apenas
aquele que transmite conhecimento, mas sim,
aquele que orienta o educando no processo
da construção do saber. É necessário, então,
acentua Silva (2015) dominar o conteúdo da
área em que atua, a metodologia, a didática e
a prática do que foi ensinado.

Ele faz fluir o saber, porque segundo
Rosa (2015) constrói sentido para a vida dos
seres humanos e para a humanidade. E busca,
segundo Antunes (2019) numa visão emancipadora, um mundo mais humanizado e mais
saudável para a coletividade.
Sempre o educador deve dar todo o
suporte necessário segundo Garcia (2014) ao
aprendizado do educando e sempre que um
educando tiver alguma dúvida deve ser sanada
imediatamente a dúvida. O educador acentua
Pimenta (2012) tem a necessidade de estar
harmonizado perante o universo da iniciativa
pedagógica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo será uma revisão de literatura com o tema “Educação Ambiental (EA): o
aprendizado do educando em relação a restauração de nascentes. ”, 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).

É primordial acentua Filho (2014) que
se reflita criticamente no exercício da docência,
nos constantes desafios do novo, no contexto
político e sociocultural e repensar a todo momento na construção de significados, na busca
da autonomia. Sempre tendo como objetivo os
educandos, proporcionando segundo Garcia
(2014) a eles uma ação educativa na compreensão dessa sociedade que muda constanteOs critérios de seleção dos artigos semente.
rão no idioma em português/inglês, publicados
no período de 2012 a 2020, utilizando-se os
Ter ressalta Braga (2013) a imensa res- descritores: Educandos; Meio Ambiente; Socieponsabilidade pela escolha das técnicas mais dade. Foram considerados como critérios de
eficazes, planejar atividades que prendam a inclusão livros. Excluíram-se os artigos e livros
atenção dos educandos. E avaliar segundo que não tratavam sobre o tema proposto.
Piazzi (2014) constantemente esse processo
de aprendizagem canalizando as informações
em relação dos educandos assimilar os conteúdos que acabam dificultando o aprendizado.
É preciso acentua Nascimento (2015)
tornar as aulas interessantes num ambiente
participativo, onde todos compartilham seu conhecimento. O papel do educador segundo Pimenta (2012) será, então, o de instigar, incentivar, auxiliar os educandos na construção de
uma relação com o propósito de aprendizagem
que, em algum nível.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a prática pedagógica se fortaleça, a qual se experimenta, inventa e
recria no ato de ensinar, e assim vão surgindo outras teorias.
Entende-se ser de suma importância à relação amigável educadores e a comunidade
fazendo com que haja o trabalho efetivo de todos dentro da unidade escolar para proporcionar
um desenvolvimento afetivo e cognitivo satisfatório do educando.
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 termino de seus estudos. Educadores devem capacitar as famílias no sentido de potencializar o avanço harmonioso e mental em que o educando seja incentivado e se sinta primordialmente confortável para ter um aprendizado capaz de superar qualquer efeito contraditório do
aprendizado, capacitando e aconselhando a família e por assim dizer, tornando o mundo em que
a criança vive num mundo melhor.
Torna-se consenso entre os educadores e a sociedade em geral, que a escola na atualidade não deve ter apenas o papel de educar no sentido estreito da palavra, mas sim de formar
cidadãos críticos e capazes de formar uma coletividade mais sociável e de bases sólidas, para
se viver em harmonia.
A educação e a família trilham junto o caminho para o correto e para uma vida feliz.
Conclui-se por fim que para a escola o educando, a família é fundamental para que a formação
ocorra da melhor maneira possível.
É preciso que o educando saiba valorizar tudo o que aprende na escola e tenha todo
o conhecimento que precisa para ter um futuro brilhante e uma qualidade de vida harmoniosa. 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.
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A ANÁLISE DAS DIFERENTES DIFICULDADES
NAS SITUAÇÕES SOCIAIS DA SÍNDROME DE
DOWN

RESUMO: As crianças com Síndrome de Down têm fortes habilidades de aprendizagem visual,
mas não são bons aprendizes auditivos. Sempre que possível eles necessitam de apoio visual
e concreto e materiais práticos para reforçar as informações auditivas mediante esta observação faz-se a análise as diferentes dificuldades nas situações sociais do síndrome de Down,
nem sempre é possível ter um quadro realístico das situações, o tema tem como objetivo geral
analisar a atenção e as habilidades sociais, estabelecer relações ao interagir com os outros de
maneira socialmente aceitável e entender e responder apropriadamente ao ambiente que o
cerca. Compreendendo as relações interpessoais no ambiente social e familiar, levando em
conta os limites e limitações da criança pensando no seu bem estar Este tipo de experiência
social justiça-se, quando existe a expectativa de que as outras crianças se comportem e consigam fazer coisas de acordo com sua faixa etária, é extremamente importante para as crianças com Síndrome de Down, que geralmente tem um mundo mais confuso e menos maduro
social e emocionalmente.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Habilidades Sociais; Dificuldades; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

D

eve-se ter sempre uma visão real das necessidades e dificuldades da criança. A
criança apresenta certas dificuldades e o que se pode fazer é ajudá-la através de
um a estimulação sensível e coerente de acordo com seus limites e limitações.
Nem sempre é possível ter um quadro realístico da situação, por isso, os pais podem rever de tempos em tempos suas expectativas e frustrações; este “Artigo” pode ajudar alguns obstáculos que não se compreende a olho nu, o tema tem como objetivo geral analisar a atenção e
as habilidades sociais, estabelecer relações ao interagir com os outros de maneira socialmente
aceitável e entender e responder apropriadamente ao ambiente que o cerca.
O objetivo primordial para qualquer criança de 5 anos entrar na escola é a inclusão social. Como com qualquer criança, é muito mais difícil progredir nas áreas cognitivas.
Ao pensar numa educação inclusiva na Educação Infantil pensa-se logo na sua estrutura,
nos profissionais, no espaço e recursos, ou seja, como a escola deve estar preparada para receber as crianças, oferecendo-lhes uma educação significativa e de qualidade, onde todos possam
estar inseridos num contexto acolhedor e motivador, pois é nesse período que se inicia o processo de aprendizagem. Lembre-se que esta é uma fase de maior manutenção das condições
motoras e maiores progressos nas áreas sociais e mentais, que nem sempre são tão visíveis.
Este é um período compreendido pelas idades de 2 a 5 anos não deve ser entendida de forma
rígida, toda a criança requer atenção; todas as crianças são diferentes e muitas precisam passar
por atividades muito simples, e só depois se devem desenvolver atividades mais complexas.
Todas as crianças com Síndrome de Down se beneficiam em se misturar com colegas
com desenvolvimento típico. Muitas vezes eles ficam felizes em agir como os colegas e geralmente os usam como modelos para o comportamento social apropriado e motivação para
aprender. Os objetivos específicos analisados foram; Reconhecimento das principais rotinas do
dia.
Aprender a participar e responder apropriadamente. Responder a perguntas e instruções
dadas oralmente. Aprender a respeitar a vez de cada um, dividir, dar e receber. Aprender a fazer
fila. Aprender comportamentos apropriados. Aprender as regras da escola e da classe, tanto as
formais quanto as informais. Trabalhar em cooperação com os outros. Fazer e manter amizades.
Desenvolver de habilidades de autoajuda e tarefas práticas. Tomar conta, se preocupar com os
outros.
Este tipo de experiência social justiça-se, quando existe a expectativa de que as outras
crianças se comportem e consigam fazer coisas de acordo com sua faixa etária, é extremamente
importante para as crianças com Síndrome de Down, que geralmente tem um mundo mais confuso e menos maduro social e emocionalmente.
Algumas ajudas adicionais na inclusão de crianças pequenas com Síndrome de Down
durante a hora da brincadeira podem ser necessárias. Porém, qualquer ajuda de adulto que a
criança tiver se não for usado com sensibilidade, pode erguer uma barreira entre a criança e
seus colegas, o que, junto com a dificuldade de fala e linguagem, pode tornar as coisas muito
mais difíceis para a criança com Síndrome de Down: Começar independentemente a brincar
com outras crianças. Entender as regras do jogo e Entender as regras de “ser amigo”.
Não há problemas de comportamento característicos de crianças com Síndrome de
Down. Porém, muito de seu comportamento estará relacionado a seu nível de desenvolvimento?
Então, quando ocorrem problemas, eles são geralmente parecidos com aqueles vistos em crianças de desenvolvimento típico mais novo?
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Muitas das crianças com Síndrome de Down precisam de ajuda adicional e apoio para
aprender as regras para o comportamento social apropriado? Mediante a esses desafios. Elas
não aprendem facilmente de forma incidental e não pegam as convenções intuitivamente como
seus colegas. Elas vão levar mais tempo do que seus colegas para aprender as regras. O foco
principal da ajuda adicional nos primeiros anos deve ser aprender as regras do comportamento
social adequado.
Além disso, crianças com Síndrome de Down cresceram tendo que lidar com mais
dificuldades do que muitos de seus colegas. Muito do que se espera que eles façam em seu
dia-a-dia será muito mais difícil de conseguir fazer devido a seus problemas de comunicação,
audição, memória, coordenação motora, concentração, e dificuldade de aprendizado.
Os problemas de comportamento podem, portanto, ser desencadeados em algumas
situações aparentemente banais. Por exemplo, eles podem se sentir frustrados ou ansiosos com
mais facilidade. Então, o fato da criança ter Síndrome de Down não necessariamente quer dizer
que ela vá apresentar inevitavelmente problemas de comportamento, mas as naturezas de suas
dificuldades os fazem mais vulneráveis a desenvolver problemas de comportamento.
Uma questão particular dos problemas de comportamento são as estratégias para escapar das tarefas. Pesquisas mostram que, como muitos alunos com necessidades educacionais
especiais, crianças com Síndrome de Down costuma adotar estas estratégias que comprometem
o progresso de seu aprendizado. Alguns alunos usam comportamentos antissociais para distrair
a atenção dos adultos e escapar do trabalho, e parecem apenas aceitar fazer tarefas que exigem
muito pouco de sua capacidade cognitiva.
Hoje em dia o sistema de ensino busca uma educação de qualidade, onde os alunos
tenham conhecimento dos seus direitos e deveres logo na primeira infância, ou seja, é necessário que a escola esteja ciente desses avanços na legislação que reconhece a criança como
um sujeito de direitos e deveres, estando embasada nas leis, deixando de ser somente assistencialista, de ter um olhar somente para o cuidar e sim promover uma educação voltada para as
necessidades e capacidades dos educandos, independente de suas especificidades.
Para o desenvolvimento deste trabalho foram feitas diversas consultas em fontes secundárias, partindo para uma busca puramente bibliográfica, explorando diversos livros, sites
e artigos que pudessem estar contribuindo para o enriquecimento, dando uma fundamentação
lógica e segura.
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ANÁLISE SOCIAL E EDUCACIONAL DA Down. Inicialmente apresentam bom desenvolCRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN - vimento físico e mental e com o passar do tempo nota-se o problema (MORIN, 2011).
SABERES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Segundo estudos de Morin (2011), as
crianças com necessidades educacionais especiais é um ser social, com suas histórias,
genética própria e dotada de potencialidades.
Sendo assim recebe do meio onde vive, familiar
e social, diversas influencias e sua interação
com o ambiente é sempre único. A síndrome
de Down conhecida como trissomia do 21, é
uma anomalia constatada desde o nascimento
devido a um cromossomo a mais no par 21.
É caracterizado pelo retardo mental,
anomalias congênitas e faces característica.
Sendo uma anomalia genética cuja a frequência aumenta proporcionalmente com a idade
materna. Ocorre com a maior incidência na
raça branca, com predominância no sexo masculino. A consanguinidade dos pais favorece o
aparecimento da anomalia (MORIN, 2011).
De acordo com Santos o diagnóstico
pode ser feito através de uma simples observação da face característica dos portadores.
Contribuem também para a nossa orientação
o comportamento psíquico e a elaboração de
um cariótipo. Deve-se, no entanto sempre ter
em mente os sinais característicos, as vezes,
podem estar alterados. Os sinais clínicos mais
evidentes são: baixa estatura, mãos curtas e
largas, olhos com rimas palpebrais, pregas
simiesca nas mãos, olhos achatado (MORIN,
2011).
Os sinais clínicos menos evidentes
são: estrabismo, hérnia umbilical, pênis pequeno, íris com manchas pequenas, sindactilia, entre o segundo e o terceiro dedo. Possui uma
circulação precária e grande facilidade para infecções. Os níveis de resistência as infecções
é muito baixo e, geralmente, as causas mortis
são a pneumonia e a bronco pneumonia. Isto é
explicado por uma debilidade de defesa celular
(MORIN, 2011).
As crianças com síndrome de Down
apresentam um retardo físico já na vida intra
– uterina, com peso médio de 2.855g. A deficiência mental se faz presente em quase todos
os casos. Pode-se no entanto, no primeiro ou
talvez, até o segundo ano não se notar nenhuma diferença nas pessoas com síndromes de

Cerca de 50% das mulheres com Síndrome de Down são férteis, mas a metade de
seus filhos terão Síndrome de Down. Os homens são estéreis, com espermatogênese
incompleto e testículos pequenos. A criança
Down começa a andar aos três anos, aos quatro aprende a comer sozinha e a pronunciar as
primeiras palavras. Obtém controle dos esfíncteres por volta dos cinco anos. Na idade escolar seu quociente de inteligência média varia
entre 40 e 49 (MORIN, 2011).
A pessoa com Síndrome de Down indica quadro bem específico de comportamento.
Pode haver duas formas; um tipo estável até
mesmo apática. Essas são crianças tranquilas,
inofensivas e sem nenhuma agressividade. São
conservadas pelos pais no próprio lar. E o outro tipo são os inquietos, instáveis, parece que
nunca param, falam incessantemente causando embaraço a tudo e a todos, chegando a ter
reações agressivas. Vale ressaltar uma característica bem marcante que é o gesto de imitar
e o sentido aguçado para a música (MORIN,
2011).
É necessário compreender que a criança Down não tem muitas vezes um bom relacionamento em casa, principalmente se houver
outros irmãos. Pois com o passar do tempo
o relacionamento vai se tornando mais difícil,
os irmãos podem sentir vergonha, os pais poderão ter uma hora de aborrecimento e desânimo, os amigos poderão sentir piedade. Assim construindo um ambiente negativo para a
pessoa com síndrome de Down. Os itens que
podem ajudar é cuidar com atenção da saúde
física, regime alimentar equilibrado, exercícios
e jogos regulares ao ar livre (MORIN, 2011).
A escola tem um papel muito importante, não precisa só de escola especializadas
e sim de um ensino que estimule as suas potencialidades com programas contínuos e progressivos que tendem a aumentar cada vez
mais cedo suas habilidades motoras. Para a
criança com Síndrome de Down não existe um
tratamento específico, podendo sim integrá-las
na família e na sociedade através da segurança, carinho, amor e compreensão (MORIN,
2011).
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Nessa perspectiva, a escola tem o dever
de abrir as portas para a diversidade, de forma
com que haja respeito e valorização, são elementos fundamentais para se constituir uma sociedade democrática e justa. É necessário que se
busque novas alternativas organizando as práticas
e fortalecendo o papel social de acolher o aluno
deficiente.
Conforme Morin (2011), alguns movimentos levaram a criações de leis que pudessem valorizar a Educação especial, como por exemplo: Os
encontros internacionais que originaram o seguinte: a Declaração Universal dos direitos do homem
(1948) que estabelece direitos da humanidade
independente de cor, raça, religião; Declaração
Mundial de educação para todos (1990) garante a
educação para todos independente das possíveis
dificuldades ou limitações que o sujeito apresente;
e a Declaração de Salamanca (1994) resultado
da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que ocorreu na Espanha e teve
como questão da educação para as crianças com
necessidades especiais, onde diz que: “Todas as
crianças têm direito fundamental à educação e
deve ser dada a oportunidade de obter e manter
um nível adequado de conhecimento. Cada criança tem características, interesses, capacidades e
necessidades de aprendizagem que lhes são próprias” (SALAMANCA, 1994).
Nessa perspectiva, a Lei de Salamanca
deixa claro que as crianças devem ter acesso à
educação, para que sejam atendidas conforme
suas necessidades e dificuldades deixa claro que
a educação é um direito de toda criança independente de suas especificidades. Conforme Facion
(2009):
A busca por uma sociedade igualitária, por um mundo
em que os homens gozem de liberdade de expressão
de crença 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 dos seus direitos inalienáveis e 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, 2009, p. 55).

Nessa perspectiva Facion (2009),
aborda que essa é uma Lei a qual contribuiu de
forma significativa, é marcante na história para
com os direitos, garantindo assim a individualidade do homem enquanto ser humano não só
no Brasil, mas em todo o mundo.

A ANÁLISE SOCIAL DE CRIANÇAS
COM SÍNDROME DE DOWN
Nas análises de diferentes dificuldades
das crianças com Síndrome de Down, evidenciam-se que os maiores problemas está em
aprender e usar a linguagem social. Entender
linguagem específica apresentada no currículo e compreender instruções torna-se grandes
dificuldades. Além disso a combinação de ter
uma boca menor e músculos da boca e da
língua mais fracos torna a formação das palavras fisicamente mais difícil, e quanto maior as
frases maiores ficam os problemas de articulação.
Problemas de fala e linguagem para
estas crianças normalmente significam que
menos oportunidades lhes são oferecidas para
manter uma conversação. É mais difícil para
eles pedir informação ou ajuda. Os adultos
costumam fazer perguntas fechadas, ou terminar uma frase pelas crianças sem lhes dar
tempo para falarem por si próprios nem ajudar
para que eles consigam fazê-lo.
Segundo (TUNES. 2001) a consequência disso é que a criança, Ganha menos experiência de linguagem que lhe dê oportunidade
de aprender novas palavras e estruturas de
período, Tem menos oportunidade de praticar
para tentar falar com mais clareza.
Dando ênfase as estratégias é dar
tempo para o processamento da linguagem e
para responder. As crianças com Síndrome de
Down onde o seu escutar atentamente e valorizado – seu ouvido irá se acostumar a ouvir.
Falar sempre frente à frente e com os olhos
nos olhos do aluno. Usar linguagem simples e
familiar, com frases curtas e enxutas. Checar
o entendimento – pedir para a criança repetir
instruções dadas. Evitar vocabulário ambíguo.
Reforçar a fala com expressões faciais, gestos
e sinais. Ao ensinar a ler a criança com Síndrome de Down usar palavras impressas para
ajudar a fala e a pronúncia. Reforçar instruções
faladas com instruções impressas, usar também imagens, diagramas, símbolos e material
concreto. Enfatizar palavras-chave reforçando-as visualmente.
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Ao ensinar gramática com material impresso, cartões de figuras, jogos, figuram de
preposições, símbolos, etc. Evitar perguntas
fechadas e encorajar a criança a falar além de
frases monossilábicas. Encorajar o aluno a falar em voz alta na sala dando a ele estímulos
visuais. Permitir que eles leem a informação
pode ser mais fácil para eles do que falar espontaneamente. O uso de um diário para casa
e escola pode ajudar os alunos a contar suas
“novidades”. O ato de apresentar desenvolve a
linguagem através de teatro e faz-de-conta.
Deve-se encorajar o aluno a liderar ao
criar oportunidades onde ele possa falar com
outras pessoas, por exemplo, levar mensagens,
etc. Providenciar várias atividades e jogos de
ouvir por pouco tempo e materiais visuais e táteis para reforçar a linguagem oral e fortalecer
as habilidades auditivas.
Muitas crianças com Síndrome de
Down tem uma capacidade de concentração
mais curta e são facilmente distraídas. A intensidade do aprendizado com apoio, especialmente quando ele se dá individualmente é muito
maior e a criança se cansa mais facilmente do
que a criança que não necessita deste apoio.
Outra estratégia é construir uma gama de tarefas curtas, focalizadas e definidas claramente
nas aulas, e deve variar o nível de demanda
de tarefa para tarefa sempre variando o tipo de
apoio, ou use os outros colegas para manter o
aluno trabalhando.
É importante não esquecer a criança
na hora da rodinha, situe o aluno próximo ao
professor (sem sentar no colo!). Providencie
um quadrado de carpete para que a criança
fique sentada no mesmo lugar. O Trabalho no
computador às vezes ajuda a manter o interesse da criança por mais tempo, uns vinte minutos. Criar uma caixa de atividades é útil para as
horas em que a criança terminar sua atividade
antes de seus colegas sem precisa mudar de
tarefa ou precisa dar um tempo. É válido também colocar sempre uma série de atividades
que o aluno gosta de fazer, incluindo livros, cartões, jogos de manipulação, etc. Isso encoraja
a escolha dentro de uma situação estruturada.
Deixar que outra criança participe é uma boa
maneira de propiciar a amizade e cooperação.
É nesse sentido, que se entende que a
criança é um ser em formação e que necessita
de cuidados, de apoios vindos não somente
da família, mas da sociedade em si, essa é a
forma de educar e prepará-los para enfrentar o
futuro de forma autônoma, capazes de saber

interpretar tudo à sua volta É nessa perspectiva
que a Educação Infantil passa a ser valorizada
buscando além do cuidar uma forma significativa de educar, portanto, pensa-se em instrumentos que articulem o processo pedagógico
nesta etapa de ensino, com isso o Conselho
Nacional de educação (2009), aprova através
do parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução
CNE/CEB nº 05/09 as Diretrizes Nacionais da
Educação Infantil (DCNEI, 2010, p. 11), que
tem como objetivos: “Reunir princípios, fundamentos e procedimentos (...), para orientar as
políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil”.
Brasil discorre também que:
Em cada criança, adolescente, jovem ou adulto, há uma
criatura humana em formação e, nesse sentido, cuidar
e educar são, ao mesmo tempo, princípios e atos que
orientam e dão sentido aos processos de ensino, de
aprendizagem e de construção da pessoa humana em
suas múltiplas dimensões (BRASIL, 2010, p. 18).

Portanto, a criança precisa ser respeitada, valorizada, escutada, atender os seus
anseios e as suas necessidades, estar atento no seu amadurecimento promovendo a sua
autonomia, onde ela possa ser conhecedora
dos seus direitos e deveres entendendo o seu
tempo e suas interações no meio social, mas
para que isso aconteça todos devem lutar em
prol de uma educação de qualidade, onde toda
a comunidade escolar esteja inserida de forma
participativa, nesse sentido, é que se enfatiza
a gestão democrática que deve saber como
gerenciar o andamento do trabalho organizado
dentro do ambiente escolar.

A CRIANÇAS COM DOWN E SUAS
LIMITAÇÕES, E AS HABILIDADES
ESTIMULADAS
Segundo a LDB 9394/96, as habilidades
de pensamento e raciocínio das crianças com síndrome de Down são inevitavelmente afetadas. Elas
encontram mais dificuldades em transferir suas habilidades de uma situação para outra. Conceitos
e assuntos abstratos podem ser particularmente
difíceis de entender e a capacidade de resolução
de problemas pode ser afetada.

568

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Não assuma que o aluno vai transferir
conhecimento automaticamente, ensine novas
habilidades usando uma variedade de métodos e
materiais e em vários contextos diferentes. Sempre
reforce o aprendizado de conceitos abstratos com
materiais concretos e visuais, ao oferecer explicações adicionais dê demonstrações incentive a
solução de problemas
Encoraje o aprendizado cooperativo em
trabalho com um parceiro ou num grupo pequeno,
não coloque sempre o aluno junto com o grupo
menos capaz ou menos motivado. Alunos com
Síndrome de Down se beneficiam por trabalhar
com crianças mais capazes se as tarefas forem
adequadamente diferenciadas.
Promova a conscientização sobre as deficiências através de discussão com toda a classe
ou a escola. É importante que os alunos se familiarizar com o colega com Síndrome de Down, entendam seus pontos fortes, seus pontos fracos, sua
capacidade e também reconheçam que ele tem
as mesmas necessidades emocionais e sociais
deles próprios. Se achar adequado, promova uma
alternância de amigos ou um sistema de colega
de apoio para ajudar na inclusão.
Usando a ajuda dos colegas no lugar de
adultos sempre que possível.
Organize apoio para oferecer sessões de
brincadeira estruturadas na hora do recreio é importante encorajá-lo a participar em atividades extracurriculares com os colegas da escola (clubes
de livro, esportes, etc.). Desta forma as habilidades de independência e vida prática, por exemplo, dando-lhe responsabilidades como devolver
livros, levar mensagens, etc. As habilidades de
conhecer a si mesmo, respeitar a própria identidade, promover sua autoestima e autoconfiança. O
amor, respeito e importantíssimo nesta trajetória o
entendimento através de teatro, livros, figuras ou
na hora da rodinha fazer a interação com as outras crianças são estratégias benéficas para o seu
desenvolvimento (BRASIL, 1996).
A Educação Especial é compreendida
como uma modalidade de ensino de acordo com
a LDB 9394/96, passou a ser reconhecida e valorizada para dar mais credibilidade ao aluno que
tem necessidades especiais, portanto as escolas
precisam estar mais preparadas para atendê-los,
com profissionais capacitados e com recursos didáticos e também com sua estrutura física, para
que os mesmos possam deparar-se com um ambiente acolhedor e que lhes permitam ter acesso
a uma educação igualitária. De acordo com a LDB
em seu artigo 58:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação. § 1º Haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. § 2º O atendimento educacional será feito em
classes, escolas, ou serviços especializados, sempre que,
em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino
regular. § 3. A oferta de educação especial, nos termos do
caput deste artigo, tem início na Educação Infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o
parágrafo único do art. 60 desta Lei. (LDB 9394/96)

Logo se entende que a Educação especial já é valorizada logo na Educação Infantil, e
para que isso aconteça deverá conter no currículo da escola, com métodos e técnicas voltadas
para esse ensino. Os professores precisam também ser capacitados e ter uma formação adequada para atender as necessidades dos alunos
de acordo com suas especificidades. É nesse
sentido, que observa-se que as escola tanto possui desafios como possibilidades de uma educação de qualidade, mas para que isso aconteça é
necessário trabalhar de acordo com o que a Lei
exige, ou seja, é necessário que todos estejam
empenhados e dedicados a lutar por uma educação igualitária e de equidade (BRASIL, 1996).
Por se tratar de uma modalidade de ensino, a Educação especial necessita de um olhar
crítico e reflexivo, e as práticas pedagógicas precisam ser efetivadas com recursos que estejam
de acordo com as necessidades dos alunos,
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 (BRASIL, 2010, p. 53).

Para que o trabalho do professor se
efetive com qualidade ele enfrenta alguns desafios, às vezes a falta de recursos, o apoio
familiar, a quantidade de alunos muito grande
na sala, orientações no trabalho pedagógico
entre outros. De acordo com Tunes (2001), é
necessário que tanto professores quanto a família deixem de ter um olhar tradicional, onde
veem o aluno deficiente com certas limitações,
com dificuldades e proibições relacionadas as
crianças, deve-se ter foco nas possibilidades
garantidas para elas, adaptando os currículos
promovendo a participação dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Aluno com Síndrome de Down geralmente levam mais tempo para aprender e consolidar coisas novas e a habilidade de aprender e absorver o aprendizado pode variar de um dia
para o outro. Desta forma a estratégia analisada neste artigo oferece mais tempo e oportunidade
para repetições adicionais e reforço dentro de um convívio prazeroso para ambas as partes família sociedade e a criança.
Assim é importante apresentar as informações e conceitos novos de maneiras variadas,
usando material concreto, prático e visual, sempre que possível. Deve seguir em frente mas
sempre dê uma revisada para assegurar que coisas aprendidas anteriormente não ficaram esquecidas com a assimilação das novas informações. Muitas crianças com Síndrome de Down
se dão bem com rotina, estrutura e atividades focalizadas claramente, situações informais e sem
estrutura são geralmente mais difíceis para eles. Eles também podem se sentir contrariados com
qualquer mudança, podem precisar de maior preparação e podem levar mais tempo para se
adaptar às mudanças na sala de aula e nas transições dentro da sociedade onde esta inserido.
Explique sobre a grade de horários, rotinas e regras escolares explicitamente, dando tempo e
oportunidade para que aprenda. Providencie uma grade de horários visualmente atraente e use
palavras, desenhos, figuras e fotos.
A progressão da aula durante o dia deve poder ser acompanhada pelo horário, quando
uma grade visual não for apropriada, arrume uma série de fotos ou figuras descrevendo as atividades escolares. Estas fotos podem ser mostradas a criança antes da atividade ser começada.
Certifique-se de que a criança sabe qual será a próxima atividade. Atenha-se à rotina
sempre que possível, prepare a criança com antecedência se souber que haverá alguma mudança e informe os pais, solicite a ajuda da criança na preparação para a atividade subsequente
dando-lhe uma tarefa específica a rotina dentro de preceitos de construção de conhecimento
a conduzirá a efetuar as ações mediante ao seu dia a dia. Que eles são consolidados como
adaptação social.
É possível perceber que por meio dessas práticas pedagógicas, o aluno poderá ser capaz de perceber, de ser, de enfrentar, ou seja, de demonstrar por meio de suas próprias ações
o que é capaz de fazer, ao aprender, ao se relacionar e pelas trocas de aprendizagens e de
conhecimentos, ele poderá estar despertando um interesse maior pela aula.
Entende-se que a escola deve oferecer aos alunos com necessidades educativas especiais um lugar acolhedor, que haja estímulos para que eles possam ter um desenvolvimento
sadio assim como os demais alunos, não tratar os alunos como se tivessem uma babá, mas
para que eles possam sentir-se acolhidos e capazes de fazer coisas significantes, de enfrentar
e encarar a realidade a qual vivem. Ou seja, são estímulos corretos, nos momentos certos, dar
apoio, com certeza irá contribuir para o desenvolvimento infantil. As crianças precisam aprender
a conviver com a sociedade, e é na escola que poderão ter essa aprendizagem.
Por meio do convívio com outras crianças os alunos que tem
necessidades especiais irão despertar e desenvolver seu lado crítico,
saber que são capazes, prender junto com os outro, por meio da
cooperação e da amizade eles irão desenvolver seu potencial. Mas,
para que tudo isso aconteça não é somente a escola que irá fazer
acontecer, mas também a família que precisa estar envolvida, não ter
um olhar de pena para seus filhos e fazer com que eles participem de
forma ativa.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO ELEMENTO
IMPRESCINDÍVEL PARA UMA EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

RESUMO: Na presente pesquisa, resultante de revisão bibliográfica, buscou-se compreender
como uma gestão pode dar voz a toda a comunidade escolar de forma a efetivamente impactar de forma positiva a qualidade da educação. Para que fosse possível compreender melhor
a gestão democrática e participativa, foi realizado um aprofundamento a respeito do conceito
de educação e da realidade vivida nas escolas atualmente.

Palavras-chave: Educação; Gestão Democrática; Educação; Qualidade.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo serão apresentados elementos para a reflexão acerca da importância
da gestão democrática no desenvolvimento de uma educação de qualidade, que
esteja ao alcance e seja construída por todos os envolvidos no processo.

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta trabalho tem como base a pesquisa
bibliográfica, objeto de revisão que inclui os trabalhos de Libâneo, Brandão, Freire, entre outros,
em uma busca de articulação entre saberes e análises sobre a educação, de forma ampla, porém profunda, considerando aspectos relativos à gestão democrática em uma perspectiva de
consolidação de princípios da educação como um direito de todos.
O tema ora exposto, escolhido para ser desenvolvido e explorado, justifica-se pelo caráter viabilizador da efetivação da educação que a gestão democrática possui, considerando que
não é possível esperarmos que uma educação de qualidade, a qual atinja a todos, seja produto
de uma gestão autoritária, que não permita a manifestação, a participação e a colaboração de
toda a comunidade escolar nos processos de tomada de decisão e ações que dizem respeito
a todos.
Pretende-se verificar de que modo a gestão democrática pode contribuir para a efetivação de uma educação de qualidade. Será realizada a caracterização do conceito de educação,
o aprofundamento em relação à realidade escolar e a identificação do papel da gestão participativa na qualidade da educação.
Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, far-se-á uso de revisão
bibliográfica, 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:
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.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA
EDUCAÇÃO
Para que a Educação cumpra seu papel de formadora de sujeitos críticos e conscientes, bem como de viabilizadora e potencializadora do desenvolvimento dos indivíduos de
uma sociedade, é imprescindível que o trabalho docente seja considerado de forma central
neste contexto com reflexões sobre sua finalidade, importância e valorização com vistas ao
sucesso do processo educacional como um
todo.
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. O comprometimento de
todos é imprescindível para que o coletivo produza, verdadeiramente, uma unidade.

A educação se faz extremamente necessária e poderosa em uma sociedade, conforme Brandão (2006), pois sua força dita regras morais, constrói homens e a partir desses
são formadas as sociedades. Sendo assim, se
a educação vem do homem, certamente está
nela sua ideologia, presa à sua maneira de
educar. “A educação existe no imaginário das
pessoas e na ideologia dos grupos sociais”
(BRANDÃO, 2006, p. 12).
Quando falamos de educação e suas
facetas, pensamos: quando foi que o homem
sentiu necessidade de pensar a educação,
sendo ela um processo de transmissão de saber e uma forma de problematização?
Segundo Brandão (2006), isso se dá
através da conscientização de um povo, preocupado em organizar sua sociedade e sua
cultura. O sociólogo Durkheim (1984) traz algumas definições sobre o que é educação e
como o homem chega perto desse conceito
quando atinge o grau da perfeição. Para ele,
educação são a experiência e a vivência passadas dos mais velhos para os mais jovens,
marcando, assim, a força e o poder de um homem sobre o outro.
Kant, por Durkheim (1984), levanta, assim como Stuart Mill, a ideia da perfeição, mas
proporciona um questionamento: o que é perfeito no que tange à educação? Para ele, essa
perfeição nada mais é do que a potencialização, não somente de uma habilidade, mas de
todas. Portanto, dessa maneira, seremos seres
perfeitos.
Apesar de nos apresentar a ideia que
Kant faz sobre a educação, Durkheim (1984)
discorda, pois não acredita que possamos ser
bons em tudo o que fazemos: “Não podemos
nem devemos dedicarmo-nos todos ao mesmo
gênero da vida; segundo as nossas aptidões,
temos diferentes funções a cumprir, e há que
nos harmonizarmos com aquela de que estamos incumbidos” (DURKHEIM, 1984, p. 8).
Para outros autores a educação pode
ser a busca da felicidade, ou, como afirma
James Mill, segundo Durkheim (1984), pelo
menos transformar o indivíduo em instrumento
dessa felicidade, sendo a educação fundamental para essa busca.

575

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Spencer, de acordo com Durkheim
(1984), acredita em algo mais direto, menos
subjetivo em relação a essa felicidade. Para
tanto, seria necessário que a vida fosse completa.
Tanto definições as subjetivas quanto
as mais objetivas, não convencem Durkheim
(1984) em relação à educação, “mas, que deve
entender-se por vida? Se se trata tão somente
da vida física, poder-se-á dizer com propriedade aquilo sem o qual ela seria impossível”
(DURKHEIM, 1984, p. 9).
Definir a educação como um único padrão universal não é possível. A educação sofreu várias modificações ao longo dos tempos.
A sociedade se modificou e vem se
modificando, e em cada país se preparava o
homem para o coletivo, e não para o individual. Hoje, o que vemos é a educação correndo
atrás de transformar o homem heterônimo em
sujeito autônomo.
Brandão (2006) nos mostra uma outra
perspectiva para a educação, expondo-a como
uma mistura cultural dentro de uma sociedade
onde os seus membros aprendem de maneira
intencional numa ligação direta com o corpo,
com o cognitivo e o afetivo.
Tudo isso tem como finalidade tornar
uma pessoa em pessoa, num processo onde
se ensina e se aprende, transformando o indivíduo em um ser social, capaz de desempenhar papéis em uma sociedade, visto que esse
ser social é “como um sujeito social, a obra,
de que o homem natural é a matéria-prima”
(BRANDÃO, 2006, p. 25).
O autor sinaliza ainda que a educação
é um meio pelo qual o ser humano desenvolve possibilidades bio psíquicas inatas, que não
se desenvolveram totalmente, e precisam do
auxílio da educação para tal resultado. “A educação não é mais do que o desenvolvimento
consciente e livre das faculdades inatas do homem” (BRANDÃO, 2006, p. 62).
Ao praticar sua docência, o educador,
sujeito formador, não pode ver seu educando
como um objeto para o qual ele transfere todo
o seu conhecimento, de modo que o seu aluno,
embora não tenha os mesmos conhecimentos
que seu professor, possa também proporcionar trocas de experiências e aprendizagens.

O aluno não é um objeto que precisa
ser mudado, assim como educando e educador não são objetos um do outro. O fato é
que quando o educador ensina, ele está exercitando a sua prática e, por consequência, o
outro responde o que lhe foi ensinado. Conforme Freire (1996), “quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
(p.23).
A arrogância do educador ao exercer
seu poder e impor seu pensamento de forma
arbitrária é um problema que ameaça a construção da autonomia do educando: “Não há
pensar certo fora de uma prática testemunhal
que o re-diz em lugar de desfazê-lo. Não é possível pensar que pensa certo mas ao mesmo
tempo perguntar ao aluno se ‘sabe com quem
está falando’” (FREIRE, 1996, p. 35).
Brandão (2006) aponta que outro grande autor, Maritain, define a educação como
algo que objetiva levar o homem a se desenvolver como pessoa humana, e suas armas
nada mais são do que o próprio conhecimento
adquirido, protegendo, enfim, suas riquezas,
que seriam o patrimônio espiritual da nação e
da civilização, além de a herança secular das
gerações. De fato, a educação tem o seu papel ligado à função de despertar no homem o
“bem querer de conhecer, sempre mais, mas”
(BRANDÃO, 2006, p. 65).
Sendo a educação criada por homens,
esses com suas influências ideológicas, culturais, sociais, e sendo um ser de grandes acertos, mas também de grandes erros, há de se
pensar na definição de educação sempre com
certa ‘desconfiança’, de modo que se possa
sempre questionar as origens e finalidades.
Mais do que preparar para o mercado de trabalho, a educação é uma ferramenta de conscientização e reflexão que precisa estar ao alcance de todos os indivíduos:
Outro saber de que não posso duvidar um momento
sequer na minha prática educativo-crítica é o de que,
como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou
mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço
de reprodução da ideologia dominante quanto o seu
desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas.
Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora
da ideologia dominante (FREIRE, 1996, p. 38).
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Para que todos tenham contato com o
conhecimento e possam pensar e intervir no
mundo ao seu redor, o poder público deve proporcionar as devidas condições de acesso de
seus cidadãos à educação.
Na formação do docente é uma prática natural que professores repitam o comportamento dos seus professores, levando
a inspiração à sua ação pedagógica e imita
comportamentos que considera positivos nos
seus ex-professores. Quanto ao ensino alguns
professores se sentem culpados quando o
mesmo não fala e os alunos fiquem à espera
“da aula”. Enquanto o aluno é paciente quieto
sem questionamento, Cunha acredita que esse
comportamento aconteça por falta de vivência em outro tipo de abordagem metodológica
(CUNHA, 1989).
Na acepção de Freire (1996), a docência está relacionada à ação de aprender. Não
importa a ideologia de um educador (a) ou a
sua opção política, alguns saberes se fazem
necessários tanto para os progressistas, quanto para os conservadores. Para que a teoria e
a prática desempenham papéis fundamentais
na docência é preciso que haja uma avaliação
com fundamentos, que a teoria não fique no
campo do “esgotamento” de conceitos e a prática acabe virando uma imposição da teoria.
Para o autor, “a reflexão crítica sobre
a prática se torna uma exigência da relação
Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE,
1996, p. 22). Essa prática está, na verdade,
relacionada a saberes fundamentais à prática
educativo-crítica ou progressista, que consiste
em o formador docente entender desde os primórdios que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua produção ou a sua construção” (FREIRE,
1996, p. 22).
De acordo com Freire (1996, p.26),
“ensinar inexiste sem aprender e vice-versa”.
O ser humano é um ser social em processo de
construção. Somos “sedentos” por saberes e
esses quando despertados criticamente, levam
o sujeito a uma “curiosidade epistemológica”.
O autor explica: “quanto mais criticamente se

exerça a capacidade de aprender tanto mais se
constrói e desenvolve o que venho chamando
“curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996,
p. 27).
Apesar do educando viver uma falsa
aprendizagem, a própria natureza faz com que
ele não se submeta somente àquilo que lhe foi
ensinado, mas que sua curiosidade faça com
que ele procure voos mais altos. O fato é que,
como exposto por Freire (1996, p.13), ao mesmo tempo que o ser humano deixa algumas
vezes de ser condicionante, isso também não
quer dizer que enquanto educadores, nós também ficamos indiferentes de ser um educador
“bancário” ou educador “problematizador”.
Um dos deveres de um professor democrático, fora o comprometimento com a
igualdade e a distribuição de poderes, é o de
incentivar em seus alunos um senso crítico no
qual ele obtenha a capacidade de adquirir conhecimentos. Esta ideia se contrapõe à educação bancária: “é neste sentido que ensinar
não se esgota no ‘tratamento’ do objeto ou do
conteúdo (FREIRE, 1996, p. 26).
Aprender criticamente é tão possível
que basta que o educador e educando saiam
de uma condição estática e venham a ser sujeitos curiosos que busquem querer aprender
sempre mais. É preciso que o educando também perceba isso em seu educador. Saber que
o educador não é o dono da verdade, que ele
não sabe de tudo, mas que ele procura buscar
isso diariamente, igualmente com seu educando, faz com que ambos cresçam enquanto sujeitos epistemológicos. O autor sinaliza ainda
que “os educandos vão se transformando em
reais sujeitos da construção e da reconstrução
do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p.
26).
A função do educador é de extrema
importância quando leva o seu educando a
raciocinar, ou seja, quando não oferece respostas prontas. Ao contrário disso, o educador
se torna um memorizador intelectual, quando,
usando de fala bonita e segura, profere coisas
fora do contexto e da realidade do seu aluno,
apontando dados desconectados da realidade
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na qual vive o seu educando. Somos sujeitos
históricos, portanto nosso conhecimento também vem daquilo que vivemos.
Segundo Freire (1996), educador sábio é aquele que não acha que o seu saber é
único e que o que é novo hoje se torna velho
amanhã, pois tudo se atualiza, pois o tempo
não é linear. “Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se
fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por
outro amanhã” (FREIRE, 1996, p. 28).
Todo educador precisa partir do princípio de que não existe uma verdade absoluta, e
que a pesquisa é fator primordial àquele que
pretende que seu educando busque de todas
as formas o conhecimento. “Pesquiso para
constatar, constatando, intervenho, intervindo
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1996, p. 29).
O “pensamento crítico” faz-se importante neste processo na forma de um olhar curioso em busca do conhecimento, entretanto, um
conhecimento fora do senso comum. Não se
pode esquecer, porém que, embora alguns saberes venham do senso comum, são de extrema importância para o processo de construção
das capacidades de criação do educando.

REFLEXÕES SOBRE A REALIDADE
ESCOLAR NA ATUALIDADE
Para Piaget (1994) um sujeito epistêmico constrói conhecimentos a partir das coordenações de suas ações e dos ensinamentos,
oportunidades, bem como benefícios de sua
herança genética, saúde orgânica e mental.
Quem não se adéqua a um padrão
pedagógico convencional, reage negativamente, tornando-se inadequados. Para Fonseca
(1996) a primeira necessidade seria, portanto:
“[...] alfabetizar a linguagem do corpo e só caminhar para as aprendizagens triviais que mais
não são que investimentos perceptivo-motor, ligados por coordenadas espaços – temporais e
correlacionadas por melodias rítmicas de integração e respostas” (FONSECA, 1996, p.142).

A busca pelo método único, um ideal
pedagógico, não só terminou como passou a
ser considerado inadequado didaticamente. A
pedagogia do século XX modificou radicalmente a forma de ensinar, apesar de muitos erros
que ocorreram e continuam a ocorrer devido à
compreensão equivocada e a informações superficiais das novas metodologias.
Dentro do contexto moderno das tecnologias em educação, o conhecimento disponível estará cada vez mais ao alcance de
todos. É fundamental ter no professor o facilitador da aprendizagem, que saiba manejar o
conhecimento com autonomia. Com o papel
do professor essencial e sua função educativa e não instrucionista. O sistema educacional
precisa estar atento a importância da inserção
curricular dos valores básicos, para que haja
uma boa convivência escolar entre discentes
e docentes.
Os temas transversais já existem, porém, é preciso um melhor aparato não somente
de materiais didáticos, mas, uma maior preocupação em relação à formação dos professores
para uma utilização eficaz. A escola, como espaço formador e não conformador, deve abrigar as diferenças, mas deve conter as regras
fundamentais como recurso organizador das
relações sociais.
Paulo Freire (1996, p. 25), em sua consagrada obra “Pedagogia da Autonomia”, nos
diz que “não há docência sem discência, as
duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem
à condição de objeto, um do outro”, e complementa: “quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender”.
A aventura do conhecimento é compartilhada, portanto reúne ao mesmo tempo interesses psicológicos, biológicos, sociológicos,
antropológicos, lingüísticos, artísticos e culturais. A priori tratamos as dificuldades escolares
das crianças como problemas delas mesmas,
uma vez avaliada, a criança torna-se aquilo que
o teste definiu. O (a) professor (a) não pode
esquecer de que o (a) aluno (a) é um ser social
com cultura, linguagem e valores específicos.
A criança é um todo; quando apresenta dificuldades no aprendizado, precisa ser avaliada em
vários aspectos.
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Precisamos nos apropriar da concepção de que a ação, o movimento e experiências concretas facilitam e reforçam o desenvolvimento e a aprendizagem. As crianças com
dificuldades de aprendizagem precisam de
apoio no desenvolvimento de suas potencialidades, não rótulos. O professor deve privilegiar
as habilidades de cada aluno, provendo desenvolvimento da auto-estima e integração dos
educando; orientando e desafiando os alunos
a alcançar metas para vencer as dificuldades.
Pedagogicamente a integração requer a promoção das qualidades próprias do indivíduo,
sem estigmatizar e sem segregar.
Identificar intervenções necessárias
para ajudar educadores a capitalizar potencialidades intelectuais dos alunos com dificuldades
de aprendizagem em vez de encará-los como
vítimas de suas defasagens. As experiências
de aprendizagem devem caminhar do concreto
para o abstrato, do simples para o complexo.
Para que possamos ver a realidade de maneira mais objetiva é necessária uma organização
da aprendizagem.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO
PROMOTORA DE UMA EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE
A gestão democrática participativa tem
o seu ponto crucial calcado na participação
dos membros envolvidos com a escola sendo
eles os pais, alunos, professores, funcionários,
equipe administrativa, direção e a comunidade
em geral. A participação é uma estratégia principal para concretização da gestão democrática participativa na escola e propicia um trabalho com mais seriedade com objetivos e metas
construídos por todos e assumidos por todos,
possibilitando que o sujeito se sinta como parte do processo e ajudando a transformar o
mesmo, como aponta Libâneo: A concepção
democrática- participativa baseia-se na relação
orgânica entre a direção e a participação dos
membros da equipe. Acentua a importância da
busca de objetivos comuns assumidos por todos. Defende uma forma de coletiva de tomada
de decisões (LIBÂNEO, 2003, p. 325).

Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em
seu artigo 3º do inciso VIII legislar a gestão democrática no ensino público, já em seu Art.14
define as normas da gestão democrática de
ensino público na educação básica, de acordo
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola;
II-participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares equivalentes.

A segurança em relação à liderança é
uma condição fundamental. O que se percebe
no exercício do comando é que o poder não se
expressa da mesma forma que nós consideramos que a racionalidade que o orienta. A liderança carismática vem carregada de sentimentos de identificação entre o liderado e o líder.
O aceite do comando também representa as
realizações das crenças e valores que temos.
A obediência carrega consigo muito
mais do que as normas estabelecidas por uma
lógica racional. Em uma definição do poder carismático, Weber argumenta:
Há a autoridade do dom da graça (carisma) extraordinário e pessoal, a dedicação absolutamente pessoal e
a confiança pessoal na revelação, heroísmo ou outras
qualidades da liderança individual. É o domínio “carismático”, exercido pelo profeta ou – no campo da política – pelo senhor da guerra eleito, pelo governante
plebiscitário, o grande demagogo ou o líder do partido
político (WEBER, 1982, p. 99).

Na colocação acima, há o aceite dos
liderados em relação à liderança pela cultura
que estabelece de quem deve ser o comando.
O porquê aquele determinado elemento deve
orientar a governabilidade. A sensação que ele
expressa no exercício da autoridade.
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Entre os princípios básicos do ensino, artigo 206, VI, está a “gestão democrática
do ensino público na forma da lei”, a chamada “democratização” da gestão nas escolas
públicas. A gestão democrática no processo
de desburocratização do Estado e suas instituições aparecem como parceiras na divisão
de responsabilidades entre a escola e a comunidade. “A comunidade externa tem assumido cada vez mais o ônus deixado pelo Estado
[...]” (CZERNISZ, 2001, p. 205).

[...] uma perspectiva conceptual que focaliza intervenções democraticamente referenciadas, exercidas por
actores educativos e consubstanciadas em ações de
(autogoverno; acções que não apenas se revelam enquanto decisões político administrativas tomadas a
partir de contextos organizacionais e de estruturas de
poder de decisão, mas que também interferem na construção e recriação dessas estruturas e de formas mais
democráticas de exercer os poderes educativos no sistema escolar, na escola, na sala de aula, etc (LIMA,
2000, p. 19).

É urgente a discussão sobre a gestão
democrática e sua implantação nas escolas,
necessitamos verificar se ela atende a um projeto de sociedade democrática ou a um projeto
do capitalismo democrático, com uma roupagem humanizadora:

O governo tem utilizado o apelo da participação da comunidade escolar como justificativa de sua política de descentralização. Sob
essa perspectiva, oferece condições para a
participação da comunidade nas questões da
escola, entretanto, essa participação não deve
ser justificativa para a desobrigação do Estado
com a educação.

[...] a gestão da escola neste enfoque se caracterizará por aspectos fortemente descentralizadores, com
ênfase em aspectos administrativos. A função da comunidade fica reduzida e restrita ao gerenciamento de
um mínimo de recursos, ou ao levantamento de recursos mínimos para manutenção da escola (CZERNISZ,
2001, p. 205).

A participação necessária da sociedade civil passa pela socialização do próprio
conceito de gestão democrática e seus desdobramentos, para que possamos compartir ativamente do planejamento e das decisões que
envolvem todo o âmbito da escola. Assim, pensar em gestão democrática implica em superar
a homogeneização dos discursos.

À medida que a comunidade assume
cada vez mais a escola, torna-se responsável
também pelo seu sucesso ou fracasso, o que
se caracteriza como uma pseudo democratização.
Dessa forma, para que seja possível
haver na escola um ambiente fecundo para o
saber e o desenvolvimento de todos, é importante que a gestão exerça seu papel de liderança com carisma, contudo, sem autoritarismo.

A gestão democrática não deve ser instrumento de legitimação das políticas com características neoliberais e orientadas pelos organismos internacionais com foco na formação
para o trabalho. Como exercício da cidadania e fenômeno político, a gestão democrática
deve ser compreendida como uma manifestação legítima:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das considerações apresentadas pelos autores consultados, foi possível concluir
que a Educação deve ser compreendida em sua totalidade, considerando todas as particularidades dos processos e indivíduos envolvidos. Para que a aprendizagem aconteça é necessário
que múltiplos olhares de acompanhamento possam estar cuidando do ser que aprende e do ser
que ensina.
Nesses múltiplos olhares, o olhar do professor é fundamental e merece uma atenção
precisa, pois no processo de ensino e aprendizagem ele deve atingir positivamente a vida do
aluno, mas sabemos que para que isso aconteça é necessário que a saúde do professor não
esteja comprometida.
Somos sujeitos constituídos por nossa história, cultura e sociedade. Interagimos e somos
influenciados o tempo todo pelo meio no qual estamos inseridos e, da mesma forma, o influenciamos. Agimos sobre ele, transformando-o e transformando a nós mesmos, em um contínuo
processo de construção que não se limita e não se esgota. É notório que uma gestão democrática e participativa afeta positivamente o desenvolvimento do trabalho no âmbito escolar e
contribui significativamente para o alcance dos objetivos traçados pela equipe escolar.
Faz-se imprescindível que haja um olhar voltado para o tema da gestão democrática, que
possa cumprir seu papel de viabilizadora da efetivação da educação.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA
DOCENTE

RESUMO: O presente estudo tem como tema as novas tecnologias na prática docente, traçando
o perfil deste professor, de forma a ser flexível e dinâmico, e para que esteja preparado para
utilizar a tecnologia a seu favor e em benefício da aprendizagem, buscando que o planejamento e execução de suas aulas levem em consideração a realidade e permita a participação
do educando, como protagonista de seu aprendizado. As novas tecnologias de informação
e comunicação têm causado mudanças sociais e culturais, transformando comportamentos
em nossas vidas de uma forma acelerada. Assim, o papel do professor requer novas posturas,
fazendo com que ele deixe de ser o centro da informação e passe a atuar como mediador,
modificando as formas de aprender e ensinar de acordo com essa nova realidade. Por meio
de uma pesquisa do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado em MORAN (2009); SAVIANI (1991) e SANTOS (2010); temos como objetivo geral deste estudo observar o quanto
as novas tecnologias interferem na Educação e, como objetivo específico, pretende-se analisar como o uso de recursos tecnológicos que podem auxiliar o aprendizado. Podemos ver
que recursos tecnológicos vêm transformando a rotina da sociedade, alterando os serviços e
equipamentos, empresas, bancos, enfim, a tecnologia influencia cada vez mais nossas vidas.
Com isso, os avanços tecnológicos estão interferindo cada vez mais nas escolas. O uso de
tecnologias como ferramenta pedagógica anda em passos lentos, pois há uma grande barreira
do entendimento do uso destas ferramentas como extensão pedagógica, principalmente no
que tange ao uso do computador.

Palavras-chave: Educação; Tecnologias de Informação; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

C

onsiderando a grande revolução da informática, da automação e das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs), o contexto educacional tem exigido grandes transformações na estrutura escolar, visando novas posturas que privilegiam
as mudanças voltadas para um novo cenário do mundo contemporâneo.
Com estas relevantes modificações que a sociedade vem sofrendo com o desenvolvimento tecnológico e as novas maneiras de pensar sobre o saber e o processo pedagógico, professores e agentes pedagógicos se veem diante de um cenário de dificuldades e inseguranças
que comprometem o processo de ensino-aprendizagem.
A educação atual se encontra diante de um grande desafio: constituir um espaço de
mediação entre o aluno e o mundo tecnológico. Para isso, faz-se necessário que o professor
domine as novas tecnologias, que tenha uma nova qualificação e que atenda às expectativas
requeridas por este novo panorama.
Muitos profissionais têm desenvolvido pesquisas e projetos de ensino a fim de contribuir,
de forma intensa e decisiva, na formulação de novas teorias que garantam práticas pedagógicas
mais eficazes e voltadas para uma maior integração entre a escola, os docentes, os discentes e
a sociedade como um todo.
É válido ressaltar que, apesar dos grandes esforços e das iminentes contribuições desses estudiosos e profissionais, o aprofundamento desses estudos ainda é muito carente de uma
postura mais ampla e abrangente para se alcançar resultados mais significativos, individuais e
coletivos.
Assim, o objetivo geral desta pesquisa é observar o quanto as novas tecnologias interferem na Educação e, como objetivo específico, pretende-se analisar como o uso de recursos
tecnológicos que possam auxiliar o aprendizado, motivando os educandos a buscarem mais
conhecimentos, proporcionando aos professores a utilização de novas ferramentas em suas
práticas pedagógicas. Neste estudo, no primeiro capítulo, trataremos das tecnologias na Educação, como recurso pedagógico e a tecnologia e a aprendizagem. O segundo capítulo trata da
metodologia de pesquisa utilizada no presente estudo.
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AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO E A
ESCOLA
Na sociedade atual, as inovações tecnológicas devem ser vistas como instrumentos
que facilitam a transmissão do conhecimento
e valorizam a interação professor-aluno. Nesse
aspecto, o que deve estar mais evidente para o
professor é o objetivo da ação para o processo de ensino aprendizagem, ou seja, com que
finalidade determinado recurso será utilizado e
quais conhecimentos o mesmo proporcionará
que sejam repassados aos alunos (CROCHIK,
1998).
A questão do objetivo para o professor
deve ser tão esclarecida quanto à concepção
de linguagem e a concepção de educação,
por exemplo, porque só a partir de um ideal
bem definido pode ser alcançada uma meta. O
grande desafio é a conscientização dos educadores a utilizar o espaço tecnológico com mais
frequência, e ainda realizar ações, como formações continuadas, comprometimento e novas
práticas pedagógicas. Mas isto não seria suficiente. Os alunos precisam sentir-se motivados
para a busca do conhecimento. Trata-se, ainda,
de desenvolver o um senso crítico (CROCHIK,
1998).
Para autor (1998, p.111) afirma que “a
ênfase é dada ao processo da educação, ou
melhor, ao processo de aprendizagem que leve
ao pensamento crítico”. O âmbito educacional
conta, hoje, com um universo de possibilidades de utilização das novas tecnologias. Entre
elas está o melhor aproveitamento pedagógico
em que o professor pode ser capaz de potencializar o ensino-aprendizagem.
O docente tem papel primordial neste
contexto desde que tenha consciência da necessidade de sua adequação a esta nova realidade. É preciso buscar formas que possibilitem
a utilização desses recursos e ferramentas em
benefício do aprendizado (CROCHIK, 1998).
O perfil do estudante mudou. Atualmente ele faz várias atividades ao mesmo tempo, assiste TV, acessa a internet, faz a tarefa,
relaciona-se com seus colegas e amigos pelas
redes sociais, além de desenvolver novas habilidades a cada recurso tecnológico utilizado.
Por isso, é preciso buscar atividades que conquistem o interesse e a atenção deste aluno.

Sabemos que é um grande desafio, mas precisamos ser otimistas e aproveitar este contato
que o jovem vive com o mundo como aliado
no processo de ensino-aprendizagem, basta
que o professor seja criativo e dedicado (CROCHIK, 1998).
O aluno possui as ferramentas principais para esta mudança e já chegam “plugados” nos mais modernos aparelhos tecnológicos acoplados às câmeras digitais, redes
sociais, telefones celulares conectados à internet, e, o que é mais interessante, gostam de
lidar com estes aparelhos e descobrir as novidades, satisfazendo, assim, suas curiosidades
(CROCHIK, 1998).
Portanto, só podemos falar em educação se estivermos inseridos na realidade
de nossos educandos. Precisamos estar preparados para este desafio, buscando desenvolver as habilidades necessárias e conhecer
os recursos disponíveis e suas possibilidades
(CROCHIK, 1998).
Atualmente o grande desafio dos dirigentes das instituições escolares é acompanhar o avanço tecnológico para disponibilizar
tanto para os docentes como para os alunos
recursos que possam fomentar e melhorar o
aprendizado e a busca de conhecimento. Hoje
em dia somente o acervo de uma biblioteca
não é mais suficiente para satisfazer a gama
de informações que a atual geração necessita
(CROCHIK, 1998).
Toda instituição de ensino tem a necessidade de disponibilizar um laboratório de informática para que os alunos tenham acesso à internet, já que nela está um grande diretório de
informações, e estas são atualizadas constantemente, sendo que muitas vezes os acervos
das bibliotecas ficam defasados (CROCHIK,
1998).
Tekura (2006, p. 94), afirma que “as
ferramentas tecnológicas favorecem o acesso a coleta de informações, textos, mapas e
que todo acesso rápido à informação contribui
para melhorar o ensino”. O uso de novas tecnologias em sala de aula é um grande desafio
para os professores. Vários fatores determinam
estas dificuldades, pois alguns não possuem
habilidades necessárias para estas novas técnicas. As escolas não possuem suportes necessários para suprir dificuldades, os profes586
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sores são pouco capacitados e alguns com
medo, se acomodam com esta situação e não
mudam a prática pedagógica no ambiente escolar (TEKURA, 2006).
Os professores devem buscar processos formativos que possibilitem o uso adequado dos recursos tecnológicos que possam
estar a sua disposição, pois sem um preparo
adequado o resultado não será o desejado,
ARAÚJO (2005, p. 23-24) afirma que:

Almeida (1988, p. 21), salienta que a
educação do campo não deve ser tratada somente dela mesma, deve ser inserida em uma
problemática, onde não se fala somente da
enxada, mas da tecnologia mais apropriada.
Isto reforça cada vez mais a necessidade da
inserção das tecnologias no cotidiano escolar,
principalmente nas instituições do campo. Com
isso, os impactos poderão ser minimizados e
nossos alunos estarem mais qualificados e não
O valor da tecnologia na educação é derivado intei- encontram muitas dificuldades no campo de
ramente da sua aplicação. Saber direcionar o uso da trabalho (ALMEIDA, 1988, p. 21).
Internet na sala de aula deve ser uma atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro
da perspectiva progressista, a construção do conhecimento, de modo a contemplar o desenvolvimento de
habilidades cognitivas que instigam o aluno a refletir e
compreender, conforme acessam, armazenam, manipulam e analisam as informações que sondam na Internet
(ARAÚJO, 2005, p. 23-24).

Portanto o professor tem a missão de
buscar fortalecer a autonomia do aluno, pois
cada um tem seu tempo de aprendizagem e
basta o educador identificar este espaço aplicando todas as técnicas possíveis para passar
o conhecimento. A tecnologia está presente
em muitas transformações que estão ocorrendo em nossa sociedade, com isso vários setores estão sofrendo várias modificações. Uma
das áreas atingidas pela tecnologia foi o campo (ARAÚJO, 2005).
Com a evasão do campo na década
de 70, houve a necessidade da inserção de
mais equipamentos para superar esta ausência. Com isso os maquinários estão cada vez
mais modernos, com recursos tecnológicos.
Há pontos negativos e positivos com a inserção da tecnologia no campo (ARAÚJO, 2005).
Com isso o grande êxodo rural ocorrido na década de 70 veio diminuindo com
o fortalecimento da renda familiar no campo.
DAHER ainda reforça, “Essa “revolução verde”
foi conquistada em grande parte graças às novas tecnologias introduzidas em nossas lavouras desde os anos 1970” (DAHER, 2014, p.1).
O uso de meios tecnológicos no ambiente educacional, principalmente nas escolas do campo, não pode mais ser ignorado,
ou simplesmente não buscar disponibilizar um
ambiente tecnológico para os alunos do campo. Vemos a cada dia tais recursos fazerem
parte de seu cotidiano.

A TECNOLOGIA COMO RECURSO
PEDAGÓGICO
Segundo Faria (2014), a partir do século XX, os avanços tecnológicos popularizaram o acesso à informação, modificando a maneira como vivemos e, consequentemente, a
maneira como aprendemos. A nossa sociedade, atualmente, está em rede; e isso provocou
mudanças marcantes. A aprendizagem não é
mais individual, mas sim coletiva.
O conhecimento é construído em grupo
e incontestavelmente está mais acessível. Diante desse contexto, surgem os seguintes questionamentos: qual o papel do professor perante
as novas tecnologias aplicadas à educação?
Tais recursos minimizam o valor do conteúdo
transmitido pelo professor, isto é, da aula? Com
que intuito essas tecnologias são utilizadas em
sala de aula? (FARIA, 2014).
O crescente avanço tecnológico tem
desencadeado a “sociedade da informação”.
Logo, participando de um processo evolutivo,
acredita-se que os sujeitos inseridos em tal
sociedade tiveram seus estilos de vida modificados, em função das alterações econômicas,
sociais, políticas e culturais apontadas pela globalização. Diante dessa realidade, tratando-se
de educação, surge uma indagação: o papel/a
postura do professor mudou? Discutindo a respeito da postura do professor na contemporaneidade, inclui-se uma nova forma de ensinar e
de aprender (FARIA, 2014).
O educador precisa ensinar ao educando que educação de fato precisa ser lapidada
e não é algo pura e simplesmente baseado nos
conteúdos aplicados de acordo com a demanda curricular, ou seja, a educação formal não
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está resumida apenas entre quatro paredes,
quadro, livros didáticos e professor, mas sim
baseada na constante busca pelo novo, pois
o que se pretende é que os alunos devem ser
sujeitos ativos, que se comunicam, que pesquisam e que futuramente se tornem sujeitos éticos e críticos, diante de uma sociedade complexa, pois a educação escolar é como a parte
de um todo que prepara o aluno a conviver em
meio social (FARIA, 2014).
Em consonância com o autor (2014, p.
61), isso implica dizer que o professor passa
da escola centrada nos conhecimentos, onde
o Mestre tem domínio absoluto do que está
propondo, para uma visão de professor que,
ao construir o conhecimento junto com seus
alunos, questiona, duvida, enfrenta conflitos,
contradições e divergências, enriquecendo tais
ações pelo apoio na tecnologia. É importante
ressaltar que subjacente às atitudes do professor, está a sua formação, pois é a partir da
apreensão de conhecimentos teórico-práticos
disseminados no processo de formação para o
exercício do magistério que o professor fundamenta suas ações, enquanto profissional crítico atuante na sala de aula (FARIA, 2014).
Conforme Moran (2007, p. 40), educar em uma sociedade que sofre mudanças
rápidas e profundas nos obriga a reaprender
a forma de ensinar e a de aprender. Pode-se
afirmar que houve uma transformação da figura/postura do professor, que antigamente era
aquele que detinha o conhecimento e o transmitia de forma expositiva, tradicional.
O professor da atualidade continua
tendo a necessidade de dominar o conteúdo,
porém, não é apenas para expor o que sabe,
mas sim para, de forma diferenciada, construir
conhecimento junto com seus alunos, proporcionar o diálogo e a troca de informações. É
importante ressaltar que não se objetiva neste trabalho atribuir menor valor/importância a
postura, nem aos métodos, muito menos aos
recursos tradicionais utilizados (FARIA, 2014).
Deseja-se apenas evidenciar que a realidade da sala de aula avança concomitantemente à realidade externa, ou seja, fora da
escola, no meio social, por isso, a didática utilizada outrora pode não ser mais tão atrativa
para os alunos, nem eficaz para o processo de
ensino-aprendizagem, em função disso deve

ser adaptada. A este respeito Ferreira e Souza
(2010, p. 167) se colocam:
É possível utilizar os novos instrumentos tecnológicos
para ensinar velhos conteúdos e ensinar novos conteúdos com velhos recursos, pois não se trata aqui de
abandonar todos os recursos até hoje utilizados e substituí-los pelos mais modernos, mas extrair destes novos
recursos tecnológicos todo o potencial que possuem
para auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem
dos educandos (FERREIRA; SOUZA, 2010, p. 167).

Retomando um pouco sobre o atual
papel do professor, vale mencionar uma colocação de Alda (2012, p. 3), que trata do professor pós-moderno. O professor pós-moderno
deve estar em sincronia com a contemporaneidade, saber utilizar as tecnologias em prol de
um ensino mais eficiente e eficaz, trabalhar em
parceria com o aluno e, além de tudo isso, ser
consciente de que não é o detentor de todo
o conhecimento. Vemos a necessidade de o
docente ultrapassar a fundamentação técnica
e fragmentada, para agir em situações novas
e problemáticas, que conduzam a ações decisórias e a capacidade de iniciativa, através de
uma postura flexível, permeada por uma visão
sistêmica e estratégica.
Nessa perspectiva, Morin (2001, p. 21)
ressalta o papel do docente frente ao uso das
tecnologias de informação e comunicação de
forma apropriada e contextualizada, mantendose sempre em constante atualização e preparação para desempenhar sua função. Verifica-se que o processo de atualização e formação
docente, não se restringe ao momento da formação inicial, pois ele se prolonga por todo o
trajeto profissional do docente, mediante uma
relação dialética. A educação e o ambiente escolar, hoje, são decerto bem diferentes do que
foi há alguns anos. A educação na atualidade
apresenta demandas específicas que dialogam
com a crescente globalização e interligação da
sociedade.
O ‘ser pedagogo’ passa a significar a
condução ao saber, à cultura, função transposta posteriormente ao preceptor, ao educador.
Através do tempo, a escola passa a ser o local
institucional do ensino e da prática pedagógica.
Cabe à escola a identificação dos elementos
culturais que precisam ser assimilados pelos
indivíduos, concomitantemente à descoberta
das formas mais adequadas para atingir este
objetivo (SAVIANI, 1991, p. 19).
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Na verdade, o que todo educador precisa é estar disposto a buscar sempre mais;
buscar novos métodos; criar; inovar; pesquisar;
e nunca ceder ao comodismo. Professores críticos, reflexivos, que repensam a sua prática
buscando favorecer cada vez mais a aprendizagem dos alunos, são professores bem-sucedidos, exatamente pelo fato de não encararem
à docência como uma simples transmissão
de conhecimento e por não se considerarem
os detentores do saber no âmbito da sala de
aula. Essa concepção crítico-reflexiva é bastante difundida nos trabalhos científicos realizados
acerca de experiências de professores bem-sucedidos, a exemplo do estudo de Santos
(2010, p. 13).

A TECNOLOGIA E A APRENDIZAGEM
Podemos observar que a contemporaneidade coloca o professor no embate cotidiano da função, frente a dilemas e desafios que
demandam novas configurações de trabalho.
Na luta fundamental de quem foi formado e
atua a partir dos pressupostos da modernidade, frente ao colapso das certezas morais, da
derrubada de antigas missões e de certezas
científicas, o professor apresenta posições entre a resistência e a produção (MORAN, 2009).
O educador do séc. XXI deve ser um
profissional da educação que elabora com
criatividade os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade, tendo o mesmo que
centrar-se numa prática pedagógica de êxito,
com uma aprendizagem satisfatória e significativa, pois as constantes mudanças ocorridas
na sociedade exigem uma nova postura do
professor, bem como um repensar crítico sobre
a educação (MORAN, 2009).
O papel do educador contemporâneo
é de mediação entre o aluno e o conhecimento
a ser trabalhado e construído, ou seja, deve
conceber estratégias de ensino que visam ensinar a aprender, bem como persistir no empenho de auxiliar os alunos a pensarem de forma
crítica é aprender novamente a aprender como
ensinar, onde através da troca de experiências
se cria um espaço de formação mútua, e cada
educador desempenha simultaneamente, o
papel de formador e de formando e o aluno
interioriza um conjunto de valores favoráveis à

aquisição de cidadania (MORAN, 2009).
Diante das implicações, dos desafios
e conflitos que permeiam a função docente, e
perante a complexidade da educação no contexto da sociedade contemporânea, globalizada, multiculturalista, imersa numa realidade
complexa, requer do professor ações e conhecimento polivalente. Como vimos ser professor
não é uma vocação, embora alguns a tenham,
não é uma técnica, embora requer uma excelente operacionalização técnico-metodológica.
É ser um profissional de ensino, competente,
legitimado por um conhecimento específico
exigente e complexo (MORAN, 2009).
Existe um potencial de inovações tecnológicas capazes de afetar profundamente
a organização dos sistemas educacionais e
o próprio processo ensino-aprendizagem, em
termos de conteúdo e organização social da
aprendizagem, habilidades de pensamento
e papéis de professores e alunos. Na era da
informação, a experiência educacional diversificada e de qualidade será a base fundamental para o desenvolvimento de uma cidadania
ativa; uma vez que os estudantes necessitam
não só dominar os conteúdos, mas também,
dominar o processo das estratégias de estudo
e de aprendizagem (MORAN, 2009).
Cada vez mais haverá necessidade
de uma educação permanente, explorando todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia. Precisa-se proporcionar aos educandos o
acesso e a crítica reflexiva ao conhecimento,
prepará-los para uma vida de aprendizagem e
descobertas, com o domínio das habilidades
e ferramentas de pesquisa como parte de sua
educação básica, e para isso nós precisamos
criar um ambiente de aprendizagem que integre ensino e pesquisa, no qual os alunos exercitem constantemente a construção ativa de
seus processos de aprendizado, a comunicação, a colaboração, desenvolvendo sua autonomia (MORAN, 2009).
A escola, enquanto instituição social, é
convocada a refletir criticamente sobre as exigências da contemporaneidade. Se estamos
presenciando estas inovações da tecnologia é
de fundamental importância que a escola seja
um tempo/espaço de reflexão sobre esses novos conhecimentos, novos processos, novas
habilidades necessárias ao educando para
589
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que ele exerça integralmente a sua cidadania
(MORAN, 2009).
Usar tecnologia tem como objetivo o
aumento da eficiência da atividade humana
em todas as esferas. A tecnologia e seu uso
são marca da terceira Revolução Industrial.
Caracteriza-se pela transformação acelerada
no campo tecnológico, com consequências
no mercado de bens, serviços e consumo; no
modo de organização dos trabalhadores; no
modo de produção, na educação/qualificação
dos trabalhadores e nas relações sociais (MORAN, 2009).
Portanto, as novas tecnologias de informação e comunicação, além de ser um suporte aos alunos/professores, elas interferem em
nosso modo de pensar, sentir, agir e de relacionarmos socialmente e na aquisição de conhecimento; ou seja, criam uma nova cultura e um
novo modelo de sociedade (MORAN, 2009).
Com relação à prática pedagógica, por
mais que a educação se transforme com um
emprego de novas metodologias e tecnologias, o professor, através da sua postura e do
seu conhecimento, é quem efetiva a utilização
desse aparato tecnológico e científico. Dessa
forma, redimensiona o seu papel, deixando de
ser o transmissor de conhecimento para ser o
estimulador. “O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por
querer conhecer, por pesquisar, por buscar a
informação mais relevante” (MORAN, 2009, p.
20).
A tecnologia modifica a expressão
criativa do homem, modificando sua forma de
adquirir conhecimento. A Internet/computador,
quando empregada de forma consciente e responsável pela escola, vem tornando o ensino
mais compartilhado, mais significativo e aberto,
modificando a forma de ensino-aprendizagem.
Neste novo cenário, o papel do professor é de
mediar as atividades presenciais e à distância
e não de ser apenas o provedor de informações (MORAN, 2009).
A incorporação das Novas Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC’s) nas escolas implica em novas práticas docentes, as
quais necessitam processos de formação e
acompanhamento que garantam sua adequada integração durante a formação profissional
dos docentes e se transforme em mais um

apoio aos constantes esforços por alcançar a
qualidade educativa.
Por fim, o papel fundamental do professor é o de ensinar, sendo um mediador desse
processo em construção. Além disso, também
é importante aproximar-se dos alunos, compartilhar os seus interesses e sua realidade, interagir e trocar ideias objetivando construir sentidos e significados para aprendizagem. Ainda,
é preciso procurar entender as novas tecnologias, para que servem, por que estão disponíveis, como podem contribuir para o ensino
(MORAN, 2009).
Essas podem ajudar e muito o professor, fornecendo novas ferramentas e novos
métodos que se adaptam a novos contextos;
resistir à estas mudanças acaba tornando-se
uma forma de exclusão. Logo, o professor deve
exercer o papel de um ser evolutivo, mediador,
que pensa, reflete, analisa e busca sempre o
aperfeiçoamento a fim de facilitar a aprendizagem com significado.
De fato, não há um melhor método ou
uma melhor forma, as ferramentas estão à disposição e cabe ao docente como melhor utilizá-las para estimular a curiosidade e proporcionar aprendizados com sentido, seu papel,
assim, torna-se singular, e dependerá de como
a ferramenta será utilizada em prol do processo de ensino/aprendizagem (MORAN, 2009).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas por meio de livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais.
O referencial teórico disponibilizado
com consulta via Internet permitiu uma ampla
fundamentação teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas
focam em MORAN (2009); SAVIANI (1991) e
SANTOS (2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo revela que a modernidade, caracterizada pelo avanço tecnológico, pela
expansão dos meios de comunicação, pela generalização do modo de vida urbana e pelas
pressões da democratização, traz novas formas de relações sociais; um novo tipo de intelectual
caracterizado pela sua capacidade para transformar a natureza e as relações sociais, a partir de
uma nova e integral concepção de mundo.
Durante as últimas décadas, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação assumiu um ritmo sempre crescente, imprimindo à sociedade novos rumos, não só
tecnológicos, mas também sócio-econômico-culturais.
Ao estruturar sua proposta pedagógica, utilizando essas tecnologias, o professor precisa
estabelecer vínculos com os alunos, conhecer seus interesses, saber o que o aluno já sabe, o
que o aluno não sabe e o que ele gostaria de saber. Motivar o aluno a fazer parte da proposta
pedagógica, dando-lhe ciência sobre o que será abordado e convidando-o a contribuir.
O professor também necessita de atualização permanente, buscar sempre informações,
saber o que está acontecendo, estar consciente da relação entre os diferentes saberes. Saber
somente sobre a sua área de atuação não é mais suficiente para atender as necessidades dos
alunos. Isto não quer dizer que o professor precise saber tudo, mas sim, saber o que o aluno
quer conhecer.
O processo educativo precisa estar vinculado ao contexto social, em que o sujeito - aluno
está inserido. Isso irá implicar em conhecer e usar instrumentação eletrônica, bem como outros
recursos pedagógicos.Nessa nova era, as escolas e os professores vivem um período de transformações.
A escola tradicional que resiste às evoluções deve ser superada não só pelo novo aluno,
mas também à nova formação dos docentes. Vale salientar que para mudar não basta trocar os
recursos antigos pelos atuais, além de renovar o ensino é preciso compreender as novas tecnologias como ponto de partida para um novo pensar a educação.
Assim, é muito importante analisar novos métodos de ensino com o uso das novas tecnologias, propondo mudanças nas práticas pedagógicas, tornando as aulas mais interessantes
e estimulantes para o processo de ensino aprendizagem. Pode-se observar que por meio das
atividades que proporcionam o uso de tecnologias, possibilitam a criatividade, a socialização e
a descoberta de novas habilidades.
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OS ESTUDOS EM PSICOPEDAGOGIA E
NEUROPSICOPEDAGOGIA E OS INSTRUMENTOS
DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO
RESUMO: Este artigo aborda os principais aspectos sobre as práticas em psicopedagogia e neuropsicologia no contexto escolar e apresenta os principais instrumentos de diagnóstico psicopedagógico. Neste sentido temos como objetivo geral apresentar os conceitos que envolvem a psicopedagogia e como objetivos específicos abordar os aspectos principais sobre a
neuropsicologia e apresentar alguns instrumentos de diagnóstico psicopedagógico bem como
as formas de aplicação destes recursos. O papel do psicopedagogo que atua na instituição
escolar é realizar o levantamento e analisar as práticas que acontecem no âmbito escolar e
a atuação da equipe escolar. O objetivo do diagnóstico é compreender a criança de maneira
global, compreendendo como ela aprende e o que está ocorrendo neste processo dificultando a aprendizagem, depois de especificado o problema parte-se então para o encaminhamento de ações para solucioná-los. O psicopedagogo realiza a indicação das dificuldades de
aprendizagem que foram diagnosticadas nas sessões e depois realiza a devolutiva a família e
ao paciente, iniciando o processo de intervenção para integração escolar e social. O estudo
em Neuropsicologia busca realizar uma análise das alterações que podem ocorrer nos casos
de lesão cerebral, explicitando como tais lesões podem interferir nos processos psicológicos
e permite a análise da atividade mental, com o acesso a informações a respeito das lesões em
partes complexas do cérebro.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Neuropsicologia; Instrumentos;Diagnóstico; Aprendizagem.
594

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

A

psicopedagogia e as suas diferentes áreas de atuação podem ser vistas como
facilitadores no processo de aprendizagem e desenvolvimento na escola, o conhecimento desta área de atuação pode auxiliar o trabalho dos profissionais de

educação.
Os trabalhos em sala de aula e a escola de uma maneira geral e estes conhecimentos
são importantes para que se possa compreender as questões que envolvem a aprendizagem no
cotidiano escolar.
Neste sentido o objetivo geral desta pesquisa é apresentar como o estudo da psicopedagogia e das avaliações psicopedagógicas podem ser entendidos como facilitadores no processo de ensino e em quais contextos se dá a sua utilização.
Temos como objetivos específicos explicitar os conceitos que envolvem os temas Psicopedagogia e Neuropsicologia; abordar os principais aspectos sobre as avaliações psicopedagógicas, relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem.
Este estudo se justifica na importância do tema para o contexto educacional e para o
auxílio aos profissionais da área de educação que nem sempre possuem a formação e os instrumentos necessários para diagnosticar as causas de alguns problemas no processo de aprendizagem.
Podemos definir o seguinte questionamento como problema de pesquisa para este estudo: De que maneira os estudos em psicopedagogia e neuropsicologia estão relacionados ao
contexto educacional e podem auxiliar no avanço das aprendizagens?
O psicopedagogo exerce a função de dar suporte clínico e/ou pedagógico na escola
ou na clínica especializada. Quando atua no âmbito educacional realiza o trabalho voltado a
prevenção e análise dos principais problemas de aprendizagem. A prevenção neste tipo de atendimento atua voltada ao suporte para que a aprendizagem efetiva ocorra e que todos os alunos
possam aprender.
A Psicopedagogia surge com a necessidade de identificação e compreensão das causas que ocasionam alguns problemas no processo de aprendizagem das crianças, indicando
algumas formas de intervenção que colaborem para que o aluno tenha um aprendizado significativo e seja capaz de construir conhecimentos.
Para a Psicopedagogia o meio no qual o indivíduo está inserido é de fundamental importância nesta análise dos fatores que podem acarretar prejuízos nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, e a escola está inserida neste meio social, juntamente a família. O intuito
dos estudos psicopedagógicos e dos testes de avaliação psicopedagógica é compreender de
que maneira o indivíduo aprende e como se dá este processo.
O método escolhido para a intervenção psicopedagógica vai interferir e influenciar diretamente os resultados obtidos, é preciso que se tenha bem claro quais são os propósitos da
intervenção e qual é o melhor instrumento a ser utilizado naquele momento, baseado nas informações que se tem daquele indivíduo e das queixas ali apresentadas.
A criança em idade pré escolar e nos anos iniciais do ensino fundamental encontra-se
em um processo contínuo de aprendizagem, aprendendo a lidar com o mundo, com as demais
pessoas e com si mesma, neste período o cérebro está em constante transformação e formação
e as influências do ambiente podem interferir diretamente nestes processos cognitivos e nas
relações que se estabelecem nesta etapa de desenvolvimento.
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tas crianças que apresentaram algum tipo de
dificuldade na escola poderiam ter avançado
caso, nesta época, fossem conhecidas algumas práticas corretas de instrução. Neste sentido, até mesmo os alunos que conseguiram
êxito nestes modelos educacionais, poderiam
ter obtido melhores resultados e desenvolvido
diferentes habilidades e conhecimentos (OLIVEIRA, 2011).
Para efeito de estudo, a Psicopedagogia pode ser agrupada nas seguintes categorias: Psicopedagogia e Pedagogia com o foco
no indivíduo Pedagogicamente; Psicopedagogia e Psicologia, com o foco no indivíduo Psicologicamente; Psicopedagogia e problemas
de aprendizagem com o foco nas situações
em que não ocorre aprendizagem, mas que deveriam ocorrer; Psicologia e fracasso escolar
com 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 (OLIVEIRA, 2011).
No século XIX, na Europa, começa
surgir os estudos e a discussão voltados aos
problemas de aprendizagem, tais discussões
envolviam profissionais da área de educação,
medicina e filosofia. Foi constituída neste período uma equipe médico pedagógica para estudar os problemas neurológicos que poderiam
interferir nos processos de aprendizagem e desenvolvimento:

Segundo estudos de Barbosa (2000).
a psicopedagogia pode ser definida como um
campo do conhecimento que tem a sua atuação nos âmbitos educacional e clínico e tem
por objetivo estudar os fatores que podem interferir nos processos de aprendizagem, prejudicando ou auxiliando em sua evolução.
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
em geral, auxiliando no entendimento e auxílio
das dificuldades e problemas de aprendizagem, consideradas como distúrbios (BARBOSA, 2000).
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. (BARBOSA, 2000).
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 mantinha o foco na terapia
e na afetividade relacionada aos processos de
aprendizagem, logo depois, passam a pensar
na instituição escola e no nível de atuação distinto das duas áreas de psicopedagogia, clíniA psicopedagogia tem papel político, pedagógico e de
ca e institucional:
A Psicopedagogia na escola transforma a ação individual em ação grupal, analisa os sintomas, considerando a gama de relações que existe em uma instituição e
propondo projetos de atuação que apontem para uma
mudança global sem deixar de atender os casos concretos que aparecem como sintoma (BARBOSA, 2000,
p. 25).

A Psicopedagogia curativa utilizava um
método que buscava favorecer a readaptação
pedagógica dos alunos, auxiliando-o a adquirir
conhecimentos e a desenvolver a sua personalidade. Era conduzida em grupos ou individualmente e foi introduzida na França.
Oliveira (2011) destaca que nos diferentes momentos da história, os estudiosos e pesquisadores demonstraram uma preocupação
de como os ambientes educacionais poderiam
ter sucesso em realizar a seleção de crianças
ou proporcionar o seu desenvolvimento. Mui-

liderança no espaço escolar, sem desconsiderar o restante da equipe, mas o psicopedagogo deve ser inovador, ousado, criativo e sobretudo um profissional de
educação comprometido com seu grupo de trabalho. É
quase uma perfeição? Não, tem que se ter humildade
também para aprender e ouvir quando o grupo fala argumentos teóricos para garantir a continuidade da proposta e a sabedoria de recuar quando o grupo ainda
necessita de mais tempo (ZABALA, 1998, p. 31).

O diagnóstico em psicopedagogia é
utilizado para avaliar quais são os fatores que
ocasionam as dificuldades na aprendizagem.
Ribeiro (2011) afirma que as dificuldades de
aprendizagem se referem a algumas desordens
que o sujeito pode manifestar, tais desordens
podem compreender aspectos da falta, audição, aprendizagem de leitura e escrita, aprendizagem matemática, dentre outras (ZABALA,
1998).
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O objetivo do diagnóstico é compreender de maneira global como o indivíduo
aprende e o que está ocorrendo neste processo dificultando a aprendizagem, depois de
especificado o problema parte-se então para
o encaminhamento de ações para a solução
deste problema. O psicopedagogo é capaz de
identificar as dificuldades de aprendizagem e
realizar os encaminhamentos e as devolutivas
necessárias para ajudar o paciente e iniciar os
processos de intervenção necessários à integração escolar e social (ZABALA, 1998).
Quando uma pessoa não aprende, os
fatores determinantes para esta situação podem estar relacionados a diferentes aspectos,
como distúrbios ou uma dificuldade escolar,
nos dois casos, o indivíduo apresenta rendimento escolar abaixo da média nas diferentes
áreas de aprendizagem. Alguns distúrbios escolares possuem origens neurológicas ou orgânicas, resultantes de disfunções cerebrais
(ZABALA, 1998).
Podemos citar nestes casos, a dislexia,
disgrafia e discalculia. A dislexia está relacionada ao processamento falho das habilidades
de leitura e escrita, a disgrafia está relacionada
a falhas no processo de escrita e a discalculia
está relacionada às dificuldades relacionadas
aos conceitos matemáticos (ZABALA, 1998).
De acordo com Tabaquim (2003) o estudo das questões neurobiológicas do comportamento humano busca estabelecer relações
entre os processos mentais e as atividades celulares. A Neuropsicologia estuda os distúrbios
das funções superiores que são produzidos por
alterações cerebrais e investiga os distúrbios
de comportamento adquiridos, é uma ciência
do conhecimento que estuda as relações entre
cérebro e comportamento, apresentando o funcionamento dos sistemas cerebrais individuais
em seus diferentes níveis, tanto em condições
normais como patológicas.
Pain (1985) define que a aprendizagem
depende da articulação de fatores internos e
externos ao sujeito e a aprendizagem possui
três funções:
-

Socializadora, porque a partir do momento em que o
indivíduo aprende, ele se submete a um conjunto de
normas, identificando-se com o grupo social do qual
pertence, transformando-se em um ser social;
- Repressora, porque pode significar uma forma de controle, com o objetivo de garantir a sobrevivência específica do sistema que rege a sociedade;
- Transformadora, que deve direcionar a atuação dos
psicopedagogos, permitindo ao sujeito uma participação na sociedade, não na perspectiva de reproduzi-la,
más de transformá-la (PAIN, 1985, p. 23).

Zabala (1998) afirma que as mudanças
educacionais que hoje são impostas e necessárias de acordo com a realidade que temos,
requer a aprendizagem de novas habilidades e
competências, além de exigir dos educadores,
compromisso e motivação para o trabalho em
parceria. Cada escola possui os seus problemas específicos e tem características próprias.
O psicopedagogo vivencia as dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelos alunos e
com tais dados é capaz de formular e reformular ações e condutas para minimizar tais efeitos
e contribuir para a aprendizagem.
Nascimento (2013) afirma que o trabalho conjunto entre escola e o psicopedagogo promove resultados positivos e contribuem
para a diminuição das dificuldades que surgem
no âmbito educacional. 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.
Podemos agrupar a psicopedagogia
em diferentes grupos: Pedagogia, quando o
foco é voltado para o indivíduo; Psicologia,
quando o foco é voltado ao psicológico do indivíduo; Problemas de Aprendizagem, quando
o foco está nas situações em que não ocorre
aprendizagem, mas que deveriam ocorrer; Fracasso Escolar quando o indivíduo não é capaz
de aprender; todos estes aspectos relacionados ao contexto escolar e social no qual está
o indivíduo.
Para diagnosticar os pacientes é fundamental seguir o planejamento e as regras que
são definidas em conjunto com as famílias e
paciente, esse planejamento de atendimento
inclui o contrato de atendimento, as sessões
que serão realizadas, periodicidade do atendimento, locais, dentre outros aspectos.
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A NEUROPSICOLOGIA E SEUS
CONCEITOS
Com base nas ideias de Rato (2010) a
neurociência é a ciência do cérebro e a educação é a ciência do ensino e da aprendizagem,
podemos assim definir a Neurociência como
um campo de conhecimento que procura estudar as variações que acontecem entre a atividade cerebral e o comportamento, abrangendo
diversas disciplinas, destacando-se entre elas
a neurofisiologia, a pedagogia, a neurologia e
a psicologia, dentre outras.
A Neurociência é formada pelo conjunto destas ciências e estuda como o cérebro
funciona interferindo em nosso comportamento e em nossas emoções. Com o estudo em
Neurociências é possível compreender como
ocorrem as interferências no cérebro humano,
provocadas por lesões.
O estudo em Neuropsicologia busca
realizar uma análise das alterações que podem
ocorrer nos casos de lesão cerebral, explicitando como tais lesões podem interferir nos
processos psicológicos e permite a análise da
atividade mental, com o acesso a informações
a respeito das lesões em partes complexas do
cérebro:

De acordo com Houzel (2013) a Neurociência mostra que as transformações no
cérebro duram por toda a infância e mesmo
depois deste período o cérebro ainda está em
constante transformação, que são responsáveis pela mudança de comportamento na adolescência, entre outros fatores, desta maneira,
o estudo da Neurociência se relaciona com a
educação por sua importante relação com o
aprendizado com as interações que se estabelecem nas interações ocorridas no processo
de ensino e aprendizagem.
Como a Neuropsicologia envolve o domínio das relações e inter-relações das funções cerebrais e do comportamento, a avaliação é fundamental para documentar o grau de evolução e verificar dados que possibilitem
desenvolver técnicas de intervenção. Além disso, a avaliação neuropsicológica deve promover e aprofundar o
conhecimento do funcionamento cerebral, permitindo
avaliar como se desenvolvem os processos psicológicos, linguísticos e perceptuais, comparando-os e revelando sua interdependência (CIASCA, 2003, p.95).

A avaliação neuropsicológica normalmente se estrutura em uma série de testes e subtestes. No entanto, a
organização cerebral está muito mais além das simplificações e abstrações decorrentes na análise dos instrumentos empregados, pois raramente um teste ou subteste é específico de uma função mental independente.
Desta forma, ao estudar a denominação de objetos representados em imagens, explora-se também a atenção
seletiva, percepção e agnosia visual, recursos lexicais,
memória de trabalho, etc. Toda interpretação fora de um
contexto clínico e funcional determinado pode conduzir
a interpretações errôneas e distorcidas do diagnóstico
(CIASCA, 2003, p.96-97)

A neuropsicologia é responsável pelo
estudo das funções do sistema nervoso que
refletem em aspectos comportamentais, o
processo de aprender se caracteriza pela mudança de comportamento partindo de uma
experiência já vivenciada pelo indivíduo, neste
sentido, com a aprendizagem a ser constituída
por processos neurais, a neuropsicologia torna-se uma importante ferramenta de estudo no
contexto educacional CIASCA, 2003).
Diferentes fatores podem influenciar, direta ou indiretamente, nos processos de aprendizagem, o ambiente no qual o indivíduo está
inserido, o ambiente em que ocorre a aprendizagem, os fatores sócio emocionais e orgânicos e o contexto familiar. Todos estes fatores
fazem parte do processo de desenvolvimento
e constituição do indivíduo:

A neuropsicologia tem por objetivo estudar as funções do sistema nervoso e o comportamento humano, neste sentido, podemos
afirmar que a aprendizagem está relacionada
a mudança comportamental que parte de uma
experiência já vivenciada pelo sujeito. Devido
à aprendizagem envolver os diferentes processos neurais, a neuropsicologia torna-se uma
importante ferramenta de estudo no contexto
educacional (CIASCA, 2003).

De acordo com Paín (1985) as provas
projetivas estão relacionadas a identificação
dos mecanismos que agem diante de uma instrução e fazem com que o sujeito as represente
nas diferentes situações. Segundo Fernández

[...] todos os momentos da prática diagnóstica devam
ser vivenciados em seus aspectos afetivos, cognitivos,
corporais e pedagógicos, incluindo-se uma visão genética. Como exemplo, podemos colher dados de origem
emocional em uma prova operatória, ou dados cognitivos em testes projetivos (WEISS, 2002, p.100).
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(1991) a significação simbólica nas provas projetivas ocorre simultaneamente a demonstração da capacidade lógica de organização, de
acordo com o autor, o pensamento inteligente
e o pensamento simbólico estão interligados e
sem um o outro não funciona e não se constrói.
A neuropsicologia, oferece os subsídios
necessários para a investigar e compreender o
funcionamento intelectual do sujeito, podendo
desta maneira, auxiliar e instrumentar diferentes profissionais, como médicos, psicólogos,
psicopedagogos e fonoaudiólogos, promovendo uma melhoria e eficiência nas intervenções
terapêuticas. Com estas análises torna-se possível uma melhor compreensão das formas de
tratamento adequada a cada caso especificamente.

O DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO E
SEUS INSTRUMENTOS
De acordo com os estudos de (FILHO,
2012), sobre os principais distúrbios de aprendizagem apresentados atualmente na escola,
temos a Dislexia, que é uma disfunção neurológica que afeta a leitura e a escrita. A criança
apresenta dificuldades em realizar a associação dos sons e letras.
A dislexia não é conceituada como
uma doença, é um distúrbio e necessita de
acompanhamento de uma equipe multidisciplinar; a Disgrafia ocorre quando a criança tem a
escrita como um desafio e apresenta dificuldade em utilizar tesouras, amarrar os cadarços
de sapatos, pegar ou jogar bola, dentre outras;
a Discalculia que é uma dificuldade na aprendizagem matemática, em que o indivíduo não
consegue finalizar operações e o TDAH que é
caracterizado pela desatenção e um excesso
de atividade motora pelo indivíduo, que acaba
interferindo na aprendizagem (FILHO, 2012),
O psicopedagogo deve conhecer a
queixa que levou aquela criança até ele e utiliza
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 (FILHO,
2012),
O psicopedagogo da área clínica atua
terapeuticamente e considera que o aluno se
encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens. O atendimento psicopedagógico na área clínica ocorre fora da
instituição educacional, geralmente em um
consultório local em que é realizado a coleta
de dados para uma avaliação individualizada:
A possibilidade de aprendizagem escolar está diretamente relacionada à estrutura de personalidade do
sujeito. Para aprender o que a escola ensina, é necessária além de outras coisas, uma personalidade medianamente sadia e emocionalmente madura, que tenha
superado a etapa de predomínio do processo primário.
Assim, diante dos problemas de aprendizagem apresentados por crianças e adolescentes, muito tem se
falado com relação às dificuldades de aprendizagem
tais, como: problemas emocionais, comportamentais,
dislexia, disgrafia, disortografia, distúrbios de leitura,
autismo, problemas cognitivos, sociais e biológicos.
Assim, o psicopedagogo deverá proporcionar uma investigação em todos os aspectos que possa estar contribuindo de alguma forma para a problemática a fim de
intervir da melhor maneira possível nas dificuldades de
aprendizagem (FILHO, 2012, p. 03).

O psicopedagogo deve concentrar-se
nos estudos e associar os seus resultados
com a teoria, auxiliando alunos e educadores
nas questões relativas a aprendizagem. Também é papel do psicopedagogo colaborar com
o planejamento e com a avaliação das atividades desenvolvidas na escola, com o resultado de tais ações é possível proporcionar um
melhor desempenho para os alunos e facilitar
os processos de ensino. O profissional em psicopedagogia tem grande responsabilidade na
orientação e acompanhamento do desenvolvimento do ensino.
De acordo com Paín (1985) o processo do diagnóstico psicopedagógico realizado
em clínicas, envolve diferentes fases. O motivo
da consulta é fundamental para diagnosticar
qual é o motivo que levou o paciente a procurar o atendimento, o paciente pode ser indicado para o atendimento pela instituição escolar,
pela família ou pelo médico.
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O psicopedagogo institucional atua na
escola e realiza o levantamento, compreensão
e análise de todas as ações desenvolvidas
na escola relacionadas a aprendizagem. Para
Weiss (2002), tais diagnósticos possuem o intuito de identificar os obstáculos que dificultam
a aprendizagem impedindo o sujeito de aprender de acordo com o que se espera no meio
social e educacional, neste sentido, o psicopedagogo se torna o profissional responsável por
realizar tais intervenções oferecendo o suporte
e encaminhamentos necessários:
A relação que existe entre o psicopedagogo, professor
e família são muito importantes, pois, juntos podem procurar definir atividades com o objetivo de solucionar os
efeitos prejudiciais aos alunos com dificuldades. Embora um trabalho junto com a família e a escola frente às
dificuldades no processo do aprender, o psicopedagogo encontrará uma solução mais adequada para cada
caso diagnosticado, assumindo um papel muito importante no momento de procurar desenvolver atividades
que ajudem na aprendizagem avaliando a situação e
procurando ajudar através de metodologias que favoreçam a aprendizagem (BOSSA, 2007, p. 15).

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 (BOSSA,
2007).
Os diagnósticos psicopedagógicas
são compostos por diferentes etapas, segundo
Weiss (2002) podemos destacar: a Entrevista
Familiar Exploratória Situacional (E.F.E.S) que
busca compreender a queixa, envolvendo a
escola e a família, neste sentido, são elencadas as expectativas familiares em relação ao
indivíduo referente a sua aprendizagem escolar, a atuação do profissional psicopedagogo
e de que forma o paciente compreende a importância do atendimento. Neste momento é
esclarecido ao paciente e a família quais são
os propósitos do atendimento e do diagnóstico
psicopedagógico (BOSSA, 2007).
A Anamnese é uma entrevista, que
possui um foco mais específico, buscando levantar os aspectos importantes a respeito da
história do indivíduo na família, compreenden-

do as relações que permeiam esse ambiente
familiar e como o indivíduo é influenciado por
esse convívio. Na Anamnese, são levantados
dados relativos as primeiras aprendizagens, ao
desenvolvimento do indivíduo, história familiar,
clínica e educacional (BOSSA, 2007).
As sessões lúdicas centradas na aprendizagem são realizadas com crianças e buscam compreender os processos cognitivos,
afetivos e sociais. Segundo Fernández (1991),
o diagnóstico tem como objetivo buscar um
modelo de aprendizagem adequado. Por meio
da atividade lúdica é possível adquirir conhecimentos sobre a criança e compreender de que
forma ela se organiza e representa o conhecimento, por meio de seus esquemas mentais
(BOSSA, 2007).
Com este tipo de diagnóstico é possível observar impedimentos no processo de
ensino e aprendizagem, tomando como base
e referencial as ideias de Piaget sobre os processos de assimilação e acomodação. O Psicopedagogo clínico conta com a parceria de
diferentes profissionais das diversas áreas relacionadas a medicina e a psicologia (BOSSA,
2007).
A psicopedagogia no campo clínico
atua com base em entrevistas que auxiliam na
resolução dos problemas manifestados de maneira individual ou em grupo, daqueles pacientes que procuram auxílio. Procura descobrir
os fatores que levam o sujeito a não aprender,
mesmo depois de realizadas as intervenções
necessárias preventivamente. O psicopedagogo clínico deve realizar o diagnóstico explicitando as causas das dificuldades apresentadas e estabelecendo relações com o processo
de aprendizagem (BOSSA, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para realizar o diagnóstico sobre os problemas de aprendizagem são realizados diagnósticos e intervenções, que devem considerar os fatores externos tanto quanto os fatores internos, promovendo desta maneira uma intervenção adequada para cada sujeito.
Os estudos em psicopedagogia auxiliam na intervenção em tais contextos, posicionando-se entre o indivíduo e os objetos de conhecimentos que são apresentados a ele. Desta maneira é possível avaliar e diagnosticar quais fatores interferem nos processos de aprendizagem
e como é possível resolvê-los.
O trabalho da Psicopedagogia deve ocorrer em consonância e parceria com a escola,
desta forma poderá contribuir de forma positiva para o tratamento das dificuldades de aprendizagem no âmbito escolar, de forma conjunta, envolvendo todos os profissionais de educação.
A Neuropsicologia auxilia no sentido de subsidiar a investigação para que seja possível
compreender o funcionamento intelectual da criança, podendo desta maneira, auxiliar e instrumentar diferentes profissionais, como médicos, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos,
promovendo uma melhor e mais eficiente intervenção terapêutica. Desta maneira as dificuldades
de aprendizagem são identificadas e compreendidas para receberem o tratamento adequado a
cada caso.
Diagnosticar, no sentido em que temos na psicopedagogia, é uma maneira de constatar
que o indivíduo apresenta alguma dificuldade na aprendizagem, dificuldade esta que, normalmente só é verificada quando a criança chega à escola.
O psicopedagogo atua diante dos resultados dos testes e das avaliações a qual os
sujeitos são submetidos, atentando-se as reações e ao comportamento durante as atividades
desenvolvidas, tais observações facilitam os diagnósticos em relação a não aprendizagem e aos
processos que envolvem a aprendizagem. A avaliação psicopedagógica deve ocorrer de maneira dinâmica e os instrumentos utilizados devem abarcar as diferentes variáveis que se pretende
avaliar e diagnosticar.
A aprendizagem está relacionada as integridades básicas do sujeito preservadas e presentes no momento da aprendizagem, estas integridades referem-se a funções psicodinâmicas,
relacionada ao controle psicoemocional; funções do sistema nervoso periférico, responsáveis
pelos receptores sensoriais, responsáveis pela aprendizagem simbólica; funções do sistema
nervoso central, que é responsável pela elaboração e processamento das informações.
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A IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral primeiramente, situar a educação infantil dentro do cenário educativo brasileiro, na perspectiva histórica da sua trajetória evolutiva, bem
como, esclarecer a trajetória da concepção de infância e criança desde o passado até alcançarmos a sociedade contemporânea com suas demandas e exigências específicas, contando
com os aportes teóricos que buscam explicitar o contraste com as concepções do passado
dos conceitos de infância e educação infantil e os dispositivos legais elaborados para a implementação da educação infantil, destacando a importância das principais teorias sobre o
desenvolvimento infantil que ainda hoje norteiam a elaboração e implementação de metodologias voltadas à educação infantil, bem como destacando a importância da documentação
pedagógica, a partir do momento que passa a considerar as crianças como potentes, seres
históricos, capazes de participar ativamente no processo de suas aprendizagens, buscando
desvelar percursos, além de identificar e impulsionar as práticas docentes, possibilitando emprestar visibilidade a importância das variadas formas de compreender as crianças, suas realizações e os processos de aprendizagem que ocorrem durante o trabalho cotidiano nas instituições de educação infantil e de como a documentação pedagógica surgiu para efetivamente
impulsionar a prática docente, possibilitando a construção de um registro vivo de significados
compartilhados, discutidos e interpretados, amplificando a visualização da originalidade dos
processos construtivos das crianças, de suas experiências individuais e em grupo, a partir de
textos escritos, imagens e objetos, cuja análise criteriosa permite, também aos professores a
revisitação de suas práticas para compreender melhor a cultura da infância e aprimoração do
trabalho educativo.
Palavras-chave: Infância; Educação Infantil; Documentação Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

D

evido à uma nova compreensão sobre a importância da concepção de infância
e criança estar fortemente presente na sociedade contemporânea, consequentemente uma nova visão de educação, de aprendizagem e de desenvolvimento,
estão em destaque quando se trata da implementação da estruturação metodológica das escolas de educação infantil, bem como a atuação dos professores e no formato da documentação
pedagógica elaborada, demandando a efetivação de um processo de trabalho que enfatize e
possibilite uma constante análise crítica da prática.
Também a utilização de procedimentos de registro efetivados pelo diálogo e pelas reflexões, para aprofundar o entendimento de como a criança aprende e se desenvolve; reconhecendo-se como intelectual de sua prática que prima por dar visibilidade à trajetória de todo o
processo de aprendizagem.
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valia para desvelar o universo infantil, apontando algumas características comuns das crianças, ainda assim, estas permanecem únicas
Os aspectos relacionados à concep- em suas individualidades e diferenças (REFEção de infância e sobre como as crianças eram RENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A
tratadas e educadas anteriormente, permitem EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p.22).
uma melhor análise e reflexão sobre as concepA partir do momento em que se atingiu
ções atuais, possibilitando ainda, uma reflexão
certa consciência da importância das vivênsobre a educação e a escola na atualidade.
Podemos afirmar que a partir do início cias experimentadas durante a primeira infândo século XXI começaram a surgir novas pers- cia, elaboraram-se várias políticas e programas
pectivas destinadas à aprendizagem, graças que buscam promover e ampliar as condições
ao aparecimento de novas concepções acerca necessárias para o pleno exercício da cidadada infância, cujo um dos principais trabalhos nia das crianças, que por sua vez, passaram a
é de autoria de Sônia Kramer (2003), que ela- ocupar lugar de destaque na sociedade.
borou um estudo apontando a criança como
No Brasil contamos atualmente, com a
sujeito social, produtor de cultura, que desvela
contradições e que possui um modo bastante Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/71, que destaca a importância da
peculiar de enxergar a realidade.
educação infantil, além de estabelecer que a
educação é dever da família e do estado, insINFÂNCIA: UMA VISÃO
pirada nos princípios de liberdade e nos ideais
CONTEMPORÂNEA
de solidariedade humana, tendo por finalidaA forma como a infância deve ser enca- de o pleno desenvolvimento do educando, seu
rada atualmente, destaca-se, claramente desde preparo para o exercício da cidadania e sua
a elaboração do Referencial Curricular Nacio- qualificação para o trabalho. Esta citação ennal para a Educação Infantil (BRASÍLIA, 1998), contra respaldo no art. 4º, IV que diz: “o deque afirma que “as crianças possuem uma na- ver do Estado com educação escolar pública
tureza singular, que as caracterizam como se- está efetivado mediante a garantia de [...] atenres que sentem e pensam o mundo de um jeito dimento gratuito em creches e pré-escolas as
crianças de zero a seis anos de idade”.
muito próprio”.

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E
CRIANÇA

Assim sendo, durante todo o processo
de construção do conhecimento, “as crianças
se utilizam das mais diferentes linguagens e
exercem a capacidade que possuem de terem
ideias e hipóteses originais sobre aquilo que
procuram desvendar”. Este conhecimento elaborado pelas crianças “é fruto de um intenso
trabalho de criação, significação e ressignificação”.
Vale a pena salientar que compreender, conhecer e reconhecer o jeito diferenciado
das crianças serem e estarem no mundo, constitui o maior desafio da educação infantil e de
seus profissionais. Embora os conhecimentos
provenientes da psicologia, antropologia, sociologia, medicina, etc. possam ser de grande

Tivemos também a criação do Conselho da Criança e do Adolescente em 1990, que
explicitou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente, bem como os princípios
que devem nortear as políticas de atendimento,
determinando ainda a criação dos Conselhos
da Criança e do Adolescente (devem traçar as
diretrizes políticas) e dos Conselhos Tutelares
(devem zelar pelo respeito aos direitos das
crianças e dos adolescentes, entre os quais o
direito à educação, inclusive para as crianças
pequenas, o direito a creches e pré-escolas).
Segundo muitos estudiosos, a criação
do Conselho da Criança e do Adolescente é
vista como um divisor de águas no que diz
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respeito ao reconhecimento e valorização da
infância por parte das políticas públicas. É importante destacar a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), que alinhado aos
princípios da Educação para Todos, estabelece
metas relevantes de expansão e de melhoria
da qualidade da educação infantil, tendo como
objetivo concretizar as metas estabelecidas e
incentivar estados e municípios a elaborarem
seus planos locais de educação, contemplando a educação infantil, evidenciando assim, a
importância destinada à infância na sociedade
atual.
E, não podemos deixar de mencionar
sobre a qualidade da educação ofertada dentro de creches e pré-escolas, uma vez que foram criadas para atender somente a população
mais carente, o que significou basicamente em
muitas situações, atuar de forma compensatória e assistencial para dirimir supostas carências das crianças e de suas famílias. No entanto, a transição desta concepção de educação
assistencialista significa voltar o olhar para várias questões que vão além da legalidade, envolvendo principalmente, as especificidades da
educação infantil e a revisão de concepções
sobre a infância, as relações entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o
papel do estado diante das crianças dessa faixa etária.

INFÂNCIA E EDUCAÇÃO

um papel de investimento futuro, passando a
ser valorizada e cujo acompanhamento educacional deveria estar alinhado às exigências da
sociedade. Portanto, a Educação Infantil abandonou a abordagem de cunho assistencialista,
e assumiu uma orientação pedagógica aliada
ao cuidar, buscando ofertar um atendimento integralizado, cujas especificidades (psicológica,
emocional, cognitiva, física, etc.) fossem contempladas e respeitadas (ARIÈS, 1978).
Nesse panorama, este trabalho busca
elucidar a evolução da concepção de infância
e sua repercussão em instituições de Educação Infantil. Seguindo com a apresentação da
concepção de infância atualmente, destacando
que a visão que se tem hoje, é algo construído
historicamente, portanto podendo ser reconhecido o contraste em relação às concepções
de infância no decorrer do tempo. Atualmente pode parecer um contrassenso a indiferença dirigida à criança pequena alguns séculos
atrás (ARIÈS, 1978).
A humanidade nem sempre enxergou a
criança como um ser em particular, e por muito tempo, ela foi tratada como um adulto em
miniatura. No entanto, de um ser sem importância, quase imperceptível, a criança passou
a ganhar um papel de destaque na sociedade. De acordo com Ariès (1978), o sentimento
de infância não pode estar atrelado ao mesmo
que ter afeição pelas crianças, correspondendo
de fato à consciência da particularidade infantil, que essencialmente, distingue a criança do
adulto. Assim sendo, o sentimento de infância
caracteriza a criança, a sua essência enquanto
ser, o seu modo de agir e pensar, que a diferencia do adulto merece um olhar diferenciado
(ARIÈS, 1978).

A Educação Infantil vem enfrentando
várias transformações nos últimos tempos. Durante este processo, surgiu uma nova concepção de criança, de infância totalmente diferente
daquela que a criança era vista como um ser
sem importância, quase invisível, um adulto em
Na época da Idade Média não havia
miniatura (ARIÈS, 1978).
muita clareza quanto ao período que determinava a infância, sendo que alguns se baseiam
Atualmente a criança passou a ser no porte físico e no período entre o nascimento
considerada em todas as suas especificida- dos dentes até os sete anos de idade e, devido
des, inclusive com identidade pessoal e his- às péssimas condições sanitárias e de saúde
tórica. Estas mudanças tiveram origem nas em geral, a mortalidade infantil era bastante exnovas situações sociais e econômicas da so- pressiva, por isso a criança tinha que ser visciedade, que terminam por conferir à criança ta como um ser ao que não se devia apegar
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muito, porque a qualquer momento ela poderia
No século XVIII além da educação, a
morrer, encarando-se com imensa naturalidade família passou a se interessar por questões
o fato da perda (ARIÈS, 1978).
pertinentes à higiene e à saúde das crianças,
acarretando em diminuição dos índices de
Em contrapartida, o índice de nata- mortalidade. As mudanças beneficiaram as
lidade também era alto, resultando em uma crianças da burguesia, pois as outras crianças
espécie de substituição das crianças mortas. continuaram a não ter acesso à educação e
Nessa época, as crianças eram consideradas a cuidados mais específicos, ainda sendo dicomo um adulto em miniatura, e assim que pu- recionadas para o trabalho. A criança sai do
dessem desempenhar determinadas tarefas, anonimato e lentamente ocupa um espaço de
eram inseridas no mundo adulto, sendo ex- maior destaque na sociedade. Essa evolução
postas a todo tipo de experiências.De acordo traz modificações profundas em relação à educom Ariès (1978), até o século XVII, a sociali- cação, que teve que buscar atender às novas
zação da criança e a transmissão de valores e demandas desencadeadas pela valorização da
de conhecimentos não eram garantidos pelas criança (ARIÈS, 1978).
famílias, inclusive era afastada cedo de seus
pais, passando a conviver com outros adultos,
Hoje em dia, a criança é vista como
ajudando-os em suas tarefas. A partir disso, a
um sujeito de direitos, situado historicamente e
criança passava dessa fase direto para a vida
que necessita ter as suas necessidades físicas,
adulta. Dessa forma, a infância tinha uma longa
cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais
duração, e a criança acabava por assumir funsupridas, caracterizando um atendimento inteções de responsabilidade, queimando etapas
gral e integrado. Assim sendo, a nova concepdo seu desenvolvimento (ARIÈS, 1978).
ção de criança como um ser particular, com
Ainda por volta do século XVII, houve características bem diferentes dos adultos, e
grandes transformações sociais que contribuí- contemporaneamente, portador de direitos enram definitivamente para modificar o conceito quanto cidadão, é que vai produzir as maiode infância da época, sendo as reformas reli- res mudanças na Educação Infantil, tornando
giosas (católicas e protestantes), os movimen- o atendimento às crianças de 0 a 5 anos aintos que trouxeram um novo olhar sobre a crian- da mais específico, exigindo do educador uma
ça e seu aprendizado. Outro ponto importante postura cada vez mais consciente quanto ao
foi a questão da afetividade, que passou a ser trabalho a ser desenvolvido com as crianças
mais importante para as famílias, resultando na pequenas (ARIÈS, 1978).
valorização da educação.
Nos séculos XVIII e XIX predominavam
De acordo com Ariès (1978), a apren- dois tipos de atendimento às crianças pequedizagem das crianças, que antes era resultado nas, um de boa qualidade destinado às crianda convivência com os adultos em tarefas coti- ças da elite, que tinha como característica a
dianas, passou a ser realizada nas escolas. Sur- educação, e outro que servia de custódia e de
giria então, uma preocupação com a formação disciplina para as crianças das classes menos
moral das crianças e a igreja se encarregou de favorecidas. Dentro deste cenário, eleva-se a
direcionar a aprendizagem, visando corrigir os discussão de como melhor educar as crianças
desvios da criança, pois acreditava-se que ela e pensadores como Comênio, Rousseau, Pessendo fruto do pecado, deveria ser guiada para talozzi, Decroly, Froebel e Montessori configuo caminho do bem. E assim, entre moralistas ram novas diretrizes educativas, reconhecendo
e educadores do século XVII, transformou-se que as crianças possuíam características difeo sentimento de infância que inspiraria todo o rentes dos adultos, além de necessidades próprocesso educativo do século XX.
prias (ARIÈS, 1978).
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No contexto de pós-segunda Guerra
mundial, surge a preocupação com a situação
social da infância e o conceito da criança como
portadora de direitos. A ONU promulga em
1959, a Declaração dos Direitos da Criança,
em decorrência da Declaração dos Direitos Humanos, fator preponderante na concepção de
infância na contemporaneidade (ARIÈS, 1978).

por muito tempo a Educação Infantil, enraizando uma visão assistencialista e compensatória.
Dessa forma, pode-se observar a origem do
atendimento fragmentado que ainda faz parte da Educação Infantil destinada às crianças
carentes, uma educação voltada para suprir
supostas “carências”, uma educação que leva
em consideração a criança pobre como um ser
incapaz, que não responde aos estímulos daEnquanto isso, o histórico da educação dos pela escola (BRASIL, 1996).
infantil no Brasil, de certa forma, passa a trilhar os parâmetros mundiais, com suas caracNos anos 80, com o processo de aberterísticas próprias, embora ainda marcada por tura política, houve pressão por parte das caforte assistencialismo e improviso. No início madas populares para a ampliação do acesso
do século XIX, surgem iniciativas isoladas, com à escola e a educação da criança pequena
a criação de creches, asilos e internatos, que passa a ser reivindicada como um dever do
eram vistos como instituições destinadas a cui- Estado, que até então não havia se comprodar de crianças pobres (ARIÈS, 1978).
metido legalmente com essa função. Nos anos
90, ocorreu uma ampliação sobre a concepNo final do século XIX, inicia-se o proje- ção de criança, que buscava entender a crianto de construção de uma nação moderna. A eli- ça como um ser sócio-histórico, cuja aprendite do país absorve os preceitos educacionais zagem ocorre por meio das interações com o
do Movimento das Escolas Novas, elaborados entorno social. Essa perspectiva sociointeraciodevido às transformações sociais ocorridas na nista tem como principal representante VygotEuropa e trazidas ao Brasil pela influência ame- sky, que enfatiza a criança como sujeito social,
ricana e europeia. Surgem então, os “jardins- fortalecendo a nova concepção de infância, ga-de-infância” que foram recebidos com muito rantindo em lei os direitos da criança enquanto
entusiasmo por alguns setores da sociedade, cidadã (BRASIL, 1996).
mas gerando também discussão, pois a elite
não queria que o poder público não se responSurgem então, o ECA (Estatuto da
sabiliza pelo atendimento às crianças carentes. Criança e do Adolescente); a nova LDBEN,
Em meio a essa polêmica, em 1875 no Rio de Lei nº9394/96, que incorpora a Educação InJaneiro e em 1877 em São Paulo, foram cria- fantil como primeiro nível da Educação Básidos os primeiros jardins-de-infância (ARIÈS, ca, e formaliza a municipalização dessa etapa
1978).
de ensino e em 1998, o RCNEI (Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil),
Na metade do século XX, com a cres- documento norteador do trabalho a ser realicente industrialização e urbanização do país, zado com crianças de 0 a 5 anos de idade,
a mulher passa a ter maior espaço no merca- representando um avanço na busca de melhor
do de trabalho, produzindo um aumento pela estruturação do papel da Educação Infantil, trabusca por instituições que tomassem conta de zendo uma proposta que integra o cuidar e o
crianças pequenas (ARIÈS, 1978).
educar, o que hoje representa um dos maiores
desafios (BRASIL, 1996).
Nos anos 70, o Brasil absorve as teorias desenvolvidas nos Estados Unidos e na
Europa, que sustentavam que as crianças das
camadas sociais mais pobres sofriam de “privação cultural” e esta concepção vai direcionar
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Jean Piaget (1896-1980), Henry Wallon
(1879-1962) e Lev Vygotsky (1896-1934) têm
sido considerados os representantes mais eminentes de um grupo de teóricos que buscam
explicar a aprendizagem e o conhecimento humano dentro de uma linha histórica na qual o
sujeito e o objeto interagem em um processo
que resulta na construção e reconstrução das
estruturas cognitivas, portanto, estes estudiosos foram denominados de teóricos interacionistas.
O interacionismo, como o próprio
nome diz, há uma interação entre o sujeito e o
objeto para a construção do conhecimento e
para a construção dos próprios objetos. Assim,
podemos perceber que as crianças constroem
seu próprio conhecimento, em que o professor
atua com mediador deste processo, pois conhecemos as coisas na forma em que elas são
aprendidas pela nossa mente, que possui, a
priori, conhecimento, sensibilidade, noções de
tempo e de espaço (PIAGET, 1973).

-aprendizagem. Desta forma, Piaget não propôs
um método de ensino ou elaborou materiais
pedagógicos, mas ofereceu à educação esclarecimentos sobre o modo peculiar de raciocinar que as crianças apresentam em diferentes
estágios e momentos da vida (PIAGET, 1973).
A proposta que Piaget apresenta é
que o desenvolvimento cognitivo se estabelece obedecendo a estágios, sendo que, com o
passar do tempo, a inteligência do indivíduo se
modifica, de acordo com as interações proporcionadas. Sendo assim, os estágios do desenvolvimento, segundo Jean Piaget são: sensório
motor, pré-operacional, operações concretas e
operações formais (PIAGET, 1973).

No estágio sensório motor, que corresponde ao período do nascimento até os dois
anos de idade aproximadamente, é um período
onde a criança explora o ambiente e este é
fundamental no seu desenvolvimento. A criança conhece o mundo através das sensações
experimentadas, ela pega, morde, bate, jogar
objetos na intenção de realizar tais movimentos
As Teorias da Aprendizagem são mo- para conhecimento, mas não faz isso voluntadelos teóricos desenvolvidos cientificamente riamente, apesar da criança apresentar uma
para explicar como ocorrem os processos de conduta inteligente (PIAGET, 1973).
aprendizagem no transcorrer da história da PsiO estágio pré-operacional, período
cologia do Desenvolvimento Humano e da Psida primeira infância que vai de 2 a 6 anos de
cologia da Educação.
idade aproximadamente, é uma etapa na qual
Jean Piaget (1896-1980) era biólogo aparece a linguagem oral da criança e as reprepor formação, mas também teve seus antece- sentações simbólicas estão presentes, muitas
dentes no campo da filosofia e da psicologia e vezes com posturas egocêntricas. O próximo
pesquisava sobre o nascimento e a formação estágio é chamado por Piaget de Operações
do conhecimento e defendia que o conheci- Concretas, de 7 a 11 anos de idade, infância
mento era fruto das interações sociais que o propriamente dita, é uma fase caracterizada
indivíduo possuía, tanto que mencionava que pela superação do egocentrismo e início de
“a inteligência humana somente se desenvolve uma construção lógica, onde a criança vê obno indivíduo em função de interações sociais” jetos de maneiras diferentes (PIAGET, 1973).
(PIAGET, 1973, p.314, grifo do autor).
No estágio de Operações Formais,
No entanto, é importante ressaltar que que ocorre dos 12 anos em diante, a criança
Piaget não teve uma preocupação eminente- já tem o pensamento concreto sem precisar
mente pedagógica e sim epistemológica, ou manipular objetos concretos para que realiseja, teve como centro de suas investigações ze seus pensamentos e organize suas ideias.
o sujeito epistêmico e não o sujeito do ensino- Para Piaget (1999), segundo o construtivismo
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a aprendizagem só ocorre mediante a consolidação das estruturas de pensamento, portanto
a aprendizagem sempre se dá após a consolidação do esquema que a suporta, da mesma
forma a passagem de um estágio para outro da
criança estaria dependente da consolidação e
superação do estágio anterior. Sendo assim,
a aprendizagem em si nada mais é do que a
substituição de uma resposta generalizada por
outra mais complexa (PIAGET, 1973).

meio de ações e movimento reflexos, como no
ato do choro quando está com fome, por exemplo.

Tratando-se de Henri Wallon (18791962) que era médico, psiquiatra, psicólogo
e educador, e considerava o estudo da psicologia uma base para a renovação da prática
educativa, cujo desenvolvimento infantil estava
baseado nas relações da criança com o ambiente, não prevalecendo um sobre o outro,
mas sim em uma ação recíproca.

O primeiro estágio, denominado impulsivo emocional, correspondente à faixa etária
de 0 a 1 ano de idade e cuja relação emocional da criança predomina, sendo as condições
sensório-motoras mais vistas.

Wallon (2007), também dividiu o processo de desenvolvimento em estágios com
determinadas características, sendo eles: impulsivo emocional, sensório motor e projetivo,
personalismo, categorial e puberdade e adolescência.

O segundo estágio, chamado de sensório motor e projetivo, ocorre aproximadamente de 1 a 3 anos de idade, e é uma fase de
Para Wallon (2007), a aprendizagem muita exploração do meio físico, com predoestá relacionada com o desenvolvimento da minância das relações cognitivas provenientes
individualidade como unidade afetiva e cogniti- das relações com o ambiente.
va dos sujeitos. O estudo do desenvolvimento
humano deve ser feito na sucessão das etapas
No terceiro estágio, equivalente à faixa
e dos conflitos no decorrer da vida, sendo a etária de 3 a 6 anos de idade, chamado de
linguagem e a cultura que fornecem ao pen- personalista, percebe-se um período que ocorsamento as ferramentas para a sua evolução; re a construção da consciência de si e a criana sua interação com o mundo biológico não ça se volta novamente para o mundo humano,
depende apenas do seu amadurecimento in- fazendo com que se coloque em situação de
telectual, mas de habilidades mais complexas oposição e as relações afetiva e pessoal se
para interagir com a cultura existente entre o misturam.
sujeito e seu meio.
Já no estágio categorial, referente dos
6 aos 11 anos de idade, há um progresso inWallon (2007) defende que o desenvol- telectual da criança e a mesma dirige seu covimento da criança, no primeiro ano de vida, nhecimento e interesse para a conquista do
está voltado principalmente pela afetividade as- mundo exterior.
sumida por ela, uma questão interna da própria
da criança, antes mesmo de assumir um papel
Outro autor bastante reconhecido pela
cognitivo no que diz respeito ao conhecimen- sua teoria é Lev Seminovitch Vygotsky (1896to. Segundo Wallon (2007), ao nascer, a crian- 1934), nascido na Rússia, psicólogo, e em sua
ça está voltada para si mesmo e pouco reage teoria considerava o indivíduo como um ser aticom objetos externos, sendo que suas reações vo, que age sobre o mundo e transforma suas
estão voltadas mais ao mundo humano, tendo ações, defendendo a ideia da interação social
uma relação muito afetiva com a mãe que, na e a base biológica para o desenvolvimento.
maioria das vezes, é o adulto mais próximo.
Neste período (após o nascimento), a criança
demonstra suas sensações de desconforto por
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Vygotsky (1998) discute as outras teorias como a de Piaget, cujo desenvolvimento
é um processo maturacional que ocorre antes
da aprendizagem, enfatizando a teoria comportamentalista, cuja aprendizagem ocorre ao
mesmo tempo que o desenvolvimento, sendo
uma consequência das respostas aprendidas,
afirmando que a aprendizagem causa o desenvolvimento e o desenvolvimento causa a
aprendizagem, mutuamente. De acordo com
este pensamento, a interação entre o indivíduo
e o meio ou com pessoas mais experientes,
cria uma “zona de desenvolvimento proximal
(ZDP), termo criado por ele para se referir à
distância entre o desenvolvimento que este indivíduo possui e o nível do potencial de desenvolvimento.
Segundo Vygotsky (1998), a aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas.
Ele defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e previsto dentro de nós que
vai se atualizando com passar do tempo. O desenvolvimento é pensado como um processo
em que estão presentes a maturação do organismo, o contato com a cultura produzida pela
humanidade e as relações sociais que permitem a aprendizagem.
Vygotsky (1998) é considerado como
um dos principais interacionistas que estudaram as funções psicológicas dos indivíduos;
relacionou a ação da criança como transformadora de suas relações com os conteúdos
estudados e, enquanto estas são constitutivas
de sua inteligência, é capaz de formar sua personalidade. O professor pode ser um mediador
do ensino e aprendizagem através da ZDP, que
é a distância entre o nível de desenvolvimento
real e o nível de desenvolvimento potencial. Assim, para Vygotsky (1998), “o surgimento da
consciência se dá através das ações do indivíduo no mundo e da interiorização transformadora da fala e dos símbolos culturais”. A atividade do estudante, além de ser capaz de criar
novas conexões e elaborações no nível de certos conteúdos, favorece, assim, o crescimento
de procedimentos intelectuais superiores que
envolvem análise, síntese, abstração, decodificação e generalização.

Segundo Vygotsky (1998), a aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas.
Ele defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e previsto dentro de cada
um que vai se atualizando com passar do tempo. O desenvolvimento é pensado como um
processo em que estão presentes a maturação
do organismo, o contato com a cultura produzida pela humanidade e as relações sociais que
permitem o desenvolvimento da aprendizagem.

O PENSAMENTO INFANTIL NA IDADE
PRÉ-ESCOLAR
De acordo com Wallon (2007), o sincretismo é a principal característica do pensamento infantil, ou seja, percepções e pensamentos que se apresentam de modo confuso e
global. A criança, em seu pensamento, mistura
aspectos fundamentais, percebendo a realidade de forma indiferenciada. Essa insuficiência
de continuidade, confusões e falta de coordenação está relacionada a uma falta de domínio
sobre os instrumentos do pensamento.
Na criança ocorre uma espécie de descontinuidade entre imagens pertencentes a
uma mesma realidade: tudo pode estar ligado
a tudo. A ordem dos pensamentos não ocorre de acordo com os acontecimentos, ela os
organiza mentalmente, seguindo uma ordem
abstrata que se sobrepõe a ordem cronológica
dos fatos.
Para Wallon (2007, p. 162), a percepção das coisas ou das situações continua sendo global, seus detalhes continuam indistintos.
No entanto, muitas vezes temos a impressão
de que a criança se volta para os detalhes das
coisas, chegando a detectar aspectos tão particulares, tão ínfimos ou tão fortuitos que nos
tinham escapado. Esta fragilidade na capacidade de diferenciação leva a criança a cometer
também confusões entre temas ou situações
próximas.

612

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A atividade mental que incide sobre
um determinado conceito num dado momento
é prejudicada pelo fato de que ele não está
bem diferenciado de outros próximos. A principal característica do pensamento sincrético: o
binarismo. O pensamento binário, ou em pares,
é a primeira forma de organização intelectual,
e luta contra a desorganização mental desse
estágio. A criança não consegue focar em uma
informação por vez, pois um conjunto de elementos é conjugado a outro, e a criança não
consegue delimitar as características de cada
um isoladamente.

É a partir dos dois anos que a criança
começa a reconhecer pessoas ou objetos em
imagens. Segundo Wallon, este ato, muito precoce nas crianças, é chamado de “aptidão perceptiva: o reconhecimento é tão direto como
o seria diante da própria realidade” (WALLON,
2007, p. 151).

Wallon não formulou sua teoria psicológica com o intuito de que fosse transformada em um “método educativo”, em que a
Pedagogia ficasse subordinada a Psicologia.
Wallon estudou o desenvolvimento da criança
destacando seu caráter social, o que o levou
Estes pares podem se formar de vá- a discutir também os processos e ambientes
rias maneiras, como pela proximidade sonora, sociais nos quais vivem as crianças, em partiquando palavras rimam (duro-muro), quando cular a educação e a escola.
uma palavra puxa a outra (trovão-rojão), por
aproximações com experiências da criança
Outro ponto importante para reconhe(negro-noite) entre outras. O pensamento em cer a importância de Wallon para a prática
par se caracteriza pela união de certas situa- pedagógica na Educação Infantil é sua comções e objetos que se confundem em senti- preensão da criança como um ser completo,
mentos e realidade. O par é tratado por Wallon opondo-se a concepções que a tomam como
como a molécula do pensamento, o elemento ser fragmentado. Os três campos funcionais –
inicial.
o motor, o afetivo e o cognitivo são tratados
pelo autor de forma indissociável, uma vez que
A Fabulação constitui uma outra ca- o desenvolvimento de um necessariamente
racterística do pensamento infantil neste está- causa impactos qualitativos nos demais. Porgio inicial porque para a criança, o prazer de tanto, o processo de desenvolvimento da crianimaginar é a motivação principal, apresentando ça decorre de seus esforços para superar conrespostas lúdicas, fazendo parte das suas ati- flitos e crises decorrentes, tanto de sua origem
vidades espontâneas que são invenções que em diferentes fontes de conhecimento, como
preenchem lacunas, e parecem resolver todos de suas condições pessoais e sociais.
os questionamentos.
Tanto no caso da Educação Infantil,
Já as tentativas de buscar coerência como na escola fundamental é importante desem suas explicações resultam em tautologias, tacar que a escola não pode limitar-se à instruoutra característica do pensamento da criança ção, ou seja, à transmissão de conhecimento.
nesta idade, tendendo a definir o conceito de A criança deve também aprender a pensar crideterminado termo pela repetição do mesmo. ticamente. Portanto, o professor não se torna
A tautologia pode se manifestar pela repeti- apenas o mediador entre a cultura e o estudanção exata, ou a explicação circular, podendo te, mas representante da cultura de determinase manifestar também pela repetição exata da da sociedade.
mesma palavra ou aproximação de dois termos
complementares.
A educação das crianças pequenas
necessita tomar como referência, segundo
Wallon (2007), os processos de desenvolvimento infantil, referência básica que deve
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orientar as atividades pedagógicas propostas
pelos professores e as necessidades e interesses das crianças. Uma das mais significativas
contribuições de Wallon para a Pedagogia e
para a educação foi mostrar as relações entre
o desenvolvimento cognitivo e a afetividade, ou
seja, evidenciar que as primeiras formas expressivas do bebê que são de caráter emocional se constituem como base para a cognição.,
portanto, ao contrário do modo predominante
na educação, a dimensão afetiva faz parte dos
processos de aprendizagem.

peitar o trabalho do colega, fortalecendo vínculos e construindo um ambiente cooperativo.

Na Educação Infantil, o termo documentação pedagógica passou a ser incorporado à realidade educativa brasileira a partir
das experiências italianas, desenvolvidas nas
Escolas de Infância de Reggio Emilia, cidade
localizada ao norte da Itália, cuja finalidade era
identificar e impulsionar uma prática docente
que possibilitasse dar visibilidade às várias formas de compreender as crianças, suas realizações e os processos de aprendizagem que
Conforme as disponibilidades de ama- ocorrem durante o trabalho educativo, sendo
durecimento da idade, a criança interage de que este processo deve estar alinhado a três
maneira mais forte com um outro aspecto de princípios básicos:
seu ambiente, retirando dele os recursos para
o seu desenvolvimento e aplicando sobre ele
a. da reciprocidade: que consiste em
condutas; a cada idade estabelece-se um tipo evocar um olhar ético que busca sintetizar a
particular de interações entre o sujeito e seu visão do adulto e da criança;
ambiente, numa dinâmica de determinação reb. da construção de um acordo em torcíprocas.
no de um objetivo: os professores necessitam
garantir que as crianças estejam conscientes
A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA de que fazem parte de um processo, como sujeitos ativos, com corresponsabilidades sobre
EDUCAÇÃO INFANTIL
as decisões do processo;
c. da construção de uma experiência
No século passado, Celestin Freinet
(1973), educador francês que viveu entre 1896 de vida e não apenas uma experiência didátie 1966, e cujas propostas continuam a ser re- ca, que compreende a brincadeira, a aprendiferência para a educação contemporânea, uti- zagem e o respeito aos seus tempos próprios
lizava de variadas formas de documentação, e necessários.
com o intuito de tornar os processos de aprenA partir destes princípios, a documentadizagem mais visíveis.
ção passa a ser apresentada como um registro
O “Livro da Vida”, uma de suas propos- vivo de uma construção de significados comtas, consistia em um grande caderno no qual partilhados, sendo que o professor tem grande
professores e crianças registravam, por meio responsabilidade ao ser quem determina os
de desenhos e textos, os fatos mais importan- formatos de comunicação no trabalho educatites acontecidos durante o dia. Essa técnica pe- vo, tanto que é visível a diferença de percurso
dagógica permitia a exposição pelas crianças quando se propõe uma mesma experiência a
dos diferentes modos de ver a rotina escolar e diferentes professores. E, através desta divera vida, além de configurar-se como exercício sidade de olhares, de narrativas, de interpretações, que surge uma amplitude expressiva
vivo da linguagem escrita.
riquíssima. Assim é que a documentação se
Quando os documentos são revistos torna testemunho de um processo comunicapelas crianças, elas têm a oportunidade de tivo de relações humanas, de sujeitos ativos,
compartilhar suas ideias, tomar consciência de permeado por variadas impressões pessoais.
sua aprendizagem e aprender a apreciar e res614
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A verdadeira Documentação Pedagógica deve possibilitar a visualização da originalidade dos processos construtivos das crianças,
de suas experiências individuais e em grupo,
a partir de textos escritos, imagens e objetos
e que a análise destes documentos, ao reunir
flagrantes da rotina das crianças da Educação
Infantil, permita aos professores a revisitação
de suas práticas para compreender melhor a
cultura da infância e a aprimoração do trabalho educativo. Além de que, quando estes documentos são analisados e interpretados em
grupo, oferecem condições para compreender
e transformar o cenário do cotidiano escolar,
instigando a um contínuo crescimento e aprimoramento profissional.
A documentação pedagógica está
composta não somente pela observação e pelo
registro, mas, também, pelos atos de análise e
reflexão, compartilhamento de interpretações
para, ao contemplar o passado, compreender
o presente e projetar o futuro do trabalho educativo.
A documentação pedagógica vai muito
mais além do que reunir textos, tarefas, instruções, fotos, filmes e tudo mais que se quiser
acrescentar. A junção dos elementos componentes é um momento importante, mas apenas
um momento. O registro do processo observado é um recurso fundamental para auxiliar a
memória. Ele pode ser considerado como um
suporte externo da memória, cuja finalidade é
evitar a perda das manifestações significativas
das crianças, pois são inúmeras as histórias, as
situações, as interações vividas por crianças e
professores no âmbito do cotidiano escolar.
O registro da vida escolar é essencial
para a compreensão do que se faz e do por
que se faz, pois, as experiências vividas no dia-a-dia vão constituindo a história daquele grupo
de crianças e daquele professor, podendo ser
realizado de diversas maneiras: escritos, fotografados e filmados. O registro, no contexto da
documentação pedagógica, não é efetivado
apenas para favorecer o relembrar de fatos, situações, diálogos, birras, choros e risos.

Ele é produzido para favorecer uma reflexão acerca da intencionalidade das ações
desencadeadas, para permitir aos professores
proceder a ajustes mais articulados com as
apropriações objetivadas pelo grupo. O registro configura-se uma decorrência essencial da
observação. No contexto da documentação pedagógica, assume função primordial quando,
para além da descrição das realizações infantis, propicia elementos para o professor repensar suas realizações junto às crianças.
A documentação envolve os registros
dos fatos ocorridos, das circunstâncias vividas,
das tarefas realizadas, das vozes que foram se
manifestando no dia-a-dia, mas também, envolve paragens reflexivas, fundamentais ao desvelamento e à compreensão do realizado, bem
como ao delineamento do que está por ser
feito. O registro é um fragmento da documentação, integrando-a, mas não constituindo-a.
Registrar é descrever o que foi, implicando em
escrever, filmar, fotografar como meio de reter
uma informação, uma ocorrência, um fato, uma
situação, que se configura como forma de expor-se ao olhar do outro, exposição que revela,
sempre, uma concepção teórica, uma visão de
mundo, uma percepção do papel da escola no
contexto histórico-cultural para todos que tem
acesso ao registro. Registrar é das ações essenciais da documentação pedagógica, todavia, carece de cuidados porque nem tudo deve
compor a documentação, pois há necessidade
de cuidado e critério na separação e organização do material produzido. Por isso, uma vez
que coletamos nossas observações, precisamos editá-las e prepará-las antes que possamos compartilhá-las, discuti-las e interpretá-las.
As anotações precisam ser cuidadosamente
lidas e organizadas, os registros precisam ser
transcritos e as transcrições precisam ser lidas
e destacadas; as fotografias devem ser selecionadas e dispostas em sequências flexíveis.
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De acordo com Saviani (2007, p.20),
a reflexão vem do [...] verbo latino “reflectere”, que significa “voltar atrás”. É, pois, um repensar, ou seja, um pensamento em segundo
grau. Refletir é o ato de retomar, reconsiderar
os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa
busca constante de significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. Refletir é pensar e repensar, confrontando
teoria e prática, para recompor as próximas
ações.

possibilitem um ato de autoconhecimento, de
auto diagnóstico, favorecendo a análise profunda do estilo de ensinar e da qualidade das
mediações efetuadas para melhor auxiliarem
nas ações desencadeadas pelas crianças no
percurso do processo de aprendizagens.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa de base bibliográfica
conta com os aportes teóricos e metodológicos dos trabalhos de Saviani (2007); Wallon
Todavia, essa apreciação cuidadosa e (2007) e Vygotsky (1998), entre outros que
meticulosa requer, por parte do professor, a al- abordam as temáticas e/ou questões sobre o
teração da óptica que utiliza, muitas vezes, para tema em questão discutido neste artigo.
ler o mundo e compreender a realidade que o
envolve. Refletir é superar o senso comum, é
Nesta pesquisa foram analisados alelaborar passo a passo a própria práxis, tornan- guns artigos, livros, textos, leis e outros trabado a atividade consciente e intencional e, con- lhos científicos que discutem e apresentam resequentemente, configurando-a como um ato flexões, sugestões que podem contribuir para
da consciência para si. Ao documentar, porque uma maior compreensão da temática apresenobservou, registrou e refletiu, o professor, por tada neste trabalho.
sucessivas aproximações, elabora significados
para o que realiza, para o que ensina, para o
que suas crianças aprendem.
Portanto, o professor, ao documentar,
supera a perspectiva da produção de um arquivo que contém relatos escritos, “trabalhinhos”
das crianças para serem apresentados aos
pais, fotografias dos bons momentos e o que
mais a imaginação permitir, porque deve assumir um compromisso com a reflexão sobre o
realizado, visando aprender com sua própria
prática quando a retoma e a examina sob a luz
da teoria. A documentação é o ponto de partida para o estabelecimento de um diálogo entre
teoria e prática, pelo confronto das representações feitas da realidade observada e registrada
com sistemas conceituais articulados. Utilizar-se da documentação é estar preocupado com
a promoção de ajustes no ensino. Assim, os
registros podem tornar-se um momento privilegiado para reflexão docente, para a conscientização dos aspectos que determinam os modos
de seu proceder e agir no percurso do trabalho
educativo. Por isso, os registros podem configurar-se como o conjunto de indicadores que
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as atuais concepções sobre a infância e que as crianças são sujeitos
sociais, integrais, produtores de cultura, seres históricos, ativos na sua relação com o mundo,
plenos de direitos e com capacidade de aprender desde o seu nascimento, as teorias pedagógicas de aprendizagem e de aquisição de conhecimento devem estar voltadas para a contemplação de todas estas características, buscando a melhoria qualitativa da educação, sem perder
de vista a importância do registro, da documentação pedagógica para prestar visibilidade e
credibilidade a todo o trabalho desenvolvido no cotidiano escolar.
Na Educação Infantil, de modo bastante particular, a documentação pedagógica vem
conquistando espaços. A documentação pedagógica é uma atividade que deve fazer parte no
cotidiano da atividade docente, sempre comprometida com a superação do espontaneísmo no
processo educativo, apresentando características fundamentais como a intencionalidade e a
reflexão, para não somente prestar visibilidade ao percurso do trabalho desenvolvido com as
crianças no cotidiano escolar, como também para favorecer a análise da qualidade da prática
docente.
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SEXUALIDADE INFANTIL: O PAPEL DO PROFESSOR
DIANTE DAS DELICADEZAS DO TEMA NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DE 04 A 06
ANOS

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de apresentar uma temática um pouco polêmica em sala
de aula. Sabendo que a sexualidade infantil existe e se manifesta dentro da sala de aula, dá
para entender porque essa temática é tão delicada e assusta a pais e professores, ainda mais
se tratando de crianças tão pequenas .O professor de educação infantil se vê perdido, diante
de várias repressões, preconceitos, paixão, prazer, enfim todas as representações sociais que
estão vivas em seu cotidiano. Buscando entender o motivo da dificuldade de se trabalhar com
o tema, buscamos o histórico da educação sexual de nós professores e nossas famílias. Percebemos que em sua maioria, os próprios profissionais da instituição e a família não tiveram
na infância uma orientação sexual adequada e portanto agem, na maioria das vezes, de forma
preconceituosa e temem a abordagem do assunto. O professor não pode substituir o papel
da família e vice-versa , mas sim, os dois devem estar em parceria. O professor tem que estar
pedagogicamente preparado e compreendendo o desenvolvimento infantil para orientar as
crianças e quando perguntas sobre a temática acontecer.

Palavras-chave: Crianças; Sexualidade; Família; Curiosidades.
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INTRODUÇÃO

S

ocialmente, o tema sexualidade sempre foi um “tabu”, principalmente, quando
relacionado à criança. No contexto da atualidade esta situação está mudando, o
mundo vem dando oportunidade das pessoas se conhecerem e lidarem melhor
com a própria sexualidade. Porém, no espaço escolar, ainda são muitos os desafios para que a
sexualidade da criança seja percebida e tratada com naturalidade e respeito, pois, ainda perdura
a imagem de algo proibido e constrangedor (MARTINI, 2009).
A partir do século XIX, várias áreas de conhecimento começaram a se interessar pela
sexualidade humana e a partir de então vem surgindo, cada vez mais, novos estudos a respeito
do tema. E tal realidade torna-se fundamental, haja vista que quando se aborda a sexualidade,
entende-se ainda como uma forma de controle de comportamento, seja na família, seja na escola (RIBEIRO e SOUZA, 2008).
Por outro lado, a mídia, os meios de comunicação, as músicas, as propagandas têm
apresentado uma nova realidade acerca da sexualidade, influenciando de forma significativa o
comportamento das crianças, que por sua vez, são expressos no cotidiano escolar.
A escola, como se sabe, tem a função de preparar o indivíduo para a para a vida cidadã de forma autônoma, e é também nesse ambiente que manifestam questões relacionadas à
sexualidade demandando do educador um posicionamento a respeito. No cotidiano escolar as
experiências complexas vivenciadas pelos educadores, através da manifestação dos alunos imbuída por uma vontade de saber, pedem dos educadores uma nova postura em relação a lidar
com a sexualidade na escola.
O objetivo geral do presente artigo será identificar os principais desafios postos à escola
em relação à sexualidade infantil no contexto da atualidade. E como objetivos específicos busca-se abordar a sexualidade em seu aspecto conceitual e situar a sexualidade infantil no contexto
escolar a partir de autores que já tratam sobre o tema.
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sua própria identidade. Diante disso a sexualidade não pode ser vista de maneira fragmenSegundo SILVA (2007), sexualidade co- tada, mas construída historicamente, levando
meça na infância, isso porque, antes da crian- em conta modelos, valores de um determinado
ça nascer à sexualidade este presente, ela se contexto histórico.
inicia no exercício da maternidade, aliás, muito
Antes mesmo de falarmos sobre a sexuantes, quando surge o desejo de ter um filho,
quando o embrião foi fecundado numa relação alidade infantil é importante que primeiramente
sexual em que o casal experimentou o prazer. seja definido o conceito de sexo e sexualidade.
Segundo dicionário Aurélio “[...] sexualidade é:
Seguindo este mesmo raciocínio a se- s.f. Conjunto de caracteres especiais, externos
xualidade é construída nas primeiras experiên- ou internos, determinados pelo sexo do indivícias afetivas do bebê com a mãe e com o pai duo; qualidade”.
ou com quem cuida deles, apegam-se às relaCom essa definição pode dizer que a
ções com a família, amigos e as influências do
sexualidade de um indivíduo definem-se como
nosso meio cultural.
sendo as suas preferências, predisposições
De acordo com a enciclopédia “SEU FI- ou experiências sexuais, na experimentação e
LHO” (2005) a sexualidade infantil não é uma descoberta da sua identidade e atividade sexuaberração ou anormalidade, basta observar o al, num determinado período, ela acompanha
comportamento das crianças mesmo desde o ser humano durante toda a sua existência,
muito pequenas, para perceber que manifes- do nascer ao morrer, e engloba todos os imtam um extraordinário interesse dos bebês, em pulsos e forças que promovem a vida, e está
chupar e lamber com ansiedade; quando pe- relacionada com o prazer, como por exemplo:
quenos exibem- se nus e tocam os próprios ge- o conhecimento do seu próprio corpo, a desnitais, espiam o outro sexo; brincam de médi- coberta do sexo oposto, o beijar, o acariciar, o
co, apaixonam-se, querem casar e dormir com conversar com o outro.
mamãe e papai inventa teorias de como são
Neste mesmo dicionário o conceito de
feitos os bebês e por onde saem. Tudo isso
acontece em qualquer menino ou menina, em sexo é [...]. Diferença física e constitutiva do
qualquer família, pois são tendências espontâ- homem e da mulher, do macho e da fêmea:
sexo masculino, feminino, conformação que
neas e universais.
distingue o macho da fêmea nos animais e nos
Voltando ao pensamento de SILVA vegetais é também conjunto dos indivíduos
(2007), tudo isso vai compondo as primeiras que têm o mesmo sexo: reunião para os dois
sensações sensuais, e será a base para o de- sexos. Órgãos da reprodução.
senvolvimento da resposta erótica, da capaciBras. Órgãos sexuais externos; partes
dade de construir o vínculo amoroso e o desejo
de aprender, em outras palavras a sexualidade pudendas. Fam. O sexo fraco, o belo sexo, as
é o próprio impulso da vida, ou a energia vi- mulheres. Fam. O sexo forte, os homens uma
tal, é a mola que impulsiona da criança para função encarregada de promover a reproduseu desenvolvimento, é a vitalidade comum da ção, no entanto, não se restringe somente à
reprodução, porque também tem a função de
criança.
propiciar prazer e, constitui-se em uma das
A criança aprende sobre seu corpo, sua etapas do exercício da sexualidade (AURÉLIO,
sexualidade, seu gênero, do mesmo modo que p.144).
aprende a falar andar e a comer, elas marcam
profundamente suas vidas, construindo assim

O QUE É SEXUALIDADE INFANTIL?
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Segundo César Nunes (2006), é possível entender sexo como a marca biológica,
caracterização genital e natural, constituída a
partir da aquisição evolutiva da espécie humana como o animal. Já a sexualidade é um conceito cultural, constituído pela qualidade, pela
significação do sexo:
Se desta forma a sexualidade é a capacidade humana
para sentir prazer e desfruta La, pode se considerar que
ela existe no ser humano desde o nascimento, de fato,
o desejo de conseguir sensações prazerosas por meio
do contato manifesta-se desde os primeiros momentos
da vida (NUNES E SILVA, 2006, p.74).

A contribuição dos estudos de Sigmund Freud (1856- 1939) foi decisiva para que
hoje conhecêssemos a existência da sexualidade infantil. As descobertas de Freud sobre
a sexualidade infantil provocaram grande espanto na sexualidade conservadora do final do
século XIX, visto que até esta época a criança
era vista como um símbolo de pureza, um ser
assexuado.
Ao chegar a Educação Infantil, a criança já traz a socialização elementar e doméstica
e muito de seu comportamento frente à sexualidade. A sexualidade vem se destacando como
um problema nos primeiros anos dentro da escola porque é lá, que acontecerá a descoberta
pelo seu corpo, comparado pela diferença que
existe com o corpo do outro.

A atitude de pais e educadores em relação à sexualidade é destacada como a pedagogia do bombeiro entendendo-a como aquela intervenção unilateral de supostamente “apagar focos de incêndios” no tocante às
manifestações da curiosidade sexual infantil” (NUNES;
SILVA, 1996, p.35).

Em outras palavras parece haver um
desejo em esconder ou camuflar tudo o que
se diz respeito às manifestações sexuais. Em
nossa cultura não desenvolveu muitas formas
de abordar o fenômeno da vida, principalmente pela pesada herança patriarcal- religiosa repressiva que herdou dos modelos cultural hegemônico.
Apesar de todas as informações disponíveis, muitos pais e educadores se negam a
discutir com a criança as questões ligadas a
sexo e sexualidade, com receio de que isto vá
despertar nelas um comportamento precoce.
Muitas vezes, na tentativa de preservarem a
“inocência infantil”, os pais recorrem a explicações mágicas para esclarecer questões ligadas à sexualidade, confundindo ainda mais a
criança.

Nesse contexto pode se perguntar:
mas porque tanta ênfase no estudo da sexualidade infantil? Para os estudos de ARIÉS (1981)
geralmente esta pergunta esconde um pressuposto de que as crianças seriam “angelicais”,
desligadas do sexo. A partir desse ponto de
vista, é comum a formulação de críticas quanto
à “supervalorização” do sexo na compreensão
Infelizmente na sociedade, ainda en- psicológica do ser humano, e ainda, o não encontramos preconceito com relação à sexua- tendimento da importância da sexualidade inlidade na infância. Há punição, proibição, ou fantil para a pedagogia.
censura de alguns atos, pois algumas atitudes
Esses posicionamentos basicamente,
infantis nos obrigam a dar importância a gestos
quase
sempre,
numa concepção da sexualidaque ainda não tem significado, sendo algo que
de restrita ao relacionamento genital ou correlafaz parte da vida normal. Abre uma possibilito. Esse pressuposto é errôneo. A sexualidade
dade de se discutir a questão da sexualidade
humana relaciona-se a toda busca de prazer e
dentro do âmbito escolar e a partir disso entensatisfação e não somente a manifestação genider a sexualidade como uma questão também tal do sexo como é mais comumente pensado:
de cidadania, da qual afeta a sociedade, pais, “A sexualidade [...] abarca a evolução de toalunos, principalmente os professores.
das as ligações afetivas estabelecidas desde
o nascimento, até a sexualidade genital adulta.
Segundo NUNES e SILVA (1996), co- Por definição: todo o vínculo de prazer é erótimenta sobre a dificuldade de se falar em sexu- co ou sexual” (RAPPAPORT, 1981, p. 34).
alidade:
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Portanto pode se dizer que são as atividades sexuais da criança comportamentos
como: mamar, brincar, descobrir habilidades
motoras e cognitivas, relacionando- se com os
outros etc. Seguindo o pensamento de Rappaport (1981) precisamos entender melhor o que
essas atividades têm a ver com a sexualidade,
quando associados com energia vital, energia
sexual ou libido. A fonte de energética dessas
diferentes necessidades está presente desde
o nascimento, a criança, que busca satisfação.
Pode se dizer, que as pessoas nascem para
ser felizes, para procurar a satisfação.

A criança desde tenra idade expressa
sua sexualidade de formas naturais nos mais
diferentes contextos de sua vida. A escola não
fica alheia a esse processo gerando impactos
nos diversos agentes desse campo social. Por
esta razão, alguns professores preferem ignorar
as expressões da sexualidade infantil tomando
a posição de reprimir os comportamentos dos
alunos que remetem a essa questão:
A sexualidade infantil é muito mais autêntica porque em
geral não precisam provar nada a ninguém e também
não estão preocupados com os padrões de “normalidade” que a sociedade impõe ao adulto. Reprimir a sexualidade da criança reprime o seu corpo, que constitui na
base real do seu próprio ser, sua relação consigo mesma e sua personalidade. Porque, afinal, não existe uma
separação entre a sexualidade infantil e a sexualidade
adulta. Existe sim uma ligação única e uma continuidade entre elas, ou seja, são inseparáveis e consequente
(NUNES; SILVA, 2006, p.52).

A sexualidade envolvida na busca prazerosa não se restringe, portanto ao desempenho genital. Ao contrário a sexualidade liga-se
fortemente as atividades do ser impulsionando
várias aprendizagens da criança. Esse dado
justifica porque de os educadores modernos
tanto valorizarem o estudo da sexualidade inObservamos que tal concepção é rafantil, até mesmo algumas das dificuldades da
vida escolar podem ser mais bem compreendi- ramente encontrada no contexto escolar entre
das, quando fica claro e significativo o proces- os educadores que encontram nas diversas
formas de repressão à saída para a expressão
so envolvendo a sexualidade infantil.
infantil da sexualidade.
Até o final do século XIX, a criança
era vista como destituída de sexualidade. As
pesquisas psicanalíticas, ao buscar respostas sobre os conflitos psíquicos, chegaram à
infância e a condição inerente da vivência da
sexualidade. Dessa forma devemos entender
a sexualidade como uma dimensão humana,
presente em cada indivíduo, desde o momento
de seu nascimento, porém sendo vivenciada e
expressa de modo diferente em cada fase da
vida, não sendo restrita ao ato sexual ou da
reprodução.
Segundo Figueiró (2006), a sexualidade inclui sexo, afetividade, carinho, prazer,
amor gesto, comunicação, toque e intimidade,
assim como normas e valores sobre o comportamento sexual ,sendo estes construídos culturalmente. Trata-se de ações que visam elaboração simbólica da relação do sujeito com
o mundo. Mas, além disso: é uma forma de
reconhecimento como ser vivente em relação
com outros corpos (MELO, 2004).

A LEGISLAÇÃO E A SEXUALIDADE
É certo que a evolução da sexualidade infantil ao longo do tempo, esteve presente
em registros de relevância social. Essas referenciam serão abordadas a seguir, de acordo
com a ordem de elaboração das mesmas. A
Constituição Federal (1988) refere-se ao tema,
quando relata sobre o desenvolvimento do cidadão, uma vez que a sexualidade é uma das
características que faz parte do ser humano:
Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL,
1988).

O ECA – Estatuto da criança e do adolescente (8069/90), no Título I – Das Disposições Preliminares, menciona no Artigo 5° que:
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Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais (BRASIL, 1990).

Apesar de não estar explícito, este artigo envolve o tratamento da criança em relação
à sexualidade, dando ênfase á postura do adulto frente suas manifestações e curiosidades.
A LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (9394/96) no Capítulo
II da Educação Básica, cita no Artigo 29 que:

A SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Refletimos sobre papel do professor de
educação infantil, perante as manifestações da
sexualidade infantil, não só no âmbito da instituição educativa, mas na sociedade em geral. Para
entender melhor a questão, foram abordados
elementos históricos e sociais para definir o conceito de infância, o desenvolvimento da criança
segundo Piaget, Vygotsky e Wallon, e o que as
leis dizem a respeito dessa temática, bem como
as contribuições de Sigmund Freud para o desenvolvimento psico sexuais da criança.

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).

Atualmente no Brasil considera-se como
educação infantil o período de vida escolar em
que se atende, pedagogicamente, crianças com
idade entre 0 e 5 anos e 11 meses.A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional chama
Podemos encontrar maiores referências o equipamento educacional que atende crianças
de 0 a 3 anos de “creche”. O equipamento eduem outros documentos indispensáveis para a
cacional que atende crianças de 4 a 6 anos se
educação brasileira. Os Parâmetros Curriculachama “pré-escola”.
res Nacionais (1996) abordaram em diversos
aspectos a sexualidade como um todo, desde
Na educação infantil a avaliação far-sea conceituação para reconhecimento de sua -á mediante acompanhamento o registro do seu
importância no desenvolvimento global, até al- desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
gumas possibilidades limites para atuação dos mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
educadores. Ainda que os PCN ´S se refiram Ela não é obrigatória, porém um direito a que o
as quatro primeiras séries do ensino funda- Estado tem obrigação de atender.
mental, existem critérios no volume 10 – PluraAs instituições que oferecem educação
lidade Cultural: Orientação Sexual, que podem
ser considerado também na educação infantil, infantil, integrantes dos sistemas de ensino público, são as creches e as pré-escolas. Para estas,
para informar e orientar a prática docente.
a clientela divide-se pelo critério exclusivo de faiOs Referenciais Curriculares Nacionais xa etária (zero a três anos na creche e quatro a
seis anos na pré-escola).
para a Educação Infantil (1998) fornecem informações mais claras sobre sexualidade na faixa
As particularidades da faixa etária de
etária pesquisada. Este mostra a importância zero a seis anos exigem que a educação infantil
do desenvolvimento da sexualidade no indiví- cumpra duas funções indissociáveis e compleduo relacionando – o com o prazer, a cultura e mentares: cuidar e educar. Para Craidy, (2001),
a história de cada sociedade. Além disso, des- Carmem o cuidar tem significado na maioria das
taca as manifestações, a influência da escola vezes, realizarmos as atividades voltadas para os
e da família, dos meios de comunicação e as cuidados primários: higiene, sono, alimentação,
então inclui preocupações que vão desde as orrelações de gênero.
ganizações de funcionamento da creche como
compatíveis com a jornada de trabalho dos responsáveis pela criança, passando pela organização do espaço.
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Por outro lado a criança vive um momento fecundo, em que a interação com as pessoas
e as coisas do mundo vai levando-a a atribuir significados de uma experiência cultural eu é própria
de seu grupo social, é chamado de educação.
Contudo contemplar o cuidar na esfera da
instituição de educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante do educar. Hoje, o
atendimento à criança de zero a seis anos pode
ser considerado não só como uma necessidade
decorrente das condições de vida nos grandes
centros urbanos, mas como uma realidade. As
características da nossa sociedade têm imposto
a necessidade de as crianças serem colocadas
cada vez mais cedo, e num período maior de
tempo, em instituições de educação infantil.
O atendimento educacional na faixa etária de zero a seis anos vem correspondendo, há
alguns anos, às necessidades e modificações sociais próprias da sociedade. A inserção crescente das mulheres no mercado de trabalho, para
garantia da sobrevivência da família em suas
necessidades básicas ou na realização profissional enquanto indivíduo desencadeou a busca e
a oferta por esse tipo de atendimento, tanto na
rede pública como privada.
Para Oliveira (1992), a história das creches corresponde às modificações do papel da
mulher na sociedade e suas repercussões no
âmbito da família, em especial no que diz respeito à educação dos filhos. As modificações que
vêm ocorrendo nas creches ao longo dos anos
devem ser compreendidas dentro de um contexto sócio-político e cultural que inclui a expansão
da industrialização e do setor de serviços, em escala crescente, decorrente da urbanização.
No Brasil, a educação da criança pequena fora do espaço doméstico e do convívio familiar, iniciou-se no final do século XIX a partir
de diversos contextos de demandas, ora como
forma de combate à pobreza, na perspectiva do
Estado, ora como salário complementar, na perspectiva da família.

O TRABALHO DE SEXUALIDADE
INFANTIL NAS ESCOLAS
Entendemos a importância de comparar o passado com os dias atuais, as transformações e as mudanças envolvendo a sexualidade da Educação Infantil. Várias podem ser
as razões que levam os adultos a ter dificuldades em compreender e aceitar as manifestações da sexualidade infantil. Dentre elas destacam o próprio processo de educação sexual
que, com a maior parte das pessoas inclusive
professores acontece de forma repreensiva e
silenciosa.
Seguindo este pensamento, LEVIN,
DIANE E. (2009), afirma que as crianças sempre foram curiosas a respeito do sexo e da sexualidade, desde tenra idade, e é bom que os
pais e a escola ofereçam informação honesta e
apropriada à idade delas. Assim relatam nesta
citação:
Infelizmente, hoje em vez de ter as experiências positivas de que precisam para um desenvolvimento saudável, muitas crianças estão tendo experiências que minam seu desenvolvimento. O ambiente cultural de hoje
bombardeia com mensagens não apropriadas e prejudiciais. Enquanto as crianças lutam para entender o que
veem e ouvem, aprendem lições que podem amedrontá-las e confundi-las.
Essas lições podem prejudicar seriamente sua capacidade de desenvolver atitudes saudáveis a respeito de si
mesmo e de seu corpo e de construir relacionamentos
amorosos em que o sexo seja um ingrediente importante. Nos casos mais extremos, a sexualização incessante
da infância promovida pela mídia pode contribuir para
o comportamento sexual patológico, incluindo abuso
sexual, pedofilia e prostituição (LEVIN, DIANE, 2009,
p.7-8).

Diante destas afirmações, esses autores deixam claro que o problema não é o
sexo ser mostrado na mídia como pecaminoso, mas como não são sinceros e cínico isto
se transforma em exploração da sexualidade
infantil, de muitas formas, e feita para promover
o consumismo não apenas na infância, mas ao
longo de toda vida. Estes programas de baixa
qualidade musicais erotizantes e danças são
hoje grandes impasses na educação infantil.
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As crianças sofrem cada vez mais influência
NUNES e SILVA (1997), dizem que ao
da TV, de amigos, de parentes de babás e em- chegar à educação infantil a criança já traz a
pregadas, muitas vezes recebendo noções er- socialização elementar e doméstica e muito de
radas e prejudiciais (LEVIN, DIANE, 2009).
seu comportamento frente à sexualidade, ou
seja, já traz consigo alguns conhecimentos e
Cabe principalmente aos educadores, até mesmo dúvidas referente ao sexo.
um suporte teórico que permita compreender e
superar algumas das muitas dificuldades com
Ao entrar no mundo da escola a crianas quais se defrontam diariamente na prática ça percebe a dimensão de seu próprio mundo,
escolar em relação à sexualidade infantil, bem ela vê em si e nos outros, meninos e meninas,
como conscientizar das necessidades de se que não são os de sua casa e nem fazem parte
fazer um trabalho de educação sexual na es- até então, encontra-se frente à figura da “procola de forma intencional oportunizando aos fessora”, que assimilará como uma instituição
alunos uma vivência mais tranquila e sábia da de poder e influências no mesmo grau de seus
sua sexualidade neste momento de suas vidas pais. As proibições, sanções e medos que sure uma possibilidade futura de vivenciá-la com gem nesta fase podem comprometer o desenmenos tabu, menos preconceitos, e mais pra- volvimento de todo o processo psicossexual.
zer e também maior responsabilidade (LEVIN,
DIANE, 2009).
A ausência de uma fala natural sobre a
sexualidade, tanto dos pais como dos profesA criança deve aprender a conhecer sores, vai gerar na criança a “ansiedade” de
e entender o seu próprio corpo e isto sempre saber, que a fará buscar em outras fontes, nem
ocorre, seja de uma maneira positiva ou nega- sempre as mais recomendáveis, e já se sabe
tiva. E isso ela só aprende numa relação corpo- que o enfoque moralista e repressivo, que conrificada com o outro ser humano. Ser humano dena a curiosidade infantil sobre a sexualidade
esse que, no caso da relação do espaço pró- e é exatamente o motor e causa da ansiedade:
prio da Educação Infantil, ressalta com evidência a presença do professor, NUNES e SILVA A questão dos preconceitos, perversões, banalização
e violência que envolve a sexualidade não têm origem
(1997) explicam:
O corpo que é ela própria constitui seu ser, que vai vivenciá-lo pelo resto da vida e que deverá ser instrumento de trabalho e prazer. [...] Frequentemente vemos atribuída à sexualidade, uma significação de zona proibida
para crianças. [...] Não é necessário que se despeje um
caminhão de informações à criança. Porém o que não
pode ser justo é não satisfazer suas curiosidades com
franqueza à medida que elas forem surgindo (NUNES;
SILVA, 1997, p.51).

Nesse sentido, é importante registrar
que o que está sendo proposto não é “um dar
aulas específicas de educação sexual” na educação infantil, mas sim, buscar a valorização
da dimensão da sexualidade neste espaço de
convívio coletivo, enriquecendo as relações
educativas com mediações que busquem suprir todas as necessidades infantis.

na criança, mas no mundo e sociedade em que esta
criança vive e, quando se sempre é vítima e presa fácil.
Uma cultura de negação da sexualidade e uma acentuada estimulação pornográfica estão presentes em
nossa sociedade e são responsáveis por muitas das
“informações” que as crianças e adolescentes recebem
(NUNES; SILVA, 1997 p. 97).

Como os autores colocam, os profissionais devem propiciar às crianças as informações que elas necessitam de acordo com
suas vivências e experiências. Essas informações podem ser trabalhadas utilizando-se diferentes linguagens que facilitem o acesso a
uma compreensão de seus corpos e de suas
sexualidades, através de desenhos, leituras de
livros infantis, modelagens, teatros, conversas,
brincadeiras de faz de conta, recorte e outros
suportes pedagógicos (NUNES; SILVA, 1997 p.
97).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecemos a importância de comparar a educação de tempos passada com os dias
atuais, as transformações e as mudanças envolvendo o próprio processo de educação sexual
que, com a maior parte das pessoas inclusive professores acontece de forma repreensiva e silenciosa.
Em uma sociedade complexa como essa em tempos em que a escola assume tanta
importância, refletirmos, posicionarmos, recebermos orientação, fazermos leitura e discussões
sobre o tema ligado a sexualidade é fundamental para todos.
A sexualidade por ser um assunto complexo e controvertido torna-se de difícil conceituação. Trata-se de um tema provocador de polêmicas por ter sido, por muito tempo, considerada
coisa impura, inconveniente e imprópria socialmente. E, embora as últimas transformações mundiais como globalização, novas tecnologias, acesso aberto às informações terem contribuído
para uma nova abordagem de sexualidade, ela ainda continua sendo um tema desafiador.
A família é a base, é o chão, é o exemplo, a construção de valores. As crianças que
passam o período integral nas creches ou pré-escolas recebem de outras maneiras informações
e influências com relação à sexualidade. Nesse contexto, o educador deve estar preparado teoricamente, tecnicamente para lidar com situações envolvendo crianças, como também orientação
aos pais, fortalecendo o vínculo família e escola.
O educador deve preservar o desenvolvimento da criança, contendo seus impulsos. A
repressão é diferente de limite, o verdadeiro educador gosta do que faz e sabe a hora certa de
agir e falar. As crianças necessitam de respeito, atenção e principalmente carinho e não serem
reprimidas.
Se a manifestação da sexualidade acontece, inicialmente, no seio familiar, ela torna-se
uma experiência pessoal cujos valores e condutas são transmitidos pela família, portanto, à escola cabe a orientação sexual através de intervenções que levem a criança a refletir a respeito,
sem que para isso use o falso moralismo ou os exageros apresentados nos meios de comunicação, mas em orientações que levem a criança a se tornar um adulto feliz e bem resolvido em
relação a sua sexualidade.
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ANÁLISE DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM CRIANÇAS
CURSANDO O 3º e 4º QUARTO ANOS DE UMA ESCOLA
PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NÃO ALFABETIZADOS
E EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: A consciência fonológica é a habilidade de refletir e manipular os sons da fala que
contribui para a aquisição da leitura e escrita. Objetivo: analisar a consciência fonológica em
crianças em processo de alfabetização e não alfabetizados do terceiro e quarto ano do ensino
fundamental. Material e método: Foram avaliadas 29 crianças de ambos os sexos do terceiro e
quarto ano do ensino fundamental pelo teste CONFIAS. Resultados: Os resultados apresentaram
correlação positiva entre consciência fonológica e alfabetização. Os resultados de acertos dos
alunos foram menores do que é esperado para cada nível de escrita. Resultados: Concluiu-se
que o baixo desenvolvimento da consciência fonológica apresentado no presente estudo, indica
relação com o atraso no processo de aquisição da leitura e escrita dos escolares.

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

P

ara falarmos da consciência fonológica vinculado ao processo de leitura escrita é
importante compreendermos como a linguagem se processa nas estruturas cerebrais.
Como uma das importantes habilidades do processamento fonológico a consciência
fonológica pode ser entendida como um conjunto de habilidades cognitivas integradas à capacidade do uso e reflexão dos sons da fala, envolve o reconhecimento e manipulação da formação
das palavras por diferentes sons abrangendo a consciência de sílabas, rimas, aliterações, fonemas e unidades intrassilábicas (MOOJEN, 2007. RUNGE, p.370-386)
A relação da importância da consciência fonológica no processo de alfabetização está
no fato da aquisição da leitura e escrita necessitar da capacidade de reconhecer, decompor,
compor e manipular os sons da fala. Ou seja, quanto maior for o desenvolvimento da consciência fonológica, maior será a contribuição para o aprendizado da leitura e escrita (BRYANT,
1987). Sendo assim é necessário a exposição da criança em propostas de atividades de exploração e manipulação consciente do som para o favorecimento do desenvolvimento do processo
de alfabetização (NUNES, 2005).
Há discussões sobre a reciprocidade entre o desenvolvimento da consciência fonológica
e a aquisição da escrita que consideram que há vários níveis da consciência fonológica, uns que
inicialmente vem antes da aprendizagem da leitura e escrita (BERNARDINO, 2006) e outros posteriores em maior nível de desenvolvimento que pode ser resultado da alfabetização. (BRYANT,
P; BRADLEY, L; CROSSLAND, 1990).
Diversos estudos apontam a relevância do fracasso escolar principalmente nas redes
públicas diante do processo de alfabetização (CAPOVILLA, 2002. ZORZI, 2009), assim como
a inabilidade da consciência fonológica nas crianças, de maneira a considerar a importância e
contribuições da consciência fonológica para a aquisição da leitura e escrita e sua reciprocidade
e como a falta dessa habilidade pode implicar consequências negativas (CAPELLINI, 2011) não
só para os estudantes do ensino fundamental, mas também para as séries subsequentes e até
mesmo nos níveis acadêmicos.
Dessa forma o objetivo do presente estudo é analisar a consciência fonológica de crianças ainda em processo de alfabetização dos terceiros e quartos anos do Ensino Fundamental.
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também a determinação dos pensamentos e
das palavras, depois por meio do fascículo arqueado ocorre a transmissão da área de Wernicke a área de Broca, onde acontecerá a ativação dos programas motores para formação
As principais áreas responsáveis pela das palavras e por fim o envio dos sinais adelinguagem em nosso cérebro são: área de Bro- quados no córtex motor para os músculos da
ca, uma região do córtex frontal responsável fala ou da escrita (GRUYTER, 2005).
pela formação das palavras, localizado entre o
córtex pré-frontal e a área pré-motora, que controla a fonação, articulação e os movimentos
Estudos utilizando ressonância magnéda expressão facial. Outra área é a de Wernicke, situado na parte posterior do giro superior tica funcional mostram que a área de Wernicke
do lobo temporal e atrás do córtex auditivo pri- está diretamente envolvida no processamento
mário, esta área é responsável pela compreen- fonológico que ativa o giro angular superior do
lobo temporal que como já vimos é responsásão da linguagem (GOMES,2009).
vel por transmitir a informação entre as áreas
de Broca e Wernicke o que nos ajuda a compreender como esses processos neurais esAs áreas de Broca e Wernicke são co- tão envolvidos no processo de leitura e escrita
nectadas uma a outra por meio de um feixe de (GOMES,2009).

O PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM
NAS ESTRUTURAS CEREBRAIS

fibras chamado fascículo arqueado, porém o
giro angular é responsável pela integração das
informações entre essas áreas que também estabelecem interação com outras áreas de associação sendo elas a parieto-temporo-occipital,
a pré-frontal e a límbica (GRUYTER, 2005), e
é por meio dessas áreas de associação que
ocorre o processamento, representação e integração das informações sensoriais, ou seja,
visuais e auditivas, e o retorno motor adequado
para comunicação. O córtex auditivo, pré-frontal, motor, somatossensorial e temporal são
as áreas corticais que enviam informações às
áreas de linguagem, principalmente a área de
Wernicke (GOMES,2009).

O processamento fonológico define-se
como as operações mentais do tratamento de
informações com base na composição fonológica da linguagem oral. Engloba as habilidades
de processar, armazenar e utilizar as informações e envolve três importantes habilidades: a
consciência fonológica, a codificação fonológica na memória de trabalho e a velocidade na
nomeação (TORGESEN, 1994).

Podemos segmentar o processo de linguagem no sistema Nervoso Central iniciando
sempre pelas vias sensoriais, no caso de ouvir
uma palavra ocorre a recepção na área auditiva primária dos sinais que serão codificados
em palavras, já no caso da leitura, o processo
inicia-se na área receptiva visual primária, em
seguida em ambos os casos ocorre a interpretação das palavras na área de Wernicke como
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Após serem avaliados os resultados
foram classificados segundo o nível da sílaba
e do fonema e relacionados com as fases de
Trata-se de uma pesquisa de campo hipóteses de escrita: pré-silábica, silábica, siládo tipo prospectivo, transversal e quantitativo bica alfabética e alfabética (FERREIRO, TEBEem que foi analisada a consciência fonológica ROSKY, 1991).
em crianças em processo de alfabetização e
não alfabetizados do terceiro e quarto ano do
Cada resultado foi comparado com os
ensino fundamental.
escores e desvio padrão para cada nível da
escrita e com o número máximo e mínimo em
Para o estudo deste trabalho, foram sílabas e fonemas esperado para cada nível da
avaliados 29 alunos de uma escola da rede escrita conforme a média do CONFIAS.
pública de ensino do município de Osasco localizada na Rua Almirante Tamandaré, n.23,
Este projeto submetido à plataforma
seguindo os critérios de inclusão e exclusão.
Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética sob o
número de protocolo 024/13. Foi realizada a
Fizeram parte da pesquisa crianças de coleta de dados que em seguida foram tabuambos os sexos em processo de alfabetização lados para realização da análise estatística e
e não alfabetizados do terceiro e quarto ano do discussão.
ensino fundamental.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Não farão parte da pesquisa crianças
dos primeiros, segundos e quintos anos do ensino fundamental, crianças alfabetizadas dos
terceiros e quartos anos do ensino fundamental e crianças com laudos patológicos.

Realizou-se uma análise descritiva dos
dados de mínimos e máximos de acertos, média, erro padrão da média, desvio padrão e variância. Para analisar uma possível correção da
consciência fonológica com o nível de alfabetização, calculamos a correlação de Spearman
entre as variáveis em estudo. Estabeleceu-se o
nível de significância deste estudo em 5%.

Os alunos foram convidados a participar desta pesquisa após os pais terem concordado e assinado o termo de consentimento
livre e esclarecido (Anexo I).

Foi aplicado o teste CONFIAS (Anexo
II) Instrumento de avaliação sequencial que
tem como objetivo avaliar de forma abrangente
a consciência fonológica. O Instrumento compõe critérios para o julgamento das respostas
com tarefas de síntese, segmentação, produção, exclusão, e transposição silábica e fonêmica. Juntamente com o CONFIAS foi aplicado
uma avaliação escrita de palavras e frases.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a descrição do perfil da amostra de crianças não alfabetizadas e em processo de
alfabetização, primeiramente realizamos uma análise descritiva das variáveis em estudo: Sílaba,
Fonema e Fase da escrita. A Tabela 1 contém algumas medidas resumo para as variáveis em
questão, tais como, mínimo, máximo, média, erro padrão da média, desvio padrão e variância.
Tabela 1: Medidas resumo para as variáveis “Sílaba” e “Fonema”.
VariávelNMínimo MáximoMédiaErro PadrãoDesvio PadrãoVariância
Sílaba 29 3 3622,661,258 6,77345,877
Fonema 29 0 167,280,746 4,01716,135
A Tabela 2 contém a frequência e o percentual de cada categoria da Fase de escrita.
Nota-se que a maior parte das crianças encontra-se nas fases Silábica alfabética (44,8%) e Silábica (37,9%). Outro fato importante é que 96,6% das crianças estão classificadas até a fase de
escrita silábica alfabética. A distribuição da Fase da escrita pode ser mais bem observada na
Figura 1.
Tabela 2: Frequência e percentual para a variável Fase da escrita
Fase da escritaFrequência% % Acumulado
Pré-silábica413,813,8
Silábica1137,951,7
Silábica alfabética1344,896,6
Alfabética13,4100,0
Total29100,0

Figura 1: Distribuição da fase da escrita

Com o objetivo de estudar a correlação entre as variáveis “Sílaba”, “Fonema” e “Alfabetização/ Fase da escrita”, realizamos uma análise descritiva das variáveis “Sílaba” e “Fonema”
em cada fase da alfabetização (Tabela 3).
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Observa-se que tanto a média da sílaba quanto do fonema aumentam conforme o nível
de alfabetização, evidenciando uma possível correlação entre as variáveis. No entanto, para uma
melhor comprovação, calculamos a correlação de Spearman entre as variáveis em estudo (Tabela 4).
Utilizamos o coeficiente de correlação não paramétrico de Spearman devido ao tamanho
amostral e o fato de uma das variáveis (Fase de escrita) ser ordinal. Observando os resultados
encontrados na Tabela 4, verificamos que ambas as variáveis são correlacionadas ao nível de
significância de 5%. Ou seja, quanto maior a quantidade de sílabas maior a quantidade de fonemas (r=0,414 e p=0,026), quanto maior a quantidade de sílabas maior a fase da escrita (r=0,64
e p<0,001) e quanto maior a quantidade de fonemas maior a fase da escrita/ alfabetização
(r=0,494 e p=0,006).

636

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Utilizamos as figuras 2, 3, 4 e 5 com a finalidade de compararmos os resultados de
sílaba e fonema com o que se espera para cada fase de escrita segundo a validação do teste
confias.
A figura 2 compara os resultados de mínimos de acertos esperados com os resultados
de mínimos de acertos obtidos na pesquisa no nível de sílaba.

Figura 2: Resultado de mínimos de acertos no nível de sílaba.
A figura 3 compara os resultados esperados com os resultados de máximo de acertos
obtidos na pesquisa no nível de sílaba.

Figura 3: Resultado de máximo de acertos no nível de sílaba.
A figura 4 compara os resultados de mínimos de acertos esperados com os resultados
de mínimos de acertos obtidos na pesquisa no nível de fonema.
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Figura 4: Resultado de mínimos de acertos no nível de fonema.
A figura 5 compara os resultados esperados com os resultados de máximo de acertos
obtidos na pesquisa no nível de fonema.

Figura 5: Resultado de máximos de acertos no nível de fonema.
Nota-se que a maior parte das crianças encontra-se nas fases Silábica alfabética (44,8%)
e Silábica (37,9%). Outro fato importante é que 96,6% das crianças estão classificadas até a fase
de escrita silábica alfabética.(Tabela 2)
Observa-se que tanto a média da Sílaba quanto do Fonema aumenta conforme o nível
de alfabetização, evidenciando uma possível correlação entre as variáveis. (Tabela 3)
Foi verificado que os alunos avaliados apresentaram resultados mais baixos no nível de
fonema do que no nível de sílaba, alguns estudos revelam que a habilidade silábica desenvolve-se mais rápido do que a habilidade fonêmica, por ser mais difícil para criança (CAVALHEIRO,
SANTOS, MARTINEZ, 2012) justificando assim os resultados deste presente estudo (Tabela 3).
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Os resultados apresentados na tabela 4, de quanto maior a quantidade de sílaba e fonema (r=0,64 e p<0,001) e (r=0,494 e p=0,006), maior a fase de escrita/alfabetização, concorda
com o que diz a literatura em relação à reciprocidade entre consciência fonológica e alfabetização, ou seja, a consciência fonológica é pré-requisito para alfabetização ao mesmo tempo que
conforme a aquisição da leitura e escrita vai acontecendo as habilidades fonológicas vão se
desenvolvendo também (BRYANT, ADAMS, 1990).
Com base nos resultados pode-se observar que a consciência fonológica está abaixo
do esperado para cada nível de escrita dos alunos avaliados em comparação com os escore do
Confias (Tabela 5), nesse aspecto torna-se relevante a consideração dos sujeitos serem alunos
da rede pública de ensino, e pertencentes a classe de baixa renda e que a validação do Confias
testou crianças de nível socioeconômico médio e médio-alto, estabelecendo a partir dos resultados os escores do teste.
Análises de pesquisas consideram que a classe de baixa renda apresenta desempenho
baixo nas tarefas de consciência fonológica em relação às crianças de classe de renda média,
que naturalmente recebem variações de acessos e de estímulos da consciência fonológica que
são fundamentais para o aprendizado da leitura e escrita (STAMPA,2009. MORAIS,1997. CAPELLINI,2012), deixando a hipótese de que os resultados dessa pesquisa podem ter relação
com a condição social dos alunos.
A escola escolhida para presente estudo adota um método de alfabetização global, que
enfatiza a relação entre a palavra escrita e seu correspondente nome falado, não enfatizando a
correspondência letra e som, de modo que não há estímulos adequados da consciência fonológica e reconhecimento da sua importância para o desenvolvimento da leitura e escrita. Considera-se que nesse método as crianças devem perceber sozinhas, a relação da escrita com os sons
da fala e acabam não recebendo orientações específicas sobre o código alfabético.
Desse modo o método global não contempla significativamente crianças de nível sócio
econômico baixo por não disporem de estruturas familiares que incentivem a leitura e a escrita e
ajudem com orientações para o processo de alfabetização, como na correspondência letra som,
de maneira que supra as possíveis falhas escolares (CAPOVILLA,2002. ZORZI,2009), gerando e
intensificando dificuldades e atrasos das crianças no processo de aquisição da leitura e escrita
(CAPOVILLA,2000. MORAIS, 1995).
Durante a aplicação do teste CONFIAS, observou-se uma possível ausência do ensino
da relação letra-som em situações de sala de aula, por relatos das crianças e por suas reações
diante das propostas do teste, ou seja, a maioria dos sujeitos desta pesquisa demonstraram
nunca ou raramente terem vivenciado tarefas em sala de aula que envolvesse a manipulação dos
sons. Conforme pesquisas anteriores, constatou-se que nas escolas públicas, na maioria das
vezes, não há ênfase no ensino formal do mecanismo grafema-fonema prejudicando a compreensão dos alunos sobre o princípio alfabético (GERMANO, PINHEIRO, CAPELLINI, 2009).
Os baixos resultados apresentados pelos sujeitos desta pesquisa em habilidades de
manipulação, segmentação, rima e aliteração corresponde aos achados em estudos atuais que
correlacionam a consciência fonológica com as fases da escrita e pontuam que quanto maior a
dificuldade dos escolares nas habilidades fonológica maior será a dificuldade no desenvolvimento da leitura e escrita (SALGADO, CAPOVILLA, 2004).
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Pesquisas indicam a necessidade de estímulos da consciência fonológica que possibilita
capacidades posteriores para conversão grafema-fonema e para o acesso lexical necessários
para o sistema de leitura e escrita (CAPOVILLA, 2000). A estimulação focada da consciência
fonológica revela a sua eficácia no desenvolvimento da criança, principalmente nos casos de
dificuldade na alfabetização (LONIGAN, PÚRPURA, WILSON; WALKER, CLANCY, 2013). O estímulo precoce das habilidades fonológicas desde a pré-escola vem sendo cada vez mais incentivado e comprovado nas pesquisas como favorecedor da aquisição da leitura e escrita nas séries
posteriores (DEJÉ F; SCHWARZER, 2011).
O resultado do presente estudo evidencia um baixo nível de consciência fonológica que
possibilita vincular se este quadro com uma possível falta de estimulação precoce da consciência fonológica, resultando no atraso e nas dificuldades para aquisição da alfabetização (LONIGAN, PÚRPURA, WILSON, WALKER, CLANCY, 2013). Com base na literatura, a defasagem ou
a falta da relação entre a fundamentação da fonologia com o processo de alfabetização reflete
na não consolidação da aquisição da leitura e escrita de forma satisfatória, podendo derivar da
falta de estímulos adequados (CAPELLINI, SILVA, PINHEIRO, 2011).
O presente estudo apresentou uma correlação positiva entre consciência fonológica e a
alfabetização, e que o baixo nível de habilidades fonológicas demonstrado pelos escolares desta
pesquisa, pode ter relação com a falta de estímulos precoces, com o nível socioeconômico baixo e com o método inadequado utilizado, resultando no atraso da aquisição da leitura para estes
alunos que ainda encontram-se em processo de alfabetização e não alfabetizados nos terceiros
e quartos anos do ensino fundamental.
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A CRIANÇA E O BRINCAR ENQUANTO
INSTRUMENTO PEDAGÓGICO: UMA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO

RESUMO: O brincar faz parte do cotidiano e do imaginário infantil, pois através das relações
que são estabelecidas neste processo, a criança cresce e se desenvolve. É na infância, que
interiorizamos os diversos elementos que constroem nossa personalidade, os sentimentos,
as experiências vivenciadas e fundamentalmente a criatividade da forma mais espontânea,
através do brincar. A criança interage com a realidade, estabelecendo relações com o mundo
que a cerca. Este artigo objetiva mostrar a importância do brincar enquanto instrumento pedagógico e o processo de construção de conhecimento, na Educação Infantil. Neste contexto,
o brincar não pode ser considerado uma atividade comum a outras, de natureza dita pedagógica, mas, como uma atividade fundamental que contribua como um instrumento para o
aprendizado junto ao pedagógico.

Palavras-chave: Educação Infantil; Imaginar, Ludicidade; Fazer de contas.
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INTRODUÇÃO

O

brincar acontece onde quer que a criança se encontre, em um momento que
faz sua imaginação levá-la para um mundo de fantasia, repleto de criatividade e
movimento, expressando o seu interior. Ela transcende do real para o imaginário
de maneira tão intensa, que o faz-de-conta passa a ser real, para esta criança. Esse processo
dialógico contribui para a construção de sua personalidade, pois o jogo faz com que diversas
experiências vivenciadas sejam interiorizadas ocorra o aprendizado. Daí perceber que o brincar
promove a construção de conhecimento. O Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil mostra que:
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 (REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL, 1988).

Nesta perspectiva, observa-se a importância desse processo na infância e sua influência no desenvolvimento da personalidade dessa criança. O brincar promove a experiência no
mundo imaginário, onde ela incorpora diversos elementos que contribuirão para sua formação.
A partir da compreensão do brincar enquanto instrumento pedagógico, que contribui
para o processo de construção do conhecimento da criança observou-se a necessidade da pesquisa buscando refletir como ocorre esse processo, na educação infantil.
A pesquisa objetivou mostrar alguns caminhos possíveis na relação da criança com o
brincar e a importância de que o professor compreenda esse processo. E se justifica pela necessidade de ampliar discussões sobre o assunto e em decorrência da escassez de pesquisas
sobre o assunto.
Este artigo possui três seções que são: A introdução onde são apresentadas as linhas
da pesquisa e como serão desenvolvidas, o desenvolvimento que trata da pesquisa sobre o
brincar enquanto instrumento pedagógico, os elementos que contribuem com esse processo e
os pesquisadores utilizados no artigo, a conclusão e a bibliografia.
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A CRIANÇA E O BRINCAR ENQUANTO
INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
“O brincar pode ser visto como um processo de funcionamento psicológico que assegura ao sujeito a ficar
distante em relação ao real” (KISHIMOTO, 2002).

O educador deve conhecer os sujeitos
envolvidos no processo, suas necessidades,
seus interesses, entre outros elementos, que
contribuam para seu trabalho junto ao aluno.
E, compreenda como a criança aprende, as atividades a serem desenvolvidas, os objetivos,
estratégias de trabalho, como serão desenvolvidas, entre outros (BRASIL, 1988).
Desta forma, observa-se que o brincar
tem extrema importância e que contribui para a
elaboração de atividades pedagógicas. E, promove à criança o aprendizado e a formação de
sua identidade cultural e de sua personalidade
e o professor deverá considerar para a elaboração de suas atividades (BRASIL, 1988).

Ao perceber a importância do brincar
como um elemento que pode fazer parte da
formação do processo educativo, a escola e
os educadores, podem promover atividades e
brincadeiras, que junto ao ensino-aprendizagem colaboram com a formação da personalidade da criança.
Os educadores e todos envolvidos
no contexto terão uma visão diferenciada que
esse é um caminho diferente, uma mudança de
O BRINCAR ENQUANTO
paradigma, em relação a formação plena de
INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
um adulto, para o convívio em sociedade. De
acordo com o Referencial Curricular Nacional
A escola promover situações para a
para a Educação Infantil observa-se que:
construção do conhecimento através interação
o professor pode recorrer para promover e enriquecer
as condições oferecidas para as crianças brincarem com o outro e contato com o meio que o cerca.
que podem ser observadas. Para que o faz-de-conta Esses são imprescindíveis para a participação
torne-se, de fato, uma prática cotidiana entre as crian- ativa da criança em relação ao contexto social
ças é preciso que se organize na sala um espaço para que vive. O brincar constitui como uma forma
essa atividade, separado por uma cortina, biombo ou de atividade da criança e pode ser utilizado
outro recurso qualquer, no qual as crianças poderão se
como uma atividade recreativa, ou como um
esconder, fantasiar-se, brincar, sozinha ou em grupos,
de casinha, construir uma nave espacial ou um trem instrumento pedagógico. Faz parte do contexto
etc. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL, 1988). escolar e envolve crianças de diferentes faixas
É imprescindível que a ação do edu- etárias (KISHIMOTO, 1994).
Segundo Kishimoto (2002) o brincar
cador em sua prática pedagógica procure utilizar atividades diferenciadas para despertar é uma atividade dotada de uma significação
as necessidades e os interesses das crianças. social precisa que, como outras, necessita de
Esse trabalho com o lúdico poderá contribuir aprendizagem e esta é adquirida pela particicom o aprendizado e com o desenvolvimento pação em jogos com os companheiros e pela
de diversos pontos, em relação às diferentes observação de outras crianças, ou seja, quanlinguagens, bem como, aos diferentes tipos de do as crianças pequenas observam os mais
velhos antes de se lançarem por sua vez na
conhecimentos (BRASIL, 1988).
A ampliação do repertório linguístico mesma brincadeira.
A partir das diversas mudanças educae cultural das crianças, entre outros. Assim,
o educador deve promover elementos para o cionais que ocorreram atualmente no ensino,
os professores devem ter uma visão mais amimaginário infantil que contribuem para o aprenpla, para compreender que o educar pode estar
dizado, essas atividades, jogos e brincadeiras,
associado ao lúdico e perceber a importância
se tornando mais difíceis, requerendo uma
do brincar, enquanto instrumento pedagógico.
maior dedicação dos envolvidos no processo,
Neste contexto, o sucesso junto ao aluno, em
faz com que seus alunos se tornem mais crítirelação ao processo de aprendizagem, poderá
cos e reflexivos (BRASIL, 1988).
estar associado a esta quebra de paradigma
(KISHIMOTO, 1994).
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Nesta perspectiva, o contexto escolar
é um espaço agradável, onde o brincar contribui para que o educador alcance sucesso em
sala de aula, junto aos seus alunos. Kishimoto
(1994) afirma que “o jogo vincula-se ao sonho,
à imaginação, ao pensamento e ao símbolo.
É uma proposta para a educação de crianças
(e educadores de crianças) com base no jogo
e nas linguagens artísticas”. Podemos compreender o jogo como o brincar, o espaço que as
crianças fantasiam.
Kishimoto afirma que o homem é um
ser simbólico, que se constrói num contexto social, no coletivo e que a competência do pensar está intrinsecamente ligada à capacidade
de sonhar, imaginar e jogar com o real, E, para
a criança, através do brincar, esse imaginário
se torna realidade, e a realidade e um espaço
para que através da brincadeira transcende esses limites, o que é necessário para uma nova
pedagogia junto ao trabalho com as crianças.

ções, sentimentos e significados vivenciados em outras
circunstâncias. Brincar funciona como um cenário no
qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar
a vida como também de transformá-la. (REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL, 1988).

É através do brincar, que a criança
aprende, tem tomada de decisões e desenvolve suas potencialidades. Tem o acesso a diversas informações de um contexto social, no qual
está inserida. E, também estabelece relações
com o outro, que contribuirá para sua formação, como sendo protagonista de sua própria
vida:
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 e
adultos cujas percepções e compreensões da realidade também são diversas (REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL, 1988).

Nesta perspectiva, a criança através

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: das relações que estabelece com o outro se
COMO OCORRE A APRENDIZAGEM NA desenvolve. O brincar passa a ser uma prática
EDUCAÇÃO INFANTIL?
pedagógica diferente que deve abandonar os
moldes da educação bancária e utilizar o lúdiDe acordo com o Referencial Curricular co através dos jogos como o instrumento báNacional(1988):
sico para o desenvolvimento da criança. AtraAmadurecem também algumas capacidades de socia- vés do brincar, o professor, promoverá ao seu
lização, por meio da interação e da utilização e experialuno desenvolvimento psicológico, intelectual,
mentação de regras e papéis sociais. A diferenciação
de papéis se faz presente sobretudo no faz-de-conta, emocional, físico-motor e social, enfatizando a
quando as crianças brincam como se fossem o pai, a necessidade e importância desse processo no
mãe, o filhinho, o médico, o paciente, heróis e vilões ensino aprendizagem e como sendo imprescinetc., imitando e recriando personagens observados ou dível junto ao pedagógico
imaginados nas suas vivências (REFERENCIAL CURRIEsse processo lúdico, o brincar, faz
CULAR NACIONAL, 1988).
Neste contexto, observa-se que a crian- com que a criança desenvolva a criatividade, a
ça cresce e se desenvolve através de práticas capacidade de tomar decisões e o desenvolvique envolvam a interação e a socialização, os mento motor da criança. E, além disso, faz com
“papéis” que são vivenciados pelas crianças que as aulas sejam mais interessantes para os
transcendem para sua vida adulta, contribuin- alunos, despertando o interesse dos mesmos,
do para sua formação enquanto cidadão, con- e partir daí, o professor poderá trabalhar os
conteúdos através do brincar, transcendendo
forme a seguir:
A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais os limites da educação tradicional. Para Piaget
para que a criança aprenda mais sobre a relação entre (1994): “Os jogos infantis constituem admiráas pessoas, sobre o eu e sobre o outro. No faz-de-con- veis instituições sociais. O jogo é uma forma
ta, as crianças aprendem a agir em função da imagem
de atividade particularmente poderosa para esde uma pessoa, de uma personagem, de um objeto e
de situações que não estão imediatamente presentes e timular a vida social”
perceptíveis para elas no momento e que evocam emo-

647

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Observa-se que a importância da atividade lúdica, pois fornece subsídios sobre a
criança, seus anseios, a interação com o outro,
seu desenvolvimento físico-motor, seu estágio
de desenvolvimento e lingüístico, bem como,
seus princípios, entre outros.
Através do jogo a criança se comunica
e se expressa com o mundo. E, para o adulto
ou professor o jogo é um “espelho” que fornece elementos para compreensão de como
ocorre o desenvolvimento e o aprendizado
infantil, observando-se, portanto sua importância no contexto educacional. Para VYGOTSKY (1989): “As crianças formam estruturas
mentais pelo uso de instrumentos e sinais. A
brincadeira, a criação de situações imaginárias
surge da tensão do indivíduo e a sociedade.
O lúdico liberta a criança das amarras da realidade”. Observa-se a importância do lúdico
associado ao jogo e ao brincar para a criança,
pois a criança consegue transcender do real
para o imaginário.
QUAIS SÃO OBJETIVOS DO JOGO
PARA A CRIANÇA?
Ao brincar a criança transforma um objeto em um brinquedo, uma latinha numa panelinha, para brincar de casinha. Um cabo de
vassoura em uma espada e passa a ser um
super-herói. Um pedaço de trapo em uma boneca dormindo em seus braços, o que para
ela é transcender o objeto e ser brinquedos
que para ela são reais, no mundo imaginário
através do faz-de-conta (BRASIL, 1998).
Nesta perspectiva, observa-se que a
criatividade e a imaginação da criança são ilimitadas, podendo usar vários objetos diferentes para brincar. Daí a importância do uso de
brinquedos feitos de sucata, caixas diversas,
pano, madeira, etc. (BRASIL, 1998).
Ao pensar na importância do jogo em
relação à criatividade da criança, deveria ter
menos apelo ao consumo e a compra de brinquedos e promover situações que as crianças
desenvolvam a criatividade (BRASIL, 1998).

O BRINCAR COMO INSTRUMENTO
MOTIVADOR DA APRENDIZAGEM
O ensinar pode promover diferentes resultados em relação ao aprendizado, mas não
significa que ocorra aprendizagem. E, o ensinar
não é apenas a transmissão de informações, e
o aprender não é aceitar o que dizemos, é ir
mais além (SCHON, 1990 apud NÓVOA, 2002.
p. 59).
Aprender é um processo que todos
passam ao longo de suas vidas, construindo
significados, enquanto ensinar é promover a
construção desses conhecimentos. O papel do
professor é de criar situações que contribuam
para a aprendizagem. Daí a importância do
brincar como instrumento motivador de aprendizagem (SCHON, 1990 apud NÓVOA, 2002).
O papel do educador lúdico: saberes e
desafios O professor da contemporaneidade,
pelo menos em algumas nações, dentre elas
o Brasil, está imerso numa séria e desafiadora tarefa: educar indivíduos em uma sociedade
onde o conhecimento racional cognitivo tornou-se a única meta, com vistas a uma aprovação
no vestibular (SCHON, 1990 apud NÓVOA,
2002).
A valorização do desenvolvimento cognitivo, racional, informativo vem em detrimento
de outras capacidades e habilidades que integram as dimensões do ser humano, as quais
deveriam fazer parte do programa de todas as
instituições educacionais. Infelizmente, nem a
esta dimensão mental, a que se propõem os referidos programas, a escola tem correspondido
satisfatoriamente, considerando-se as lacunas
de conhecimento e de cultura dos nossos jovens e adultos atualmente. Para o educador da
educação infantil, especificamente da creche,
essa realidade chega a ser angustiante, levando-o, frequentemente, ao desestímulo, à baixa
autoestima, a somatizações e até ao abandono da carreira (SCHON, 1990 apud NÓVOA,
2002).
Contudo, o quadro frequentemente avaliado com muitas críticas negativas ao professor, não pode ser de responsabilidade apenas
deste. O professor é, muitas vezes, apenas víti648
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ma de um sistema que cada vez mais negligencia a educação em todos os aspectos, desde
a falta de recursos humanos e materiais até a
falta de políticas públicas condizentes com as
características de um país tão rico em diversidade nas artes, saberes, cultura, geografia,
tradições etc. Diante das dificuldades do professor - falta de materiais, falta de condições
adequadas, falta de apoio emocional etc. - resta-lhe uma saída: conviver driblando a falta, se
quiser continuar sobrevivendo na sua profissão. Parece um pouco de exagero, mas é o
que acontece, com algumas poucas variações
(SCHON, 1990 apud NÓVOA, 2002).
Superar essas dificuldades é um desafio constante e pode ser mais fácil se a arte
e a ludicidade estiverem presentes. E é sobre
a contribuição da arte e da ludicidade, nesse
processo de educar crianças na creche, que
pretendo discorrer no próximo item. Saberes
e desafios Frente às inúmeras dificuldades do
nosso sistema educacional, de maneira geral,
e especificamente na educação infantil, as responsabilidades recaem muito na pessoa do
professor que, diante da realidade, tem que
encontrar saídas de emergência para manter
o sistema em funcionamento, na maioria das
vezes, sem a menor condição (SCHON, 1990
apud NÓVOA, 2002).
Concordamos plenamente com Schon,
quando diz que: [...] é preciso investir positivamente os saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual. Os problemas da prática
profissional docente não são meramente instrumentais; todos eles comportam situações problemáticas que obrigam decisões num terreno
de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflitos de valores. (SCHON, 1990
apud NÓVOA, 2002. p. 59) 72 Ludicidade e
Educação Infantil E Antônio Nóvoa (2002, p.
59), acrescenta: “As situações que os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver)
apresentam características únicas, exigindo,
portanto respostas únicas”.
E como se não bastassem os desafios
inerentes à própria tarefa de educar, deparamo-nos ainda com a falta de condições gene-

ralizada na rotina do professor, que está relacionada às condições de trabalho e condições
salariais; às relações com colegas e superiores hierárquicos; às relações com a família dos
educandos e com a sociedade de modo geral.
Associadas a todas essas dificuldades estão
as lacunas na sua formação, que normalmente, é muito limitada e dissociada da realidade:
não trabalhando os saberes necessários para
uma prática condizente com as necessidades
dos educandos. Os saberes docentes, segundo Tardif, envolvem os saberes curriculares, os
disciplinares e os experienciais. Ele afirma que
“[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos
relativos às ciências da educação e à Pedagogia e desenvolver um saber prático baseado
em sua experiência cotidiana com seus alunos” (TARDIF, 2002, p. 39).
Independentemente dos conhecimentos que o professor precisa adquirir estes conhecimentos por si só, não contribuem muito
para a sua atuação se estiverem isolados de
outros saberes, mesmo que o professor domine teoricamente todos eles. Isso porque, mais
do que saber é preciso vivenciar.
E esta associação entre saber e viver
pode trazer um diferencial nos resultados da
sua prática, fator que justifica um investimento nessa busca. É um desafio que está posto
não apenas para o processo de formação dos
educadores, mas também para que ele esteja
apto a propor para seus educandos atividades
e conhecimentos onde saber e viver estejam
juntos. Mais uma vez cito Tardif (2002, p. 44):
“o saber transmitido não possui, em si mesmo,
nenhum valor formador; somente a atividade
de transmissão lhe confere esse valor”.
Portanto, se este saber não é transmitido de forma significativa, de maneira que o
educando possa experimentar, vivenciar por
meio das diversas dimensões do seu ser (física,
emocional, cognitiva, espiritual), possivelmente, poderá contribuir pouco para a formação
de educadores e educandos. Pensando nas dificuldades inerentes ao próprio ato de educar,
precisamos considerar que a educação infantil
649
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exige do professor mais do que uma formação
especializada.
Exige, obviamente, habilidades relacionadas à capacidade técnica, mas, principalmente, requer sensibilidade e percepção associada a uma habilidade de comunicação que
é anterior aos códigos formais da linguagem
falada e escrita. Esta comunicação está permeada de conteúdos subjetivos, que precisam ser
entendidos por uma via que nem sempre conseguimos abarcar através dos conhecimentos
científico-intelectuais.
E em função da especificidade de estabelecer comunicação com crianças pequenas
e que ainda não falam, aliada às dificuldades
acima citadas, o professor de educação infantil precisa constantemente criar alternativas de
superação dos desafios. É de grande relevância que ele tome consciência da sua responsabilidade, mas também, da responsabilidade
dos pais, da família, diretores, políticos, a fim
de não trazer para si o que é da competência
de outros. Isso significa que a responsabilidade por não estar realizando um trabalho como
deveria ser não é somente sua.
Contudo, no que estiver dentro do seu
limite de atuação ele deve fazer sempre o melhor. Para fazer sempre o melhor, é preciso preencher as lacunas da sua formação buscando
o conhecimento que lhe falta: isso sempre. A
atualização e a formação continuada trazem
um suporte importante não só para o trabalho
junto às crianças, como também para saber
reivindicar junto às autoridades competentes
os direitos que lhes cabe. Para isso, é imprescindível se organizar com os colegas e fortalecer a categoria profissional, a fim de conquistar
melhorias: de condições de trabalho, condições para formação continuada e relações trabalhistas.
E estará fazendo o melhor, se estiver
produzindo algo que identifique como importante, isto é, algo que seja significativo para
si próprio como pessoa. Que a sua atividade
de professor esteja ancorada em um sentido
maior na sua filosofia de vida e que seu sentimento de crescimento pessoal esteja presente.
Nessas condições, as dificuldades não deixam

de existir, entretanto, a motivação para superá-las oferece a força e perseverança capazes de
superação dos desafios. Esse caminhar, que é
árduo, ganha novas configurações na medida
em que ganha novas configurações na medida
em que nos conectamos com a ludicidade.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O desenvolvimento infantil apresenta,
em sua complexidade, inúmeros aspectos a
serem considerados: social, emocional, corporal, mental, espiritual. Esses aspectos estão inter-relacionados, contudo, nem sempre
se desenvolvem de forma equilibrada, devido,
muitas vezes, à ênfase que é dada a determinados aspectos em detrimento de outros.
Piaget pesquisou as etapas pelas
quais passa a criança, desde o nascimento até
a adolescência, descrevendo a formação dos
mecanismos mentais, assim como o desenvolvimento das estruturas de pensamento, linguagem e afetividade.
De posse desse conhecimento, é possível entender a expressividade das crianças,
da faixa etária de 1 a 3 anos que, no caso, é
a mesma das crianças observadas na coleta
de dados desta pesquisa. Segundo Jean Piaget, o desenvolvimento psíquico é comparável
ao crescimento orgânico e ambos se orientam
em direção ao equilíbrio gradativo, o mesmo
acontecendo com a afetividade e as relações
sociais. “No entanto, respeitando o dinamismo
inerente à realidade espiritual, deve ser ressaltada uma diferença essencial entre a vida do
corpo e a do espírito” (PIAGET, 1972, p. 11).
O autor (1972) explica que o equilíbrio do crescimento orgânico é mais estático e
uma vez atingido seu pleno desenvolvimento,
há uma evolução no sentido contrário. Ou seja,
o organismo, depois de alcançar um determinado nível de maturidade, não tem mais como se
desenvolver e tende a perder, progressivamente, a sua capacidade, até a velhice. Entretanto, as funções da afetividade e da inteligência
superior tendem a um equilíbrio móvel: quanto
mais estáveis, maior é a mobilidade, e o fim
do crescimento não significa o começo da de650

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

cadência. Ou seja, quanto mais desenvolvido,
maiores possibilidades de mais conquistas.
Em todas as fases de desenvolvimento existem funções que são gerais da conduta
e do pensamento, contudo, existe o interesse
que desencadeia as ações. Estas ações podem ser de motivação fisiológica, intelectual ou
afetiva. À medida que a criança se desenvolve,
edifica suas características sobre as estruturas
originais que são variáveis, modificadas pelo
progresso posterior, em consequência da sua
melhor organização, por sua vez resultante do
amadurecimento trazido pela experiência vivenciada anteriormente.
Esta função de interesse se apresenta como uma pergunta ou um problema e são
invariáveis em todos os estágios de desenvolvimento. Entretanto, ao lado do interesse (invariável), existem os interesses que variam de
um nível mental para outro e as explicações
particulares são diferentes em função do desenvolvimento intelectual. Isto quer dizer que
os estados sucessivos de equilíbrio são acompanhados da função de interesse, constantes
e comuns a todas as idades, ou seja, há certo funcionamento que se repete com todas as
crianças e propicia a passagem de um nível de
conduta para outro mais complexo.
Mas esse funcionamento varia de acordo com o conjunto de noções adquiridas e da
disponibilidade de cada criança na busca do
sentido que cada experiência lhe desperta.
Esses mecanismos funcionais são comuns a
todos os estágios de desenvolvimento e correspondem a uma necessidade. A criança só
realiza alguma ação exterior ou mesmo inteiramente interior quando impulsionada por um
motivo e esse traduz sempre sob a forma de
uma necessidade (uma necessidade elementar, ou um interesse, uma pergunta etc.), (PIAGET, 1972, p. 14).
Esta necessidade surge porque alguma coisa entrou em desequilíbrio e clama pela
volta ao estado anterior - equilíbrio. Quando a
ação desencadeada leva à satisfação da necessidade, então acaba o interesse e o equilíbrio
é restabelecido. Esse movimento de “equilibração” é o móvel da ação humana. Para Piaget,

a necessidade, em todas as idades, tende [...]
1º a incorporar as coisas e pessoas à atividade
própria do sujeito, isto é, `assimilar’ o mundo
exterior às estruturas já construídas, e 2º, a reajustar estas últimas em função das transformações ocorridas, ou seja, `acomodá-las’ aos
objetos externos (PIAGET, 1972, p.15).
E é ao equilíbrio das assimilações e
acomodações que Piaget denomina “adaptação”. O processo é contínuo: um desequilíbrio
se manifesta como uma necessidade que desencadeia uma ação. Esta ação leva o indivíduo à assimilação que, por sua vez, impulsiona
o pensamento, os objetos e a própria ação a
se acomodar ao que foi assimilado. Se esse
processo assimilação/acomodação se dá de
forma equilibrada, acontece, então, a adaptação.
Deste modo, progressivamente a criança vai estabelecendo sua relação com os objetos, as pessoas, de maneira cada vez mais equilibrada e completa em relação às experiências
precedentes. Do nascimento até a aquisição
da linguagem, o desenvolvimento da criança é
marcado por uma inteligência prática, apoiada
em percepções e movimentos. Entretanto, os
reflexos do recém-nascido [...] enquanto estão
ligados às condutas que desempenharam um
papel no desenvolvimento psíquico ulterior, não
têm nada desta passividade mecânica que se
lhes atribui, mas manifestam desde o começo
uma atividade verdadeira que atesta, precisamente, a existência de uma assimilação sensório-motora precoce (PIAGET, 1972, p. 16).
Nesta fase inicial, a vida mental se reduz ao exercício reflexo. Depois esses exercícios se tornam mais complexos, por integração nos hábitos e percepções organizados,
constituindo a base de novas condutas. Isso
se constitui a partir de um ciclo reflexo que, ao
se repetir,
incorpora novos elementos e vai cada
vez se ampliando mais. Essa reação circular
representa, segundo o autor, a forma mais evoluída da assimilação e seu papel é essencial
no desenvolvimento sensório motor. Essa assimilação sensório-motora aparece antes da
linguagem e do pensamento interior, podendo
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ser comparada à assimilação da realidade por
meio de noções e pensamentos. Inicialmente,
não há diferenciação entre interior e exterior, ou
seja, a diferenciação da consciência pessoal e
dos objetos exteriores não existe.
Mas, aos poucos, as impressões vividas vão se diferenciando e o eu, que até então
é inconsciente de si mesmo, vai se tornando
centro da realidade interna ou subjetiva, ao
mesmo tempo em que o mundo externo vai se
objetivando. Ao longo dos dois primeiros anos
de vida, segundo o ponto de vista do autor,
quatro categorias de ação precisam ser construídas: do objeto e do espaço, da causalidade
e do tempo. Isso se dá através do progresso
da inteligência senso-motora e, neste processo, o [...] próprio corpo aparece como elemento entre os outros e ao qual se opõe a vida
interior, localizada neste corpo... No fim do segundo ano, está concluído um espaço geral
que compreende os outros, caracterizando a
relação dos objetos entre si e os contendo na
sua totalidade, inclusive o próprio corpo.
Ora, a elaboração do espaço se deve
essencialmente à coordenação de movimento,
sentindo-se aqui a estreita relação que une este
desenvolvimento ao da inteligência senso-motora. (PIAGET, 1972, p. 19-20) As experiências
intelectuais, corporais e afetivas são indissociáveis. A afetividade, então, está relacionada ao
intelecto e o desenvolvimento de um está intimamente relacionado ao outro.
Para Piaget (1972), a evolução da afetividade é semelhante ao estabelecido para as
funções motoras e cognitivas, afirmando que
há um paralelo entre a vida afetiva e a intelectual no decorrer do desenvolvimento de toda a
infância e adolescência. Para ele, é falsa e superficial a idéia do senso comum que separa a
vida do espírito em dois compartimentos estanques: o dos sentimentos e o do pensamento.
Os sentimentos também estão presentes no processo de desenvolvimento cognitivo.
Ao primeiro estágio de técnicas reflexas, diretamente ligadas ao desenvolvimento do pensamento, correspondem os impulsos instintivos
elementares, no que se refere aos sentimentos.
As emoções estão relacionadas ao sistema fi-

siológico das atitudes e posturas; “os primeiros medos, por exemplo, podem estar ligados
à perda de equilíbrio ou a bruscos contrastes
entre um acontecimento fortuito e a atitude anterior” (PIAGET, 1972, p. 22).
Piaget relaciona o segundo estágio aos
sentimentos elementares ou afetos perceptivos
ligados “às modalidades da atividade própria:
o agradável e o desagradável, o prazer e a dor
etc., assim como os primeiros sentimentos de
sucesso e fracasso” (PIAGET, 1972, p. 22).
E o terceiro nível de afetividade surge
a partir da elaboração do universo exterior e
da construção do esquema de “objeto”. “Os
sentimentos elementares de alegria e tristeza, de sucessos e fracassos etc., serão então
experimentados em função desta objetivação
das coisas e das pessoas, originando-se daí os
sentimentos interindividuais” (PIAGET, 1972, p.
23).
E esses sentimentos interindividuais
estão associados à comunicação estabelecida
entre os indivíduos que, por sua vez, se dá através da linguagem. Segundo o mesmo autor, a
comunicação é o sinal mais evidente do aparecimento da linguagem. Afirma ele que a linguagem começa desde a segunda metade do
primeiro ano, através da imitação. A imitação
está intimamente relacionada com o desenvolvimento sensório motor. Em relação à imitação,
este autor descreve:
Primeiramente, é simples excitação,
pelos gestos análogos do outro, movimentos
visíveis do corpo (sobretudo das mãos) que a
criança sabe executar espontaneamente; em
seguida, a imitação sensório-motora torna-se
uma cópia cada vez mais precisa de movimentos que lembram os movimentos conhecidos;
e, finalmente, a criança reproduz os movimentos novos mais complexos (os modelos mais
difíceis são os que interessam às partes não
visíveis do próprio corpo, como rosto e a cabeça), (PIAGET, 1972, p. 25)
Assim também acontece com o som.
A criança imita o som associando-o a uma
determinada ação. Repete o som cada vez
mais parecido com o modelo apresentado.
Até que relaciona, por exemplo, uma palavra
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a um acontecimento: ele fala água e alguém
lhe oferece um copo com água. Logo, quando
ela sente sede, fala “água”, o adulto responde:
“quer água?” e oferece-lhe um copo com água.
Aos poucos, a criança vai aprendendo
a introduzir verbos: “quero água”, até que um
dia fala a frase completa: “pró, eu quero água”.
A imitação do som associado a determinadas
ações prolonga-se como linguagem. E, ao contrário da relação interindividual que se limita à
imitação de gestos corporais exteriores, a linguagem (palavra) se constrói na medida em
que pode ser comunicada. Nesse processo
de construção, três categorias, de fato, segundo Piaget, podem ser postas em evidência:
1ª) Subordinação e coação espiritual exercida
pelo adulto sobre a criança; 2ª) Intercomunicações que transformam as condutas materiais
em pensamento; 3ª) Monólogos variados que
acompanham seus jogos e atividades. Quero
chamar a atenção para a segunda categoria,
quando o próprio Piaget questiona se a criança
sabe comunicar inteiramente seu pensamento
e perceber o ponto de vista dos outros. Afirma que as conversações entre crianças são
rudimentares e ligadas à ação material propriamente dita.
Quando se procura dar explicações
umas às outras, conseguem com dificuldade
colocar-se do ponto de vista daquela que ignora do que se trata, falando como que para
si mesma. Esta espécie de monólogo coletivo
consiste mais em uma mútua excitação à ação
do que em uma troca de pensamentos reais
(PIAGET, 1972, p. 26).
Isso reflete que até os sete anos a
criança só está iniciando seus primeiros passos em relação à verdadeira socialização. O
papel do educador se faz fundamental, no sentido de intermediar essa passagem de um estado ego-centrado para o estado sócio centrado.
Nessa passagem, muitos aspectos da personalidade vão se estruturando, a individualidade
se fortalecendo com o exercício da troca e da
partilha.
É um processo que envolve um ato
amoroso e este não significa sempre acolhimento, mas envolve também a confrontação.

Este é o desafio. Confrontar sem deixar de ser
amoroso exige habilidades do educador. Mas,
com paciência, vamos encontrando um caminho de estimular amorosamente a construção
da autonomia, de fundamental importância
para o desenvolvimento da individualidade.
Como educadores, precisamos estar
atentos, especialmente em se tratando de educação infantil tendo-se que crianças alvo desta
fase inspiram naturalmente a nossa proteção
e apresentam dependência em muitos aspectos. Nesse sentido, as atividades que envolvem
o jogo, a brincadeira, propostos para crianças
num espaço de educação têm um papel fundamental para o desenvolvimento das suas estruturas cognitivas, físicas e afetivas.
E, brincando, a criança assimila a realidade de forma frequentemente prazerosa.
Brincando, dá os primeiros passos em direção
à socialização, através da construção de regras. Através dessas atividades, a criança exercita e aprimora suas características pessoais,
construindo as bases para um desenvolvimento cada vez mais pleno. Contudo, o educador
precisa estar consciente que, durante as brincadeiras, podem acontecer coisas que dificultam o desenvolvimento da criança, como por
exemplo: ser frequentemente desafiada muito além das suas possibilidades, o que pode
gerar sentimento de tristeza, de insegurança
ou de incapacidade. Também a qualidade da
relação com os colegas ou com o educador
pode promover situações com as quais ela tenha sentimento de rejeição, por algum motivo
relacionado à sua própria história de vida etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar deve ser considerado uma prática pedagógica diferenciada utilizando o lúdico
através de jogos e brincadeiras, como o instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem.
Nesta perspectiva, a educação infantil é um local privilegiado para estas atividades que
são peculiares da infância, pois é no contexto escolar que as crianças passam a maior parte de
seu tempo. Desta forma, o brincar deve ser um instrumento pedagógico que contribui de maneira positiva processo de construção de conhecimento da criança.
Os professores têm a concepção clara sobre a importância do ato de brincar, bem como
de diversas atividades lúdicas, como por exemplo, dos jogos, dos brinquedos e das diversas
brincadeiras para o desenvolvimento social, físico, afetivo e cognitivo. Assim, observam-se claramente as influências e as necessidades deste junto ao pedagógico.
É na infância que a criança incorpora conceitos, valores, desenvolve suas potencialidades, sua personalidade, tem um contato com relações culturais, bem como interage com a
cultura a qual está inserida.
Nesta perspectiva, essas diversas atividades lúdicas são importantes para o trabalho do
professor, pois desenvolvem determinadas competências, como por exemplo, a cooperação, o
convívio social, o desenvolvimento físico-motor, social, entre outros.
Enfim, o artigo procurou mostrar a importância do brincar enquanto instrumento pedagógico e o processo de construção de conhecimento, na Educação Infantil. E, conclui-se que o
jogo é um instrumento imprescindível para o educador, pois através dele o professor pode trabalhar com os conteúdos de forma diferenciada, fazendo com que as crianças tenham interesse
e prazer no aprendizado.
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A HISTÓRIA INFANTIL NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LEITURA

RESUMO: Considerando-se a Educação Infantil como a base de conhecimento da criança e
importante para o desenvolvimento de fases posteriores de sua vida escolar observa-se que
os cuidados com a infância e desenvolvimento sofreram mudanças positivas, portanto espera-se que o mesmo ocorra com as práticas educativas desenvolvidas nesta etapa, tornando
o ambiente escolar um espaço de relacionamento privilegiado, de interação interpessoal da
criança, mas principalmente de desenvolvimento através da apropriação da leitura e da escrita. Para tanto, o conto, a história precisa ser utilizado como ferramenta facilitadora, de acordo
com as intenções e necessidades da criança, lembrando-se que cada criança tem seu tempo
de aprender, mas que todas estão aptas a serem estimuladas e desafiadas.

Palavras-chave: Contos de Fadas; Leitura; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

Q

uando um indivíduo se comunica através da escrita, ele faz a transcrição da linguagem oral para a escrita. A escrita alfabética se caracteriza pelo uso de letras,
cuja origem vem dos antigos ideogramas utilizados para simbolizar palavras ou
termos. Desde o seu surgimento, a escrita sempre foi uma maneira de representar a memória, os
pensamentos dos indivíduos dentro de uma sociedade, tendo um compromisso direto ou indireto
com os sons da língua. Segundo Saussure (2003, s.d.), o sistema da língua é o conjunto de
todas as regras (fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas) que determinam o emprego
dos sons, das formas e relações sintáticas, necessárias para a produção dos significados.
A primeira fase que o indivíduo enfrenta na primeira etapa da educação escolar é o processo de alfabetização (aprender a ler e escrever). Esta primeira etapa se torna um momento de
grande expectativa para todos os envolvidos neste processo.
Para a criança, é um universo de grandes desafios, descobertas e processos que se
complementam, para a família o momento é de incerteza e insegurança, pois o processo de
alfabetização é algo individual e muito embora tenha processos didático-pedagógicos definidos,
estes processos sofrem interferência do indivíduo e dependem da correlação de cada criança
com o que lhe é proposto. Já para o professor, além da expectativa de auxiliar no desenvolvimento alfabético de seu aluno, das inseguranças da família, o professor necessita corresponder
às expectativas traçadas para si mesmo, enquanto profissional alfabetizador.
Nesse sentido, buscamos através de breve revisão bibliográfica acerca do tema, destacamos a importância de observar-se o desenvolvimento individual da criança, sua bagagem
cultural e quais estímulos necessitamos oferecer para que o processo de alfabetização seja
construído gradativamente, nas ações pedagógicas desenvolvidas na escola, pois a alfabetização, primeira etapa da educação básica, é algo que fará parte do cotidiano de todo indivíduo.
Neste sentido, desejamos destacar a importância do processo de leitura como ferramenta alfabetizadora, assim como para sua formação cidadã, garantindo no aluno a percepção da
importância da leitura para sua aquisição pessoal de conhecimento e informação, permitindo-lhe
não apenas compreender os signos de leitura mas, sobretudo, ser capaz de realizar a leitura
do mundo e da sociedade em que vive, o que garante o verdadeiro sentido de alfabetização e
letramento, algo que percebemos na sociedade atual, como uma das grandes dificuldades que
o homem enfrenta: compreender o sentido do que lê e observa, por si mesmo, não pela compreensão dada por outros.
Assim, este estudo a respeito da influência da leitura no processo de alfabetização foi
escolhido a partir da importância de ensinar à criança o ato de ler como forma de ampliar sua
condição alfabetizada, que se constitui em um processo muito mais abrangente do que decodificar passivamente letras, sílabas e palavras, em expressões ordenadas na sequência de
textos, ressaltando não apenas o caráter da leitura na escola identificada como tarefa, deveres,
situações tediosas e pouco gratificantes, mas também como um processo significante para o
acúmulo de saberes, ampliação de cultura e, principalmente, como ferramenta para exercício de
seus direitos.
Como observa Miriam Lemle (1990), o professor alfabetizador é, de todos, o que enfrenta os maiores problemas linguísticos e todos de uma vez., pois além de enfrentar as dificuldades
da criança, precisa superar os vícios de linguagem característicos de cada indivíduo ou da própria família de seu aluno, o que por vezes cria grande confissão e conflitos nas cabecinhas das
crianças, dificultando o processo de alfabetização.
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ALFABETIZAÇÃO: PRIMEIROS
PASSOS NA CONSTRUÇÃO DE UM
ALUNO LETRADO

Assim ele aprende a descobrir e apropriar-se de todos os conhecimentos que estão
ao seu redor. Assim, o ensino deve ser organizado de forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias para sua vida, acreditando na
capacidade da criança em aprender, descobrir,
criar soluções, desafiar, enfrentar, propor, escolher e assumir as consequências de sua escolha. Porém, “é preciso entender e respeitar o
‘tempo de cada criança”, buscando mostrar-lhe
um mundo maravilhoso através de processos
de aprendizagem atrativos e interessantes.

O professor alfabetizador se encontra
diante de um compromisso diário de trabalho com um grupo de alunos constituídos por
pequenas crianças, que em geral constituem
um coletivo cujo maior objetivo é brincar, se
divertir e explorar o universo ao seu redor. Para
prosseguir com o processo de alfabetização,
o professor necessita encontrar ferramentas
pedagógicas interessantes e que permitam ao
Dentre os aspectos relevantes na edualuno relacionar seu conhecimento com o que
o professor apresenta, buscando assim a cons- cação da criança em fase escolar, sem dúvida
a escrita e a leitura são dos mais importantes
trução de sua alfabetização.
e desafiadores, tanto para a criança como para
O processo de aprendizagem é ante- o educador.
rior à prática escolar, pois todo indivíduo traz
consigo uma educação informal, formada e
alimentada pela vivência em sociedade, pelos
costumes sociais e pela influência em comunidade. O aprimoramento das vivências pode
se dar de várias maneiras, e é nesse sentido
que a escola pode contribuir para a aquisição
e ampliação de saberes.
As atividades lúdicas fazem parte do
universo pedagógico, e podem auxiliar para o
desenvolvimento da criança, contribuindo para
o processo ensino-aprendizagem e, em particular, no processo de alfabetização. Na fase
da alfabetização o aluno observará os valores
sonoros que têm equivalência gráfica e, portanto, a mensagem poderá ser recebida também
por meio de sinais escritos, mas também será
treinado a fazer a decodificação desses sinais
para a partir daí fazer a leitura destes.
O importante nesta fase é que o aluno
reconheça que, a cada sinal gráfico ou letra
aprendida equivale a sons da modalidade oral,
não se importando, nesta fase, com a ortografia das palavras. O ser humano está sempre
descobrindo e aprendendo coisas novas por
meio de contato, através de objetos e pessoas,
e necessita de uma troca de novo conhecimento para poder se relacionar na sociedade.

O contato com o mundo da escrita favorece e possibilita uma série infindável de situações e possibilidades que levam a criança ao
conhecimento de mundo e de si mesma para
muito além do aspecto lúdico. Este é sem dúvida um momento de grande importância para
todos, além de representar um marco na vida
desta criança-cidadã, que ao tomar domínio da
leitura e escrita, do processo de alfabetização,
afirma-se como “ser capaz”, dando início ao
seu processo de desenvolvimento, não apenas
cognitivo, mas social.
Alfabetizar uma criança possibilita-lhe
o crescimento e capacidade de desvendar,
transformar-se e transformar o mundo, dotada
de senso crítico. A origem do termo alfabetizar
deve-se ao ensino do alfabeto e ao primeiro
método de ensino, utilizado na Grécia antiga,
como aponta Rizzo:
[...] enfatizava de tal forma o domínio do alfabeto (ensino do nome e das formas das letras), a ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia e pelo reconhecimento
oral do nome de cada sinal (letra). Esse procedimento
era bastante repetitivo e demorado e transformava-se,
numa fase posterior, na conjugação de dois, depois três
sinais para serem “lidos” juntos, formando assim novos
sons, sem qualquer preocupação de ligação destes a
significados (RIZZO, 2005, p.14).
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Por ser a escola entendida como a
instituição responsável pela transmissão dos
saberes, dos movimentos sociais e históricos,
entendemos que deva possibilitar ao estudante
uma reflexão crítica na sociedade e da comunidade em que vive.

conjunto de informações que representam e
ser capaz de decidir o que é importante e significativo.
A aquisição da língua escrita pela criança representa um momento crucial da iniciação
da criança no processo de escolarização. É,
também, requisito fundamental para que seja
bem-sucedida em toda sua trajetória escolar,
uma vez que todo saber formal veiculado pela
escola é realizado, primordialmente, através da
leitura e da escrita.

Deste modo, ao se falar em leitura,
ressaltamos a importância de valorizar-se não
apenas e exclusivamente no ato de ler matéria
escrita, ressaltado pelo conceito de a criança
inicia o ato de ler muito antes de sua entrada
na escola, visto que ela lê, isto é, atribui significações a som, cores, imagens, odores, desde
Ao considerarmos a escola ‘responsáseus primeiros movimentos de vida.
vel’ direta e praticamente única pela educação,
alfabetização e letramento da criança, temos
As dificuldades encontradas no pro- então que avaliar seus objetivos e expectativas
cesso de alfabetização representam uma dura frente às dificuldades de aprendizado, as nerealidade no período inicial da vida escolar de cessidades do educando e as ações pedagónossas crianças e, em geral, refletem durante gicas que podem intermediar a ampliação do
vários anos subsequentes, resultando desde conhecimento e a superação das dificuldades
problemas de acompanhamento cognitivo a di- apresentadas durante este processo, entenficuldades de sociabilização das crianças, de dendo que a escola de hoje não pode preointeração com os pares, ou ainda refletindo em cupar-se apenas em alfabetizar, ensinar a ler
problemas comportamentais, principalmente e interpretar ou transmitir conteúdos. É preciso
dentro da sala de aula.
que o aluno entenda e seja capaz de tomar
decisões, que ele aprenda a pensar, analisar e
Tais dificuldades podem estar respal- criticar, é preciso que ele perceba como tomar
dadas tanto em problemas relacionados à for- para si as rédeas de sua vida através de suas
mação da criança em sua comunidade familiar ações em sociedade.
e cotidiana, aspectos comportamentais, dificuldade de ambientação, problemas cognitivos,
insuficiência de estímulos adequados à crianENTRE A ORALIDADE E A ESCRITA,
ça, entre tantos outros.
DOS RABISCOS ÀS LETRAS
A intervenção e mediação do educador, durante o processo de alfabetização e letramento podem representar o diferencial entre
uma dificuldade momentânea e o fracasso infantil, uma vez que sua sensibilidade e atuação
imediata podem favorecer a superação progressiva das barreiras que se interpõem entre
a criança e o aprendizado.

ALFABÉTICAS

A escrita e a oralidade significam antes de tudo, o meio intermediário pelos quais
duas consciências se comunicam. As palavras
quando faladas (oralmente) se perdem pelo ar,
mas quando escritas ficam registradas Saussure (2003). Quando utilizamos o termo fala, não
nos referimos apenas à língua oral, mas à toda
forma de comunicação que um indivíduo enO processo de ler é muito mais abran- contra para se comunicar e se fazer entender.
gente que apenas decifrar palavras ou expressões num livro, num papel; consiste em
entender um sentido global, em considerar o
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No caso da criança nos primeiros anos
escolares, na educação infantil, este processo
de comunicação se inicia com as garatujas,
rabiscos que à primeira vista parecem traços
incompreensíveis no papel, mas que na verdade são representações do que a criança quer
dizer ou demonstrar. Como destacam Crotti e
Magni (2011), as garatujas possuem sentido
particular para quem os fez, mas constitui um
relato preciso do que deseja comunicar. Como
destacam os autores:

escrita é visto como algo exterior ao indivíduo,
de modo que primeiro se aprende as letras,
depois as sílabas para então formar as palavras (método silábico). Assim sendo, pode-se
afirmar que não é incomum que a criança seja
capaz de entender a palavra, mas não o contexto na frase, porém, este conceito desconsidera em parte a vivência que a criança tem e
sua capacidade de se comunicar através de
outros mecanismos que não o uso dos signos
de linguagem.

Em seu conjunto, esses traços compõem uma história:
refletem os desejos, as emoções, o medo, as etapas do
seu desenvolvimento e os ritmos biológicos e psicológicos da criança. [...] Por isso, às vezes, a esses desenhos se lhes denomina “testes de projeção (CROTTI,
MAGNI, 2011, p.11).

Para Teberosky (1994), a construção
do conhecimento e da escrita da criança não
se dá de modo segmentado, em etapas pré-definidas e determinadas, como destaca descrito
pelo método silábico. Sem dúvida esta é uma
etapa da construção do processo de alfabetização, mas é preciso compreender a predisposição da criança, como se dá sua construção
do conhecimento, suas vivências e como responde aos estímulos que recebe na escola.

Muito embora pareçam apenas riscos
sem conexão, as garatujas dão espaço aos
desenhos representativos, prosseguindo na
formação de um sistema de conexão com a
linguagem e a escrita. Este processo lúdico
é inerente ao universo infantil, como destaca
Vygotsky (1994), ao lembrar que através da
observação das brincadeiras e jogos em que
a criança participa, podemos perceber e determinar a passagem de um estágio do desenvolvimento da criança para outro, uma vez que
o brincar emerge de uma necessidade infantil.
Ainda segundo o autor, isto se comprova na
seguinte constatação:
[...] aquilo que é de grande interesse para um bebê deixa de interessar uma criança um pouco maior. A maturação das necessidades é um tópico predominante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a criança
satisfaz certas necessidades no brinquedo [...] (1994,
p.122).

A autora destaca que mesmo antes de
compreender o sistema alfabético, as crianças
conseguem diferenciar a escrita do desenho,
compreendendo as marcas gráficas e que estas têm significado linguístico. Assim, a criança é capaz de compreender que o texto tem
a função de denominar o objeto presente na
imagem, sendo inclusive capaz de nomear e
explicar o significado do texto por ela “escrito”.

ABORDAGENS DO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

Como já citado anteriormente, o processo de alfabetização não se dá apenas de
maneira formal, nos ‘bancos da escola’. Para
Segundo Ferreiro (1996), no processo Ferreiro (1989, p.24):
de alfabetização a aquisição da escrita pode
ser concebida como um sistema de código, A desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvionde os elementos já vêm prontos, e atra- da, em um ambiente social. Mas as práticas sociais,
vés de um sistema de representação, onde a assim como as informações sociais, não são recebidas
passivamente pelas crianças. Quando tentam compreaprendizagem se constitui em uma construção ender, elas necessariamente transformam o conteúdo
pela criança, através de suas vivências e expe- recebido. Além do mais, a fim de registrarem a informariências.
ção, elas a transformam. Este é o significado profundo
Nesse sentido, Barbosa (1994) destaca que o processo de aquisição da linguagem

da noção de assimilação que Piaget coloca no âmago
de sua teoria (FERREIRO, 1989/ 1986, p.24).
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A autora aponta a necessidade de uma
reestruturação nos conceitos, práticas e posturas didáticas, de modo que o processo de alfabetização valorize a criança como o sujeito que
está se desenvolvendo num ambiente social
através da interação com o meio que a cerca.
Sendo assim, faz-se necessário repensar as
propostas pedagógicas e práticas educativas,
garantindo a individualidade no processo de
alfabetização e observando o tempo de cada
aluno na construção desta etapa.

Sendo assim, conhecer as etapas da
aprendizagem e como ela se dá torna-se importante ferramenta para a superação e o trabalho diferenciado, buscando acompanhar o
aluno nesta jornada. O processo de ler é muito
mais abrangente que apenas decifrar palavras
ou expressões num livro, num papel; consiste
em entender um sentido global, em considerar
o conjunto de informações que representam e
ser capaz de decidir o que é importante e significativo.

Numa tentativa de descrever coerentemente o que é comum a todos os processos
de alfabetização, muitas vezes se desconsidera a individualidade de cada sujeito e a forma
como cada educando constrói seus conhecimentos. Nesse sentido, ao invés de considerar
como o professor deve alfabetizar, é preciso
entender que o processo de aprendizagem não
é dirigido unicamente pelo processo de ensino,
pois todo indivíduo carrega um conhecimento
adquirido em sua vivência social. Como destacam Emília Ferreiro e Teberosky (1979), ao
adentrar a escola, a criança já tem elaborado
um sistema próprio de comunicação escrita.

Para Lemle (1994) a escola precisa
retomar seu papel e oportunizar a leitura de
forma maciça, explorando esta atividade em
sala de aula, tornando-a parte efetiva do processo de alfabetização, principalmente para lidarmos com as arbitrariedades do sistema de
representação. A autora cita tal necessidade
ao perceber os graves erros que as crianças
“carregam” consigo em detrimento de um processo de alfabetização baseado na associação
e repetição.

O processo de alfabetização está interligado à leitura, que segundo Antunes, “é parte
da interação verbal escrita, enquanto implica a
Vygotsky considera as primeiras mani- participação cooperativa do leitor na interpretafestações gráficas como precursoras da escri- ção e na reconstrução do sentido e das intenta, onde os desenhos, rabiscos e brincadeiras ções pretendidas pelo autor” (2003, p.66).
“devem ser vistos como momentos diferentes
de um processo essencialmente unificado de
O autor discorre que antes de atividadesenvolvimento da linguagem escrita (apud des de produção textual é necessário ocorreSILVA 1994, p.18).
rem atividades de leitura, pois o ato de escrever está intrinsecamente ligado à leitura, assim
As dificuldades de aprendizagem po- como à oralidade. Fato que para ser um bom
dem ocorrer devido a razões particulares que escritor o indivíduo necessita de um vasto vofazem com que o aprendizado de certas ha- cabulário, o que não se adquire através de cóbilidades se torne mais difícil que o normal. pia textual.
Entretanto, algumas dificuldades podem ser
resultantes de problemas educacionais ou
Para isso, é necessário estimular o háambientais que não estão relacionados às bito da leitura, pois é a partir dela que se escrehabilidades cognitivas do indivíduo, mas sim ve melhor e é a partir de oralidade que surge a
ao meio externo com que ele interage, tanto escrita. Com isso, “é importante que a criança
em variáveis associadas ao ambiente familiar entenda a função da fala discernindo-a da escomo ao próprio ambiente escolar.
crita, já que não se escreve da maneira como
se fala” (Lemle, 2003, p.66).
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til. No entanto, ao incluir a literatura como fonte
de pesquisa, seja através da contação de história, seja através do manuseio de livros infantis
ou contos de fadas, onde a criança se apropria
das imagens para reconhecer o contexto literáO valor dos contos de fadas na literaturio, o professor estará possibilitando ao aluno
ra infantil parece indiscutível quando em 1697
tomar posse do saber através de suas próprias
Perrenoud publica Os contos da mamãe ganvivências, construindo seu próprio caminho.
so, chamando atenção para a importância das
histórias e da leitura no universo infantil, mais
Segundo Ferreiro (1996, p.24) “O deespecificamente nos processos de alfabetizasenvolvimento da alfabetização ocorre, sem
ção. Após este evento, outros autores publidúvida, em um ambiente social. Mas as prácaram livros direcionados ao público infantil,
ticas sociais, assim como as informações soo que abriu caminho ao desenvolvimento da
ciais, não são recebidas passivamente pelas
literatura moderna para crianças.
crianças.” Sendo assim, as práticas de leitura
desenvolvidas na escola, entre o grupo, são
Oliveira (2009) reforça a importância
um terreno fértil para que a criança construa
da contação de histórias na educação infantil,
seu conhecimento através da interação e do
permitindo que mesmo sem o domínio da esenvolvimento com as demais crianças:
crita, a criança é capaz de reproduzir a história
contada ou mesmo decifrá-la através da infor- Há crianças que chegam à escola sabendo que a esmação das imagens.
crita serve para escrever coisas inteligentes, divertidas

O CONTO DE FADAS E AS HISTÓRIAS
INFANTIS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

Isto demonstra quão importante é o ato
de ouvir histórias assim como de manusear os
livros. Segundo o autor, a criança que desde
muito cedo entra em contato com o universo
dos livros e das histórias, desenvolverá uma
compreensão muito maior de si e do outro,
pondo em prática não apenas sua criatividade, mas transformando também sua vivência e
suas experiências.

ou importantes. Essas são as que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito
antes, através da possibilidade de entrar em contato,
de interagir com a língua escrita. Há outras crianças
que necessitam da escola para apropriar-se da escrita
(FERREIRO, 1999, p.23).

É assim que a leitura deve ser apresentada para as crianças na educação infantil, como
algo repleto de magia e alegria, capaz de levar
para além do sentido da palavra, criando um
Para Costa (2007), a utilização da leitu- mundo de possibilidades e fazendo com que a
ra no espaço escolar enriquece o universo da criança consiga encontrar-se na história ou comcriança, pois ao manusear o livro ou o objeto preender a sociedade em que está inserida.
de leitura, a criança torna-se capaz de identifiMais que ser capaz de ler palavras escar a imagem e estabelecer uma relação direta
com a linguagem, estimulando a memória, a crita numa folha de papel, de decifrar os códigos
capacidade de construir as informações por escritos, a leitura deve possibilitar que a criança
meio da fantasia vivendo um mundo repleto de compreenda o poder da palavra, a capacidade
conhecimentos, possibilitando a troca e o de- de analisar e decidir, de mudar, de fortalecer conceitos, de formar opiniões e de confrontar ideias.
senvolvimento coletivo.
Para tanto, é preciso que a criança entenda a imFerreiro (1996), destaca que as for- portância do ato de ler e busque os livros desde
mas tradicionais de alfabetização podem gerar pequena, de modo a se formar assim o hábito
muitas dúvidas nas crianças, uma vez que os da leitura e estimular o encontro entre o livro e a
saberes são transmitidos pelo professor, inde- criança já na educação infantil, através de obras
pendente das dificuldades apresentadas pelas apropriadas, da literatura infantil, do conto de facrianças na formação das palavras através da das, do livro que conta a história mesmo antes da
junção de sílabas, através de palavras aleató- criança ser capaz de entender a palavra escrita.
rias ou que não façam parte do universo infan663
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é uma etapa de grandes desafios para qualquer criança. E quando
ela chega à escola, traz consigo uma bagagem cultural adquirida de sua vivência em família
e sociedade, mas encontra um ambiente desconhecido e onde será necessário conviver com
outros indivíduos da mesma idade, que apresentam os mesmos desejos e as mesmas necessidades.
Após o processo de socialização, sem dúvida a alfabetização é um momento de grande
expectativa, pois além dos princípios traçados para este momento é que seu convívio com esse
novo processo educativo aconteça num ambiente propício ao desenvolvimento integral de todos
os aspectos sócio- afetivos e cognitivos.
Nesse sentido, a escola não pode ser apenas um local de transmissão de saberes, mas
também de trocas e parcerias, onde o educador deve atuar como mediador, auxiliando na percepção de que é possível apoderar-se de conhecimento mesmo diante das vivências da infância,
não deixando que cada momento vivido nessa fase se perca, mas sim que seja ressignificado
de modo a promover com mais facilidade este processo tão complexo que é a alfabetização.
Através da leitura e do contato com o livro a criança passa a interagir com o mundo que
a cerca, percebendo-se como ser participativo e descobrindo imensas possibilidades. Vale ressaltar que a criança é capaz de ler mesmo antes de ser alfabetizada, pois as imagens e figuras
auxiliam nesse processo, tornando o ato ler uma atividade prazerosa. Na educação infantil, mais
especificamente, o processo de alfabetização deve se dar de maneira natural, através da busca
e da construção individual, respeitando-se as capacidades de cada criança, procurando-se oferecer vários mecanismos diferenciados que auxiliem essa construção.
Os antigos processos alfabetizadores, que se davam através do processo silábico permitia a aquisição de saberes, mas limitava a criança ao conteúdo do livro didático. Atualmente,
através da construção e da exploração, permite-se que as crianças possam interagir com a
história e com os demais colegas. Por isso é fundamental não apenas que as crianças ouçam
histórias, mas principalmente que possam manusear os livros, que possam explorar as imagens,
tatear as folhas, descobrir sua própria história.
A literatura infantil oferece muitas oportunidades que vão além da narrativa. A criança
passa a interagir com o mundo exterior e com as pessoas que a cercam, passando a perceber-se como agente transformador, capaz de recriar e de interagir com sua própria história.
Outro aspecto importante que precisa ser destacado é a iniciação ao hábito de leitura
desde pequenino, possibilitando assim que no futuro esta criança se torne um leitor ativo, o que
enriquecerá não apenas sua formação cognitiva, na alfabetização ou ampliação do vocabulário,
mas também desenvolvimento de um cidadão crítico e perspicaz.
Por tudo isso, cabe à escola e ao educador entender seu papel de
mediador, buscando, planejando e executando ações voltadas ao desenvolvimento da leitura e o contato com o livro, transformando esse
processo numa ação animada, prazerosa e contagiosa, para que no
futuro a criança busque o livro por sua própria iniciativa.
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O DESENVOLVIMENTO DA NEUROCIÊNCIA NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

RESUMO: As neurociências ressaltam a importância do conhecimento e aplicação dos dados dos
estudos sobre o cérebro para a formação de professores. Apresenta um dos mais importantes
acontecimentos com relação à formação de educadores: Conhecer o funcionamento, potencialidades e limitações do sistema nervoso, possibilitando atender as demandas do educador frente
às dificuldades de aprendizagem e levando a uma contribuição positiva na prática pedagógica.
As neurociências na área educacional ainda não é uma realidade, haja vista a falta de disciplinas
relacionadas com a neurociência na maioria das matrizes curriculares dos cursos pesquisados. As
múltiplas inteligências implicam novos paradigmas para a educação, pois afirmam que os alunos
são construtores do seu conhecimento. Nessa compreensão, o educador é o facilitador do processo de aprendizagem, e não um transmissor de informações prontas. A teoria das inteligências
múltiplas afirma que existem habilidades para compor atividades diversificadas, produzidas por
tipos diferentes de inteligência. O professor precisa conhecê-las para compreender a singularidade de seus alunos. A formação de educadores não se limita a um aprendizado de técnicas
educativas, mas avança no sentido de constituição dos sujeitos, o que torna essencial a criação
de modos de ser e fazer. É fundamental que educadores conheçam as estruturas cerebrais como
interfaces da aprendizagem, já que os estudos da biologia cerebral vêm contribuindo para a práxis
em sala de aula, para o entendimento das dimensões cognitivas, motoras, afetivas e sociais, no redimensionamento do educando e suas formas de interferir nos ambientes pelos quais perpassam.
Compreende-se que a dificuldade de aprender não é uma situação isolada e que diversas vezes
apresenta a necessidade de uma avaliação diagnóstica de especialistas para o tratamento das
desordens do aprender. Percebe-se que entender tal processo é sinalizado e, por isso, torna-se
indispensável o conhecimento do educador com o objetivo de discernir os sinais que constantemente são manifestados em sala de aula.
Palavras-chave: Cérebro; Neurociência; Educação; Professores; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo aborda sobre a relação entre neurociência e educação. Com pesquisas
baseadas em autores neurocientistas, exercendo a função de pesquisadores e docentes, definem-se várias de suas obras e observam-se duas linhas de raciocínio
diferentes: uma que apoia a educação e neurociência e outra que a declina.
Desse modo, pretende-se mostrar o conceito da neurociência na formação de professores, como um dos fatores fundamentais à formação docente. É necessário que as unidades
educacionais e os centros formadores de professores apliquem em seus currículos de cursos
educacionais a neurociência como disciplina, assegurando um processo do ensino-aprendizagem melhor e completo aos educandos.
A neurociência, como referência na educação, engloba a neurologia, a psicologia e a
biologia, possibilitando a compreensão do processo de aprendizagem. Os professores precisam
estar capacitados para compreender e atender as diferenças cognitivas dos alunos de acordo
com os princípios da neurociência, pois o conhecimento do sistema nervoso, fisiológico e patológico ajuda a melhorar as práticas educativas visando à diminuição das dificuldades de aprendizagem (ESCRIBANO, 2007).
O fundamento desta pesquisa foi o domínio cognitivo, salientando que o parâmetro da
neurociência na educação é demonstrar oportunidades e metodologias adequadas no desenvolvimento da educação.
De acordo com Metring (2011, p. 3), os neurocientistas: “não estão preocupados em
formular receitas, seja para a área educacional, organizacional, médica ou qualquer outra. Estão,
sim, preocupados em descobrir, dia após dia, coisas maravilhosas sobre a organização neuronal
do ser humano e as disponibilizar para quem queira utilizar seus achados, mas o trabalho de
articulação (no nosso caso, os processos de ensino e aprendizagem) precisa ocorrer a partir
das necessidades dessas áreas e por profissionais dessas áreas.”
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O CONCEITO DA NEUROCIÊNCIA
O termo neurociência é aquele aplicado à ciência que se dedica ao estudo, observação e análise do sistema nervoso central do
ser humano e animais. Segundo Blakemore e
Frith (2000), a neurociência inclui todos os tipos de estudo do cérebro.

A neurociência é a ciência ou conjunto
estruturado de pesquisas e análises do sistema nervoso. Neurociência deriva da palavra
grega neurosque que significa nervos. Dela
também deriva o termo neurologia, neuropsicologia, neurose ou neurônio. Kandel, Schwartz e
Jessel (1997) declaram que o propósito geral
da neurociência é entender como o encéfalo
produz a marca individual da ação humana.
Está presente em diferentes campos do conhecimento e interfere em diferentes áreas como a
Linguística e Medicina, entre outras. Segundo
Malloy-Diniz, Fuentes, Mattos e Abreu (2010,
p. 12):

A Neuropsicologia é um dos ramos da Neurociência
que se preocupa com a complexa organização cerebral, que trata da relação entre cognição e comportamento e a atividade do SNC em condições normais e
patológicas; sendo assim, a Neuropsicologia é de natureza multidisciplinar, e que permite a elaboração de um
estudo prático do cérebro, contribuindo para diagnósticos precoces e precisos das patologias e de alterações das funções cerebrais superiores (MALLOY-DINIZ,
FUENTES, MATTOS; ABREU, 2010, p. 12).

Compreendendo que, na educação,
a Neurociência busca entender como o cérebro aprende e como o mesmo se comporta
no processo de aprendizagem, são definidos
métodos para identificar como os estímulos
do aprendizado podem chegar neste órgão
central. Sabe-se que os estados mentais são
provenientes de padrões de atividade neural,
então, a aprendizagem é alcançada por meio
da estimulação das conexões neurais, que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção pedagógica (MALLOY-DINIZ,
FUENTES, MATTOS; ABREU, 2010, p. 12).

A principal função da neurociência é
estudar e analisar o sistema nervoso central
dos seres humanos e animais, suas funções,
seu formato particular, sua fisiologia, suas lesões ou patologias, entre outros, conhecendo
melhor seu funcionamento para eventualmente
agir sobre ele. Almeida (2012, p.44) enfatiza:

A Neurociência tem apresentado diariamente novas
descobertas que não era possível saber antes. Hoje,
talvez, a melhor e a mais importante descoberta da ciência que estuda o cérebro seja a questão da plasticidade cerebral, ou seja, no passado, acreditava-se que
quem não aprendia e ponto final. Seu cérebro não dava
conta e nunca poderia dar conta da aprendizagem, e,
dessa forma, cabia ao indivíduo desaparecer dos meios
acadêmicos e sociais. Era uma exclusão fundamentada
até mesmo pela ciência (ALMEIDA, 2012, p. 44).

Devido ao complexo e rico órgão cerebral, a neurociência é um campo científico muito amplo e variado, sendo um fenômeno que o
ser humano conheceu e levou adiante desde
os tempos antigos, embora obviamente muito mais precários. A neurociência conseguiu
muitos avanços na época moderna, permitindo
que o tratamento de doenças possa ter efeitos
verdadeiros sobre a qualidade de vida dos pacientes que a sofrem.
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A neurociência é compreendida por 6
Cosenza & Guerra (2011) alertam a
abordagens:
respeito do uso destes conhecimentos em soluções simplistas: “Embora muitas vezes se observe certa euforia em relação às contribuições
• Neurociência molecular: investiga a das neurociências para a educação, é imporquímica e a física envolvidas na função neural. tante esclarecer que elas não propõem uma
Estuda as diversas moléculas de importância nova pedagogia nem prometem soluções defifuncional no Sistema Nervoso;
nitivas para as dificuldades da aprendizagem.”.
Então, estes conhecimentos representam uma
reorientação de direção e um acréscimo para
• Neurociência celular: considera as romper com os conceitos conservadores, hisdistinções entre os tipos de células no Sistema toricamente cultivados sobre o aprender e enNervoso e como funciona cada um respectiva- sinar.
mente;

PROCESSO DE APRENDER: COMO O
CÉREBRO APRENDE?

• Neurociência sistêmica: estuda as regiões do Sistema Nervoso, de processos como
a percepção, o discernimento, a atenção e o
De acordo com Relvas (2011), o propensamento;
cesso de aprendizagem do cérebro está na
neurociência celular, destacando neste processo a importância dos neurônios, que têm como
• Neurociência comportamental: estu- função básica receber, processar e enviar inforda a interação entre os sistemas que influen- mações. A transmissão de informação de um
ciam o comportamento, explica as capacida- neurônio para outro ou de um neurônio para
des mentais que produzem comportamentos uma célula não neural ocorre através de escomo sono, emoções, sensações visuais, den- truturas especializadas denominadas sinapses,
tre outros;
que podem tanto induzir quanto inibir a despolarização da célula pós-sináptica.
• Neurociência cognitiva: estuda as
capacidades mentais mais complexas como
Dalgalarrondo (2008) refere que do
aprendizagem, linguagem, memória, planeja- ponto de vista da aprendizagem, a aquisição
mento;
de conteúdos teóricos está relacionada com
várias regiões do encéfalo, sobretudo com estruturas do cérebro e sistema límbico, como o
• Neurociência clínica: estuda as pato- hipocampo, a amígdala e o córtex entorrinal.
logias do Sistema Nervoso.
A neurociência contribui com o processo de
ensino, mas é preciso conhecer a anatomia
da aprendizagem e como as áreas do sistema
Para Churchland (2004), a Neuroci- nervoso são estimuladas e as informações são
ência acarretou para a filosofia da mente o processadas. Por isso a importância de se coseguinte problema: se nossos pensamentos, nhecer as funções desenvolvidas pela região
nossos estados mentais são resultados da co- cerebral denominada córtex.
municação entre neurônios que dependem de
substâncias químicas, o que vem a ser mente
e consciência?
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Portanto, a compreensão destas funções se faz necessária na sala de aula, como
explicam Guerra, Pereira e Lopes (2004, p. 1):
“As estratégias pedagógicas utilizadas pelo
educador no processo ensino e aprendizagem
são estímulos que organizam o sistema nervoso em desenvolvimento, produzindo aquisição
de comportamentos, objetivo da educação”.

Marková (2000) defende a importância
da neurociência na sala de aula e explica que
as pessoas pensam e aprendem de maneiras
diferentes, utilizando padrões individuais da inteligência natural que a mente usa para aprender e apresenta seis padrões diferentes de
aprendizagem, que se baseiam na forma como
as informações são processadas pelo cérebro.

Sternberg e Grigorenko (2003) reafirmam que é fundamental que os professores
estimulem individualmente a inteligência dos
seus alunos, reconhecendo as diferentes potencialidades, limitações e habilidades que cada
indivíduo possui, utilizando diferentes metodologias que possibilitem a cada um aprender da
maneira mais efetiva. Esses estímulos podem
aumentar sua motivação para a aprendizagem,
já que cada indivíduo possui especificidades
no processo de aprender.

Grossi e Santos (2011, p. 3) enfatizam:

Aprendizagem, cognição, memória e
ensino estão correlacionados e correspondem
às atividades fundamentais que ocorrem na
escola. A escola é, sobretudo, um lugar onde
pessoas se reúnem para ensinar e aprender.
As interações do sujeito com o ambiente levam
a modificações sinápticas e ao surgimento de
novas sinapses por reforço das conexões neurais com atividades úteis. Do contrário, as ligações sinápticas pouco usadas tornam-se mais
fracas ou desaparecem. As escolhas das conexões que serão preservadas e potencializadas dependerão dos estímulos que o cérebro
recebe.
Compreende-se que é importante ser
seletivo com as informações que devemos ou
gostaríamos de processar, pois a memória de
curto prazo, muitas vezes, não consegue processar tudo que é exigido dela. Em alguns
momentos, torna-se necessário limitar os estímulos e privilegiar a informação que deve ser
aprendida. Lembrando que o cérebro se dedica a aprender aquilo que ele entende como
significante.

Os 6 padrões de aprendizagem trazidos por Markova
estão relacionados com os 3 níveis de consciência
(mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente) e com as 3 linguagens simbólicas que a
mente usa para receber, organizar e processar informações (auditiva, visual e cinestésica). Cada estado de
consciência usa uma das 3 linguagens simbólicas para
processar as informações (GROSSI; SANTOS, 2011,
p. 3).

Para Relvas (2011, p. 19): “O avanço
dos estudos da Neurociência aplicada escolar
é de suma importância para o entendimento
das funções corticais superiores envolvidas no
processo da aprendizagem. Sabe-se que o indivíduo aprende por meio de modificações funcionais do SNC, principalmente nas áreas da
linguagem, das gnosias, das práxis, da atenção e da memória, e, para que o processo de
aprendizagem se estabeleça corretamente, é
necessário que as interligações entre as diversas áreas corticais e outros níveis sejam integradas efetivamente”.

Cosenza e Guerra (2011, p. 145) reforçam: “Portanto, os conhecimentos agregados pelas neurociências podem contribuir para
um avanço na educação, em busca de melhor
qualidade e resultados mais eficientes para a
qualidade de vida do indivíduo e da sociedade”.
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Soares (2003) ressalta que se o educador tem o conhecimento do funcionamento
cerebral e reconhece que cada aluno aprende de uma maneira diferente, estará preparado para desenvolver suas aulas explorando os
diferentes estilos de aprendizagem dos alunos
e utilizando variadas estratégias pedagógicas,
ressignificando sua prática docente.

Relvas (2011, p. 34) explica:
É fundamental que educadores conheçam as interfaces da aprendizagem e que seja sempre um campo a
ser explorado. Para isso, os estudos da biologia cerebral vêm contribuindo para a práxis em sala de aula, na
compreensão das dimensões cognitivas, motoras, afetivas e sociais no redimensionamento do sujeito aprendente e suas formas de interferir nos ambientes pelos
quais perpassam (RELVAS, 2011, p. 34).

A aprendizagem tem início quando dois
ou mais neurônios conectam-se e a estimulação desses neurônios faz com que outras conexões se formam. Segundo Squire e Kandel
(2003) a aprendizagem é o processo através
do qual nós adquirimos conhecimentos sobre
o mundo, enquanto memória é o processo pelo
qual o conhecimento é codificado, retido e posteriormente recuperado. A ideia central dos autores Pântano e Zorzi (2009, p. 23) são de que:
“conhecer o funcionamento do cérebro pode
ser a chave para o estímulo de um desenvolvimento cognitivo saudável”.

Os avanços das neurociências possibilitam uma abordagem mais científica do processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos
cognitivos envolvidos. Devemos ser cautelosos, ainda
que otimistas em relação às contribuições recíprocas
entre neurociências e educação. Descobertas em neurociências não autorizam sua aplicação direta e imediata no contexto escolar, pois é preciso lembrar que
o conhecimento neurocientífico contribui com apenas
parte do contexto em que ocorre a aprendizagem. Embora ele seja muito importante, é mais um fator em uma
conjuntura cultural bem mais ampla (COSENZA, (2011,
p. 136).

O aprendizado é um processo complexo e dinâmico que resulta em modificações
estruturais e funcionais do SNC. As alterações
ocorrem a partir de um ato motor e perceptivo, que, elaborado no córtex cerebral, dá início à cognição. No processo neuropsicológico
do ato de aprender, a atenção, a memória e
as funções executivas assumem um papel de
fundamental importância. Os distúrbios atencionais e das funções corticais de percepção,
planejamento, organização e inibição comportamental também têm sua importância no processo neuropsicológico, visto que a memória é
essencial em todos os processos de aprendizagem, e seus distúrbios não permitem reter as
informações (COSENZA, (2011).

O NEUROEDUCADOR

A partir de um currículo de formação
de professores adequado, é fundamental o papel do neuroeducador. Como citam Sheridan,
Dessa maneira, é com a contribuição Zinchenko e Gardner (2005, p. 27):
na educação que se pode obter esse desenvolvimento cognitivo saudável, isso se o pro- A emergente esfera da neuroeducação oferece oporfessor estiver a par do conhecimento que a tunidade para um bom trabalho, porém requer profisNeurociência dispõe. É através das primeiras sionais adequadamente capacitados para conduzir os
desafios apresentados pelos avanços neurocognitivos.
experiências de interação que a criança sofrerá Para ajudar a unir o esforço interdisciplinar entre neuinfluências pelo resto de suas vidas com as- rociência e educação se deve estabelecer uma nova
pectos nas suas vivências e referenciais que classe de profissionais: os neuroeducadores. Sua miscarregam muitas vezes de forma inconsciente. são específica será fomentar a introdução dos mais imPara Cosenza (2011, p. 136) é de suma impor- portantes avanços neurocognitivos dentro do sistema
educacional (GARDNER, 2005, p. 27).
tância que:
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Segundo Ansari e Coch (2006) a criação dos neuroeducadores não é nova, foi proposta há muitos anos, junto com a proposta de
que com o estudo do cérebro e a conduta se
poderia transformar e melhorar a prática pedagógica.

É imprescindível que educadores conheçam as estruturas cerebrais como interfaces da aprendizagem e que seja sempre um
campo a ser explorado. Os professores conhecedores dessa realidade transformam a informação em conhecimento e o conhecimento
em experiência. Sabe-se que a experiência é
registrada de maneira privilegiada nos solos da
memória, capazes de transformar a personalidade. Por isso, é fundamental envolver as informações que transmitem para a experiência
de vida.

Se o educador tem o conhecimento do
funcionamento cerebral e reconhece que cada
aluno aprende de uma maneira diferente, estará preparado para desenvolver suas aulas explorando os diferentes estilos de aprendizagem
dos alunos e utilizando variadas estratégias pedagógicas, ressignificando sua prática docenNa concepção de Cosenza e Guerra
te. Contudo, percebeu-se que a neurociência (2011), a educação pode se beneficiar dos
ainda não está presente oficialmente na forma- conhecimentos neurocientíficos para o planeção dos pedagogos.
jamento de suas práticas pedagógicas, desenvolvendo atividades que fortaleçam os circuitos
neuronais. Também pode permitir a exploração
O Plano Nacional da Educação, pro- das potencialidades do SNC de forma criatijeto de lei aprovado em 2010, apresenta dez va e autônoma, além de sugerir intervenções
diretrizes objetivas e 20 metas. Uma destas, a significativas para melhoria do aprendizado de
de número 15.7, visa “Promover a reforma cur- seus educandos. Os conhecimentos científicos
ricular dos cursos de licenciatura de forma a agregados à educação podem interferir de maassegurar o foco no aprendizado do estudante, neira mais efetiva nos processos de ensino e
dividindo a carga horária em formação geral, aprendizagem.
formação na área do saber e didática específica.”

O educador tem papel fundamental na
formação do sujeito; em razão disso, é indispensável uma atualização contínua, uma revisão crítica de sua atuação e de sua proposta
pedagógica. No desenvolvimento da revisão
científica, percebe-se a necessidade de mais
investimentos que aliem os conhecimentos da
educação com as Neurociências, visto que
os educadores também precisam conhecer e
compreender a influência dos aspectos biológicos e sociais que repercutem na aprendizagem
dos seus educandos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação é fundamental para todos os seres humanos, sensibilizando todas as áreas
da vida, é com ela asseguramos o desenvolvimento social, cultural e econômico. No momento
em que vivemos, presenciamos um estágio de avanço tecnológico que tem garantindo para
nossa sociedade grandes descobertas em relação ao que ocorre na nossa mente e no nosso
cérebro.
O progresso da Neurociência propicia o entendimento da mente humana beneficiando a
Educação. É primordial reconhecermos que através da compreensão dos processos que ocorrem no cérebro torna-se crucial para o meio educacional, gerando a necessidade da reflexão
sobre um novo saber.
A pesquisa baseou-se em encontrar nos estudos as contribuições da Neurociência para
a Formação de Professores e para o processo de desenvolvimento das crianças. O principal
achado do texto foi da contribuição da Neurociência em relação ao âmbito educacional. A Neurociência vem para facilitar os processos de aprendizagem de forma objetiva, entendendo a
complexidade do nosso cérebro.
Visando aplicar as contribuições da Neurociência na Educação, sabe-se que a ciência
estuda o funcionamento cérebro e que os processos de aprendizagem se beneficiam com isso,
mas, esse conhecimento é pouco presente nas escolas do nosso país. É necessário implementar nas escolas conteúdos mais efetivos que gerem uma aprendizagem que contemple os aspectos de estrutura física e psíquica da criança, para que isso ocorra, os educadores têm a tarefa de
observar seu aluno, pesquisar e se atualizar de mais um recurso para seu trabalho.
Os recursos a serem utilizados e estimulados em sala são baseados na Neurociência
atrelada com a Pedagogia, o docente pode utilizá-los de práticas. Os avanços tecnológicos estão os mais precisos, as pesquisas das ciências do cérebro continuam e contribuem para uma
renovação no cenário educacional mais precisa a fim de entender o funcionamento do aprender
e do ensinar. Conclui-se mostrando que Neurociência logo será uma realidade na formação de
professores e isto será um desafio para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NAS
BRINCADEIRAS NAS BRINCADEIRA

RESUMO: Neste artigo iremos apresentar a importância da musicalidade nas brincadeiras, dando ênfase nos elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a integração
do aluno em formação, ampliando seus horizontes e ensinando de uma forma dinâmica e
flexível. A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta
anseios e emoções de acordo com a aptidão de percepção que o ser humano possui para assimilar a mesma, traz algumas sugestões de atividades e analisa o papel da música no ensino
regular. Destacando também a inteligência musical, como uma das múltiplas inteligências e à
capacidade que a música tem de entusiasmar o homem fisicamente e mentalmente, podendo
colaborar para a consonância pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. O artigo visa
mostrar que música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento que pode fazer a diferença nas brincadeiras, pois a mesma desperta o sujeito para
um mundo prazeroso e satisfatório para a mente e para o corpo que facilita a aprendizagem e
também a socialização do mesmo. Com o passar do tempo, a infância passou a ter suas características respeitadas. Assim, as atividades lúdicas e musicais gradativamente começaram a
ser usadas no processo de ensino e aprendizagem. A lei 11.769 / 2008 foi criada para garantir
que a música faça parte das aulas, pois desenvolve atenção, concentração, memória, afetividade, socialização, cognição, criatividade, etc. Além disso, ela é feita em diferentes tempos
e lugares, por isso traz informações importantes sobre o contexto histórico, social e cultural
de diferentes povos. Desse modo, ela pode contextualizar os conteúdos, integrá-los de forma
interdisciplinar e, portanto, facilitar a aprendizagem.
Palavras-chave: Educação; Musicalidade; Brincadeira; Infância.
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INTRODUÇÃO

C

onforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 29: A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).
A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático
enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação
franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso
de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p. 41).
O ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica com a criação da Lei
11.769 de 2008. Pela importância que a música tem para o desenvolvimento infantil, os RCNEI
de 1998 já trazem objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho. Todavia, não há um
documento de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.
Além dos elementos próprios do ensino de música, esta pode integrar diferentes disciplinas escolares e facilitar a construção de aprendizagens significativas pelos educandos no
contexto com o ato de brincar. Tendo em vista que a maioria dos professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental não possui formação para o ensino de música,
tampouco têm segurança para introduzi-lo na rotina das crianças, este artigo pretende apontar
diferentes maneiras de tornar esse trabalho mais simples e produtivo. Nas séries iniciais atuam
professores generalistas, os quais devem mediar conteúdos de todas as áreas do conhecimento, sendo a música uma dessas áreas. Entende-se que é fundamental que esses profissionais
possuam uma vivência com os aspectos musicais, além de um conhecimento básico e fundamentado dos conteúdos de música a introduzir nas suas aulas (GODOY e FIGUEIREDO, 2006,
em CAMARGO, 2009, p.5).
A música provoca diferentes sensações nas crianças. Seu caráter lúdico pode ser usado
para contextualizar os conteúdos, conferindo-lhes significado. É de suma importância interagir
com o aluno de forma lúdica e dinâmica, potencializando o seu aprendizado. Segundo Kishimoto
(2002, p. 21), hoje a imagem da infância é enriquecida também, como auxílio de concepções
psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel do brinquedo e brincadeiras no desenvolvimento e na construção do conhecimento infantil (KISHIMOTO, 2002, P. 21).
De acordo com Oliveira (2000, p.158): O ambiente, com ou sem o conhecimento do
educador, envia mensagens e, os que aprendem, respondem a elas. A influência do meio através
da interação possibilitada por seus elementos é contínua e penetrante. As crianças e ou os usuários dos espaços são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com
outras pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado
um trabalho individualmente ou em pequenos grupos (OLIVEIRA, 2000, P.158).
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MUSICALIDADE SOCIOCULTURAL
A música também começou a traçar
seu lugar de destaque na educação, por sua
importância na história da humanidade e por
auxiliar na formação e na preparação do indivíduo para atuar de forma consciente na sociedade. A música vem desempenhando, ao
longo da história, um importante papel no desenvolvimento do ser humano, seja no aspecto
religioso, seja no moral e no social, contribuindo para a aquisição de hábitos e valores indispensáveis ao exercício da cidadania (LOUREIRO, 2003, p.33).
Ela, bem como as outras modalidades
artísticas, reflete a cultura de um povo, em um
determinado momento histórico. Por isso, seu
ensino deve ser contextualizado para fazer sentido, trazendo à tona os costumes, os valores
e as concepções da época em que foi produzida. Existem muitas teorias sobre a origem e
a presença da música na cultura humana. A
linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras, em cada
época e cultura, em sintonia com o modo de
pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
Sendo assim, podemos assegurar que
o docente que atua na educação infantil deve
pensar em uma proposta que envolva a organização de categorias para que as crianças interajam com os adultos e outras crianças em
diversas circunstâncias, para que construam
definições acerca do mundo e de si mesmas,
enquanto crescem de formas diferentes de
sentir, pensar e solucionar problemas com autonomia e cooperação.
Segundo Lima (2001, p.27), consciente da importância da ação que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas, o adulto
passa a atender os processos da criança com
um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no período de
formação em que ela está e não no adulto feito
que será. (LIMA, 2001, p. 27).
A música contribui para o enriquecimento cognitivo da criança, Pode-se dizer,
portanto que: “É nessa fase que faz sentido
aprender brincando e ensinar com o lúdico,
aproximando o conhecimento à realidade da
criança, tornando sua aprendizagem significati-

va” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
A primeira etapa do processo de escolarização é a Educação Infantil. Esta não é um
período preparatório para o ensino fundamental. A criança é sujeito na construção de suas
aprendizagens. Assim, a música pode ser uma
grande aliada do professor no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Todavia,
há um grave problema quanto ao seu aproveitamento no ambiente escolar, consequência do
ensino tecnicista ao qual foi submetido o fazer
artístico no século passado, ou seja, a valorização da técnica em lugar da estética.
Constata-se uma defasagem entre o
trabalho realizado na área de Música e nas
demais áreas do conhecimento, evidenciada
pela realização de atividades de reprodução e
imitação em detrimento de atividades voltadas
à criação e à elaboração musical. Nesses contextos, a música é tratada como se fosse um
produto pronto, que se aprende a reproduzir,
e não uma linguagem cujo conhecimento se
constrói (RCNEI, 1998, p.45).

O ÂMBITO ESCOLAR E A MÚSICA
A música por si só já apresenta motivos
suficientes para que seja trabalhada, em seus
inúmeros aspectos na Educação Básica.A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos,
estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem musical.
É uma das formas importantes de expressão
humana, o que por si só justifica sua presença
no contexto da educação, de um modo geral,
e na educação infantil, particularmente (RCNEI,
1998, p.44).
Segundo Oliveira (1995) “a promoção
de atividades que favorecem o envolvimento
da criança em brincadeiras, principalmente a
criação de situações imaginárias, tem nítida
função pedagógica.” Conforme Brasil (1998, p.
22, 2 v): 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
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desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da
interação e da utilização e experimentação de
regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 22).
Ao entrar na escola, os pequenos já
trazem consigo ideias, emoções, vivências. O
trabalho com música aproxima o conhecimento formal do mundo lúdico no qual se expressa.
Pode-se dizer, portanto que: “É nessa fase que
faz sentido aprender brincando e ensinar com
o lúdico, aproximando o conhecimento à realidade da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
A primeira etapa do processo de escolarização é a Educação Infantil. Esta não é um
período preparatório para o ensino fundamental. A criança é sujeito na construção de suas
aprendizagens. Assim, a música pode ser uma
grande aliada do professor no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Todavia,
há um grave problema quanto ao seu aproveitamento no ambiente escolar, consequência do
ensino tecnicista ao qual foi submetido o fazer
artístico no século passado, ou seja, a valorização da técnica em lugar da estética.
Constata-se uma defasagem entre o
trabalho realizado na área de Música e nas
demais áreas do conhecimento, evidenciada
pela realização de atividades de reprodução e
imitação em detrimento de atividades voltadas
à criação e à elaboração musical. Nesses contextos, a música é tratada como se fosse um
produto pronto, que se aprende a reproduzir,
e não uma linguagem cujo conhecimento se
constrói (RCNEI, 1998, p.45).
A lei 11.769 de 2008 tornou obrigatório o ensino de música, devido à sua importância para o desenvolvimento do indivíduo em
sua totalidade. Contudo, não deu garantias de
que isso fosse feito com qualidade. A falta de
espaço físico para realizar as atividades com
música acaba atrapalhando quem está na sala
ao lado. Por isso, tais atividades devem fazer
parte do projeto escolar e ter o apoio de todos
educadores.
As crianças aprimoram-se como pessoa conforme participam de situações diversas
envolvendo número variado de crianças em tarefas e locais muito diferentes, estabelecendo

relações onde manifestam afetos e são objetos
de consideração das demais, sendo assim, é
necessário que o educador tenha como objetivo educar para cidadania.
Oliveira (2002, p. 52) comenta: Educar
para a cidadania envolve a formação de atitudes de solidariedade para com os outros, particularmente com aqueles em dificuldade de
superação de atitudes egoístas; implica fazer
gestos de cortesia, preservar o coletivo, responsabilizar-se pelas próprias ações e discutir
aspectos éticos envolvidos em determinada situação. Inclui para cada criança, poder se expressar e respeitar a expressão do outro em
relação a sentimentos, ideias, costumes, preferências, ser aceita em suas características físicas e morais (OLIVEIRA, 2002, p. 52).
Vale lembrar que os alunos já têm
uma aspiração musical desenvolvido a partir
de suas experiências com diferentes gêneros,
ritmos, letras, etc. Eles trazem essas experiências para a escola e, muitas vezes, as letras
e as coreografias comprovam conceitos contraditórios aos trabalhados em sala de aula. É
difícil lidar com tamanha diversidade. Embora
não caiba julgamento, as escolhas feitas pelos professores não costumam contemplar as
prioridades dos alunos. No entanto, o fato de
essas músicas serem rechaçadas em um ambiente não evita que sejam apreciadas em outros. É preciso valorizar a diversidade humana
e suas características.

A MUSICALIDADE COMO MEDIADORA
DO PROCESSO APRENDIZAGEM
Quando se trata do processo de escolarização, o educando precisa ter respeitada
a sua condição de criança. O aspecto lúdico
deve permear todas as atividades, inclusive as
rítmicas. Cantar fazendo gesto, bater palmas,
dançar, são importantes, pois permitem desenvolver o senso rítmico e a coordenação motora.
A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com
o mundo e se descobre a cada dia. Fazendo
música, ela, metaforicamente, “transforma-se
em sons”, num permanente exercício: receptiva
e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre instrumentos”, inventa e imita
motivos melódicos e rítmicos e ouve com pra680
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zer a música de todos os povos (BRITO, 2003,
p.35).
Segundo Lima (2001), “o espaço é
muito importante para a criança pequena, pois
muitas, das aprendizagens que ela realizará em
seus primeiros anos de vida estão ligadas aos
espaços disponíveis e/ ou acessíveis a ela”.
Sendo assim, professor pode contribuir para o
aprendizado da vivência e do trabalho em grupo conforme ele:
Oferece materiais e sugere atividades
em que as crianças tenham certa dificuldade
para fazer sozinhos, o que incrementa a necessidade de compartilhar e cooperar. Estimula
situações de diálogo e comunicação em pequenos grupos, ocasiões em que as crianças
aprendem, pouco a pouco, a escutar e a argumentar;
Comunica com clareza às crianças
instruções sobre a organização física e social
do entorno, de modo a fortaleza a autonomia
e a colaboração; Ajuda as crianças a organizar
e distribuir uma sequência de tarefas em um
trabalho em grupo: que registra que realiza a
ação, etc. (LIMA, 2001).
A forma simples como Conrado e Silva
(2006), baseados nos RCNEI, apresentam os
conteúdos próprios do ensino de música pode
ser usada para balizar o trabalho nas séries
iniciais do Ensino Fundamental. Acerca dos
conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais de Educação
Infantil” (1998) a orientação para o professor
propiciar a seu aluno: a exploração de materiais e a escuta de obras musicais, favorecendo
o contato e as experiências com a matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; a vivência da organização
dos sons e dos silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo contato com obras diversas; a reflexão sobre a música como produto
cultural do ser humano, importante forma de
conhecer e representar o mundo (CONRADO
& SILVA, 2006, p.25).
O trabalho com a música deve reunir
toda e qualquer fonte sonora: brinquedos, objetos do cotidiano e instrumentos musicais de
boa qualidade. É preciso lembrar que a voz é o
primeiro instrumento e o corpo humano é fonte
de produção sonora (RCNEI, 1998, p.69).

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE
COMUNICAÇÃO
A música tem conteúdos próprios e,
por conseguinte, objetivos específicos, mas,
quando atrelada a outras áreas do conhecimento, ela pode trabalhar como facilitadora
das aprendizagens dos alunos. Na infância, a
relação com o tempo é muito subjetiva para
os alunos, que precisam saber o conjunto de
eventos pelos quais terão de passar, utilizando
uma lista construída no início das aulas, chamada de Rotina.
Entre as modalidades organizativas
dos conteúdos há as atividades permanentes,
destinadas à construção de hábitos. Elas fazem parte dessa rotina e podem ser oferecidas de maneira lúdica e divertidas, por meio
da musicalidade. Utilizar a música como forma
de comunicar-se e de receber comunicados é
uma prática já usual da Educação Infantil. Reconhecer, por meio da música, o momento do
lanche, o momento da higiene (lavar as mãos
e escovar os dentes), o momento do descanso, a hora do silêncio e da concentração, entre
outros, já faz parte da rotina na escola (CONRADO & SILVA, 2006, p.24).
Em se tratando de seu caráter integrador com outras áreas do conhecimento, a
música, de forma descontraída, contextualizar
situações sociais reais do seu uso e auxilia no
trabalho com temas transversais.
Em conjunto com as outras áreas de
conhecimento trabalhadas na escola, na área
de Arte podem-se problematizar circunstâncias em que os alunos tenham oportunidade
de perceber a multiplicidade de pensamentos,
ações, atitudes, valores e princípios relacionados, à ética; meio ambiente; orientação sexual;
saúde; trabalho, consumo e cidadania; comunicação e tecnologia informacional; pluralidade
cultural, além de outros temas locais decididos
na organização escolar.
Para trabalhar os temas transversais na
área de Arte, deve-se ainda levar em consideração as especificidades da área, procurando
nos conteúdos aspectos que os integrem a ela.
É preciso ressaltar, ainda, que a elaboração e
apreensão de noções, princípios e valores pelos alunos sobre as práticas de arte e questões
emergentes do processo sociocultural se faz
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na interação com os professores (PCN, p.38).
A criança brincando se diverte e atribui
conceitos. Ela envolve-se em uma realidade
cujo, “faz-de-conta” simula, adentrando ação
e sentimento a objetos que na brincadeira podem andar, dormir, comer ou sorrir. Segundo
Fantin (2000), por meio da brincadeira, a criança se expressa sobre o que vê e pensa sobre
o mundo, ou seja, a brincadeira é a ferramenta
por excelência para a criança aprender a viver,
revolucionar sua experiência e criar sua cultura.
Brincando, a criança se humaniza e se constitui como sujeito histórico-social.
Quando a criança faz o que gosta e
sente feliz, ela aceita um desafio com naturalidade e resolve o problema com criatividade
e satisfação. A criança precisa de um espaço
democrático onde consiga expor suas ideias e
desperte nela à vontade de mostrar seus sentimentos. Em meio à descontração despertará
a criação, experimentação, cooperação, solidariedade, criatividade, personalidade, visão
crítica, desprendimento e visão sistêmica que
muitas vezes aparecem por meio de símbolos
(KISHIMOTO, 1999).
Quando o aluno memoriza a letra e se
depara com ela escrita em um papel, tenta ler
e faz ajustes entre o tempo da música e o tempo de sua leitura. Verifica que há espaços entre
uma palavra e outra, observa letra inicial e final
de cada vocábulo, estabelece relações entre
fala e escrita. Para favorecer essa percepção,
“a professora deverá ir registrando a letra da
música ou versos na presença dos alunos. É
importante que eles percebam que o que foi
cantado ou recitado pode ser escrito” (SILVA &
LIRA, 2003, p.65).
A letra da música é também um documento histórico importante. Seu estudo pode
ocorrer de modo interdisciplinar, pois abarca
diferentes aspectos, relacionados às matérias
escolares. Além disso, as brincadeiras e jogos
musicais favorecem a comunicação e fortalecem os vínculos afetivos com seus pares. [...]
Nesse sentido, as cantigas de ninar, as canções de roda, as parlendas e todo tipo de jogo
musical têm grande importância, pois é por
meio das interações que lhes permitirá comunicar-se pelos sons; os momentos de troca e
comunicação sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a

criação de vínculos fortes tanto com os adultos
quanto com a música (BRITTO, 2003, p.35).
O trabalho com música está sempre
associado a movimentos. É impossível o corpo
não reagir ao ritmo. É um impulso involuntário, que associado às sensações provocadas
pela melodia, auxilia as crianças a conhecer e
a coordenar melhor seu próprio corpo, ou seja,
desenvolvem sua psicomotricidade.
Os trabalhos de psicomotricidade são
muito importantes na Educação Infantil. Através
deles, as crianças travam conhecimento com
seu próprio corpo, com seu potencial e suas
possibilidades. E para trabalhar o corpo nada
melhor do que a música, sua sonoridade e seu
ritmo (SILVA & LIRA,2003, p.62). Elas devem
ouvir, cantar, brincar e dançar espontaneamente. Com as músicas para pular corda, por
exemplo, o desenvolvimento do senso rítmico
é mais expressivo do que quando pulam sem
cantar.
Quando uma atividade rítmica é feita
em grupo, as dificuldades são maiores: o indivíduo tem que coordenar o ritmo da música
com o seu e o do grupo. Além de preservar
a cultura popular, as brincadeiras com música também ajudam a criança a se organizar
e a trabalhar em grupo. Ainda em relação ao
movimento, a concepção desenvolvida pelo
psicólogo francês Henri Wallon (1879-1962)
demanda que:
O movimento para a criança pequena
significa muito mais do que mexer partes do
corpo ou deslocar-se no espaço. A criança se
expressa e se comunica por meio dos gestos e
das mímicas faciais e interage utilizando fortemente o apoio do corpo. A dimensão corporal
integra-se ao conjunto da atividade da criança.
O ato motor faz-se presente em suas funções
expressiva, instrumental ou de sustentação às
posturas e aos gestos (RCNEI, 1998, p.19).
A relação da música com o movimento
nos remete, automaticamente, à dança, outro
eixo do ensino de Arte. A dança, de maneira
natural, permite o contato físico entre os participantes, sem que este seja invasivo, incômodo
para a criança. Isso desenvolve nela o conceito
de alteridade, por meio da consciência que adquire de si mesma e da relação que estabelece
com seu próprio corpo, com o corpo do colega
e com o mundo que a cerca. Percebe-se, por682
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tanto, que há íntima relação entre consciência,
emoção e linguagem, e que agindo sobre o
organismo a música pode, estimulando-o, suscitar interesses e necessidades, partindo enfim
de todas essas reflexões, acabamos por inferir
a importância que a música adquire no processo educacional, participando de maneira ativa
do curso do descobrimento e conhecimento do
educando e do mundo. Mesmo porque aprender é descobrir, é construir (SEKEFF, 2007,
p.135).

RESULTADOS DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO
Carrasqueira (2018) observou que, no
Brasil, a educação musical esteve por muito
tempo dominada por duas tendências: o predomínio da visão sobre a audição e a existência de uma pedagogia voltada para a especialização.
Desse modo, o ensino da música, no
contexto brasileiro, se apoia tradicionalmente
em métodos baseados na leitura, em função
da influência europeia, o que significa que “a
forma pela qual vem se ensinando a música
nos leva a olhar e não ver, a ouvir e não perceber” (CARRASQUEIRA, 2018, p. 210).
Quanto aos impactos da especialização, esse mesmo autor observa: Em decorrência dessa realidade, passou a existir uma
estrutura hierarquizada de domínios de conhecimentos no universo da música, na qual a criação é de domínio do compositor, enquanto o
intérprete, incapaz de compor, é relegado o segundo plano (CARRASQUEIRA, 2018, p. 211).
Jeandot (1993) observou que cada
idade reserva uma relação particular dos indivíduos com a música, distinguindo assim essa
relação aos quatro e aos cinco anos de idade. Assim, para a autora, aos quatro anos “a
criança progride no controle da voz. Participa
com facilidade de jogos simples, cantados. Interessa-se muito em dramatizar canções. Cria
pequenas músicas durante as brincadeiras”
(JEANDOT, 1993, p. 63).
Já aos cinco anos: A criança entoa
mais facilmente e consegue cantar melodias
inteiras. Reconhece e gosta de um extenso
repertório musical. Consegue sincronizar os

movimentos da mão ou do pé com a música.
Reproduz os tons simples de ré até dó superior. Consegue pular e dançar conforme o ritmo
da música. Percebe as diferenças dos diversos timbres (vozes, objetos, instrumentos), dos
sons graves e agudos, além da variação da
intensidade (forte e fraca), (JEANDOT, 1993,
p. 63-64).
Desde os tempos remotos, a música
tem feito parte da realidade humana. Instrumentos e cânticos variados têm sido encontrados em todas as sociedades, testemunhando
a presença universal de uma forma de linguagem que se caracteriza pela ludicidade e variedade de sistemas de composição (CHIQUETO;
ARALDI, 2009).
Estudos têm procurado evidenciar a influência da música no comportamento humano. Segundo Weigsding e Barbosa (2018): A
música, mais do que qualquer outra arte, tem
uma extensa representação neuropsicológica,
com acesso direto à afetividade, controle de
impulsos e emoções, e motivação. Ela é mencionada como sendo capaz de estimular a memória não verbal; um elemento de aplicação
nas funções cerebrais, que envolve um armazenamento de símbolos organizados e que estimula a capacidade de retenção e memorização (WEIGSDING; BARBOSA, 2018, p. 47).
A música, mais do que qualquer outra
arte, tem uma extensa representação neuropsicológica, com acesso direto à afetividade, controle de impulsos e emoções, e motivação. Ela
é mencionada como sendo capaz de estimular
a memória não verbal; um elemento de aplicação nas funções cerebrais, que envolve um armazenamento de símbolos organizados e que
estimula a capacidade de retenção e memorização (WEIGSDING; BARBOSA, 2018, p. 47).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, concluo esse artigo apresentando a importância da musicalidade no ato
de brincar, onde a criança aprimora seus conhecimentos culturais, e desenvolve seus aspectos
cognitivos, físicos e emocionais.
Com apoio no estudo bibliográfico realizado neste trabalho, pode-se dizer que a Lei
11.769 de 2008 foi criada para garantir o ensino de música na Educação Básica, apresentando
sua importância para o pleno desenvolvimento do aluno.
De acordo com a citada acima, a música tornou-se conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular ao qual pertence. A música pode integrar a rotina de estudos,
permeando todas as áreas de conhecimento. Ela possui diversos objetivos e conteúdos que
beneficiam o desenvolvimento físico, emocional, afetivo e cognitivo dos alunos, principalmente,
na educação infantil.
Também destacamos que a musicalidade propicia, de forma lúdica, a memorização, a
atenção e a concentração das crianças em relação aos conteúdos pertinentes aos demais componentes curriculares e ao projeto político pedagógico escolar. No que diz respeito ao interesse
pelas atividades curriculares, percebe-se que, mediante as ampliações tecnológicas, a sala de
aula tornou-se menos atrativa. Por isso, as dificuldades de aprendizagem, com ou sem causas
específicas, estão cada vez mais presentes nas escolas.
Sob o olhar de uma educação inclusiva, respeitando à diversidade humana é importante
que todas as crianças tenham acesso à música em diversas situações em ambiente escolar,
permitido a participação coletiva nas atividades propostas, contextualizando os conteúdos e
causando a socialização e sociabilidade dos discentes. Dessa maneira, a musicalidade atua
como facilitadora das aprendizagens das crianças, porque promove diferentes formas de acesso
ao conhecimento e, portanto, maiores possibilidades de sucesso na escola e sociedade.Este
trabalho investigou as potencialidades pedagógicas do trabalho da música no brincar no ensino
regular.
Isto requer que a música e o brincar, quando incorporadas a tal processo, levem em
conta os aspectos motores e cognitivos dos alunos; ao fazê-lo, tais manifestações possuem
grande potencialidade de contribuir para o desenvolvimento das crianças. Neste sentido, foram
encontrados, na literatura, diversos elementos que permitem descrever aspectos essenciais do
estágio cognitivo e motor das crianças.
Com base nessas informações, atividades pedagógicas envolvendo a música e o ato
de brincar deve ser planejado, e os autores consultados destacaram as diversas contribuições
que essas manifestações artísticas podem dar à formação das crianças. É de suma importância
para o professor, entender o aluno no ato de brincar, respeitando a sua diversidade cultural, e
com isso apresentando a musicalidade, para expandir seus conhecimentos de forma lúdica e
dinâmica.

684

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica:
técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo:
Loyola, 1995.
ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação
das múltiplas inteligências. Petrópolis: Vozes,
2012.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil.
Lei n° 9394 / 96. Institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Casa Civil,
1997.
______. Ministério da Educação e do Desporto.
Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil: Introdução – vol. 1. Brasília, 1998a.
______. Ministério da Educação e do Desporto.
Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC / SEF, 1998.
BRITO, T. A. Música na Educação Infantil. São
Paulo. Peirópolis. 2003. ARROYO, M. G. Ofício
de mestre - Imagens e auto imagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
CAMARGO, K.F.G. Música nas séries iniciais:
uma reflexão sobre o papel do professor unidocente nesse processo. Maringá. Universidade
Estadual de Maringá, 2009.
CONRADO, R.M.O. & SILVA, S.M.B. Dinamizando a sala de aula com a literatura infanto-juvenil. São Paulo. Loyola, 2006.

CUNHA, Nylse Helena da Silva. Brinquedoteca
um mergulho no brincar. 3 Ed. Petrópolis: Vozes,
2001.
GIL, Antonio C. Métodos e técnicas de pesquisa
social. São Paulo: Atlas, 2007.
JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Scipione, 1993.
LIMA, Elvira Lima. Desenvolvimento e aprendizagem na escola: aspectos culturais, neurológicos
e psicológicos. Editora Sobradinho, SP, 2002.
LOUREIRO, A.M.A. Ensino de Música na Escola
Fundamental. Campinas. Papirus, 2003.
MAFFIOLETTI, L. A. Práticas musicais na Escola
Infantil. Educação Infantil. Pra que te quero? Porto Alegre, v.1, n.1, p.123-134, 2001.
OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil:
fundamentos e métodos. Editora Cortez., SP,
2002.
PAR METROS CURRICULARES NACIONAIS:
TERCEIRO E QUARTO CICLOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL – ARTE. /Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1998.
REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA
A EDUCAÇÃO INFANTIL /Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. v. 3. Brasília: MEC/SEF, 1998.
SILVA, A.L.& LIRA, V.K. Letramento na Educação
Infantil. Rio de Janeiro. E-Papers, 2003.
SEKEFF, M.L. Da música, seus usos e recursos.
São Paulo. UNESP, 2007, 2. ed. SUBTIL, M. J. D.
Música midiática e o gosto musical das crianças.
Ponta Grossa. UEPG, 2006.

685

Revista Revista
Educar FCE
- 34 ªFCE
Edição
Educar
- 34- Setembro/2020
ª Edição - Setembro/2020

LEDA MARIA BATISTA ALVES
DE SOUZA

Graduada em Letras pela Universidade São
Paulo, Graduação em Pedagogia pela Faculdade São José.
Especialização em Gestão Educacional pela FMA - Faculdade
de Monte Alto.

686

ª Edição
- Setembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 34 -ª 34
Edição
- Setembro/2020

O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
À MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM COM O FOCO NA MATEMÁTICA

RESUMO: A escrita deste artigo aborda o papel do Coordenador Pedagógico com vistas à melhoria do processo de ensino-aprendizagem com o foco na matemática, sua importância e quais
as expectativas acerca do seu trabalho sob o ponto de vista dos professores, assim como
refletir sobre alguns avanços e retrocessos na carreira de Coordenador Pedagógico. Percebe-se que o trabalho do Coordenador Pedagógico enfrenta alguns obstáculos no seu cotidiano,
dentre os quais estar mais próximo da sala de aula com o intuito de auxiliar o processo em
seu cotidiano, bem como possuir atribuições como ser capaz de coordenar e mediar o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem dos alunos bem como o estreitamento das
relações pessoais entre todos os profissionais da Unidade Escolar ou Educacional. O presente
artigo foi escrito partindo das reflexões sobre as referências bibliográficas levantadas acerca
do tema.

Palavras-chave: Matemática; Trabalho; Ensino; Coordenador.
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INTRODUÇÃO
“Tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: a
de servir como agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro,
seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola” (COELHO, 2000. p.15).

N

este artigo, propomos refletir sobre a função do Coordenador Pedagógico na instituição escolar ou educacional (no caso com o foco no seu trabalho como sujeito
de formação dos docentes para o ensino da matemática), como este profissional
é visto pelos professores no cotidiano em que trabalham e a refletir sobre os retrocessos e avanços na carreira.
Acerca da profissão de Coordenador Pedagógico, temos muitos aspectos que envolvem
o exercício desta profissão. Há problemas em relação à sobrecarga de trabalho e o envolvimento
que ele exerce na prática pedagógica.
O cotidiano escolar exige que o Coordenador Pedagógico esteja preparado a planejar e
executar a sua tarefa com organização da rotina de trabalho, o que muitas vezes é prejudicada
por situações que independem da sua organização, como questões ligadas à indisciplina, falta
de professor, doença de alunos, conflitos entre os pares. Para contemplar o tema a ser abordado
neste artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do tema e reflexões sobre estas
referências.
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O PAPEL DO COORDENADOR
PEDAGÓGICO À MELHORIA
DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM COM O FOCO NA
MATEMÁTICA
Para Lomanico (2005), o trabalho do
Coordenador Pedagógico está diretamente relacionado ao bom funcionamento e atendimento aos alunos, a partir do exercício desta função com maestria, o Coordenador Pedagógico,
tem embasamento para propor novas ações
junto aos docentes e os outros membros da
equipe gestora da unidade (diretor, vice-diretor,
etc.).Como ressalta Lomanico (2005):

O coordenador pedagógico é o elemento do quadro do
magistério em que pertence a um sistema de supervisão de ensino estadual, de estrutura hierárquica definida legalmente, desempenha funções de assessoramento ao diretor da escola a quem está subordinada. Sua
situação funcional é definida legalmente, para exercer
suas atribuições dispõe de autoridade por delegação e
pela competência (LOMANICO, 2005, p. 105).

O papel do Coordenador Pedagógico
tem sofrido mudanças, especialmente, acerca
da relevância do seu trabalho para o desenvolvimento das ações pedagógicas nas instituições escolares ou educacionais (no caso da
Educação Infantil), no decorrer dos anos este
profissional está ganhando destaque na equipe gestora das unidades.

É importante destacar que o Coordenador Pedagógico precisa saber articular as práticas educativas na construção do projeto político pedagógico, elaboração e consolidação
do trabalho pedagógico, formação continuada
para os profissionais da escola, etc. (LOMANICO, 2005).

Sua função mediadora o torna capaz
de revelar os significados das propostas curriculares e articulá-las junto aos docentes e os
demais membros da equipe gestora. E, este
profissional pode viabilizar o trabalho dos professores de acordo com as diretrizes pedagógicas e socioculturais da escola bem como da
rede escolar em que está vinculada.

Este profissional deve ter clareza das
legislações que permeiam o seu trabalho, bem
como todos os documentos oficiais expedidos
pelos órgãos competentes. O poder de persuasão deste profissional além da sua formação
inicial e continuada realizada de maneira efetiva e eficaz também são fatores relevantes para
exercício da função (LOMANICO, 2005).

Bem como este profissional deve estar
preparado para lidar com diferentes profissionais e tiveram diversas formações ao longo da
sua carreira e que estes aspectos interferem
diretamente na sua prática. Saber lidar com o
diferente é a chave para o sucesso do Coordenador Pedagógico.
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Como afirma Almeida e Soares (2010):

O pedagogo é o profissional especialista em educação,
que deve ser capaz de compreender a educação como
fato cultural e social. O trabalho do pedagogo é parte
do processo de organização da escola como um todo,
em suas finalidades, estratégias, metodologias de ensino, definição de conteúdo, formas e instrumentos de
avaliação, organização da gestão escolar, entre outros.
É esse profissional o principal responsável pela articulação entre todos esses elementos, buscando a coerência teórico-metodológica entre o trabalho realizado por
diferentes professores, em diferentes turmas, turnos e
disciplinas (ALMEIDA e SOARES, 2010, p.12).

Assim, este profissional pode contribuir
para mudanças positivas no cotidiano pedagógico, compreendendo o papel que exerce no
meio em que vive como responsável por uma
prática pedagógica crítica, transformadora, coerente e reflexiva permeadas por ações participativas, críticas e acima de tudo democráticas.

Ao passo que o Coordenador Pedagógico deve desenvolver amplamente sua capacidade de comunicação. Visto que é o principal
elo entre escola e pais de alunos, e dentro da
escola constituindo a comunicação entre todas
as esferas da unidade escolar ou educacional.

Libâneo (1999) afirma que:
O pedagogo assume a tarefa de orientar a prática educativa de modos conscientes, intencionais, sistemáticos,
para finalidades sociais e políticas cunhadas a partir de
interesses concretos no seio da prática social, ou seja,
de acordo com exigências concretas postas a humanização num determinado contexto histórico social. Junto
a isso formula e desenvolve condições metodológicas
e organizativas para viabilizar a atividade educativa nos
âmbitos da escola e extra escolar (LIBÂNEO, 1999, p.
135).

A comunicação é um aspecto chave
para uma gestão escolar que apresenta resultados positivos.

Este profissional bom como todos que
trabalham nas escolas precisa de uma formação continuada, que alavanque sua prática pedagógica e que subsidie o seu trabalho pedagógico.

O Coordenador Pedagógico tem como
responsabilidade o planejamento, orientação e
coordenação de atividades pedagógicas, orgaA fim de fomentar condições de reflenizando e coordenando as formações docen- xão e análise, constituindo-se como sujeito atites bem como acompanhar e quando necessá- vo na construção de sua cidadania e de todos
rio intervir no processo pedagógico do aluno. que o rodeiam. Como afirma Christov (2003):

Para que assim possa acompanhar seu
desenvolvimento e envolvimento no ambiente
escolar e garantir a formação do cidadão crítico, reflexivo e ativo na sociedade em que ele
vive.
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A atividade profissional dos educandos é algo que se
refaz mediante processos educacionais formais e informais variados, amalgamado sem dicotomia entre vida
e trabalho, entre trabalho e lazer. Com as contradições
certamente, mas, afinal, mantendo as inter-relações múltiplas no mesmo homem, por isso, o termo educação
continuada tem a significação fundamental do conceito
de que a educação consiste em auxiliar profissionais
a participar ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua
profissão (CHRISTOV, 2003, p. 10).

O Coordenador Pedagógico precisa articular todos os saberes e anseios, levar sugestões de projetos e inovações, sendo capaz de
articular a escola como um ambiente harmônico, leve e propício ao desenvolvimento global
dos alunos (CHRISTOV, 2003).

A principal recompensa para este profissional é enxergar as mudanças e consolidação do seu trabalho que é refletido no avanço
dos alunos, quando o ambiente de trabalho favorece a construção do conhecimento ele se
concretiza em ações dos próprios alunos em
O poder de articulação do Coordena- se manterem na escola bem como os profesdor Pedagógico exige que esse profissional sores (CHRISTOV, 2003).
ofereça aos professores condições para que
trabalhem coletivamente as propostas curriculares. E, a articulação deve possibilitar a interInfelizmente, alguns retrocessos são
disciplinaridade e a transdisciplinaridade para percebidos no exercício da função de Coordeadequação dos conteúdos à grade curricular a nador Pedagógico, tais como: lidar com quesser contemplada no decorrer do ano letivo.
tões administrativas na falta do diretor ou do
vice-diretor, carência de formação continuada
disponibilizada pela rede de ensino em que
está vinculado, ausência de materiais pedagóIsso visando a conciliação e os melho- gicos para desenvolver suas ações formadoras
res resultados para os alunos. A comunicação, com os docentes, etc. (CHRISTOV, 2003).
nesse sentido, é fundamental, tanto com professores, como com alunos e pais. Exercendo
sua função de formador, o Coordenador PeTais obstáculos são difíceis de ser sudagógico deve, mais uma vez, oferecer con- perados dependendo do fator financeiro, o qual
dições e viabilizar o trabalho dos professores ultimamente está extremamente escasso nas
no aprofundamento em sua área específica de unidades. Os avanços no exercício da função
trabalho (CHRISTOV, 2003).
estão vinculados ao reconhecimento da importância do papel do Coordenador Pedagógico
nas unidades escolares e educacionais, especialmente, com o foco na formação docenEsse compromisso de desenvolvimen- te para o ensino da matemática (CHRISTOV,
to dos professores deve levar em consideração 2003).
todos os atores de uma escola. O Coordenador
Pedagógico deve estar atualizado às demandas dos alunos e dos docentes. Sugestões
de professores e dos pais serão também muito
bem-vindas, o exercício da escuta é primordial
para o exercício da função de forma eficiente
e eficaz.
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Além da importância imediata para a
vida do educando, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) preconizam que um bom ensino de Matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental, forme uma base para os anos
posteriores e dá apoio à construção de outras
áreas, o que pode ser comprovado a seguir:

A constatação da sua importância apoia-se no fato de
que a Matemática desempenha papel decisivo, pois
permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como
instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo,
interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização
do raciocínio dedutivo do aluno (BRASIL, 1998, p. 15).

No âmbito escolar, a aprendizagem da
Matemática deve ser vista como uma linguagem capaz de traduzir a realidade e que proporcione uma aplicação em vários contextos,
estabelecendo relações entre os conteúdos ensinados e metodologias utilizadas.

Ao organizar suas tarefas, o professor
precisa levar em consideração suas concepções sobre o ensino de Matemática, o ambiente a ser criado em sala de aula, as interações
que ocorrem nesse ambiente e a relação dialógica entre os envolvidos nesse processo que
possibilita a produção de significado.

Nesse sentido, é necessário proporcionar aos docentes a oportunidade de vivenciar
situações que os levem a perceber, que é posDiante da complexidade do sistema sível encontrar, num simples texto de literatura
educacional brasileiro e da necessidade de infantil, situações matemáticas.
melhoria na qualidade do ensino, Placco, Souza e Almeida (2012, p. 758) reconhecem a importância de estudos que voltem sua atenção
para ―profissionais específicos dentro da esEssa prática abre espaço para a cocola que não têm recebido investimentos, prin- municação nas aulas de Matemática, até então
cipalmente no âmbito da formação, como é o caracterizadas pelo silêncio e pela realização
caso do coordenador pedagógico‖.
de atividades mecânicas de cálculo, dando às
atividades realizadas maior significado, num
processo de construção do conhecimento contextualizado.
As autoras citam pesquisas internacionais a partir de um estudo realizado pela
Fundação Victor Civita (PLACCO, ALMEIDA e
SOUZA, 2011), que reforçam a ideia da imConvém ressaltar que a realidade reportância do coordenador pedagógico como tratada da experiência de outros países é diferesponsável pela formação continuada em ser- renciada do Brasil em alguns aspectos: condiviço, trazendo dados que esse tipo de forma- ções de trabalho desse profissional, definição
ção é mais eficiente para a melhoria do ensino de atribuições e remuneração diferenciada dos
quando comparado com cursos ou oficinas professores.
oferecidos aos professores.
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Sabemos da importância da equipe
gestora da escola para o desenvolvimento
profissional dos professores, tanto na consolidação da escola como espaço de formação,
como na captação de recursos.

Assim, inserindo a escola em programas diversos; no estabelecimento de parcerias
com outras esferas públicas, visando a participação em programas de formação de professores.

A fertilidade dessa analogia entre numeramento e letramento, que permite distinguir a preocupação com o
ensino de uma matemática formalizada – identificado
com a preocupação da alfabetização matemática num
sentido mais estrito – dos esforços na busca de identificar, compreender e fomentar os modos culturais de
matematicar em diversos campos da vida social (até
mesmo na escola) e de considerá-los em suas intenções, condições e repercussões – identificados com
a noção de numeramento – faz com que nos deparamos, com certa frequência, com concepções de numeramento estabelecidas quase nos mesmos termos das
elaborações destinadas a produzir um conceito de letramento, transferindo-se as considerações que contemplam a inserção no mundo da leitura e da escrita para a
discussão do acesso, da produção ou da mobilização
do conhecimento matemático (FONSECA, 2009, p. 53).

Diante de tais atribuições, consideramos que é o orientador pedagógico a figura
que mais diretamente está relacionada com o
trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas
do município investigado, sendo o responsável
por diversas ações envolvendo o Projeto PedaDe acordo com o documento que oriengógico, o processo de ensino e aprendizagem
tou a implantação do ensino fundamental de
e as práticas pedagógicas dos professores.
nove anos, a determinação dos conteúdos a
serem trabalhados é de responsabilidade dos
Neste tocante o papel do Coordenador sistemas de ensino (BRASIL, 2009, p. 24).
Pedagógico é reinventar o papel do professor,
trazendo novas perspectivas e vivências para
Ou seja, é de competência dos geseste profissional por meio das suas ações fortores educacionais e professores a tarefa de
madoras:
traçar as competências e habilidades que irão
priorizar nesta etapa bem como a sua conduA efetivação de inovações em redes de ensino e esco- ção.
las supõe que os agentes envolvidos venham a compartilhar de um projeto assumido coletivamente, a partir
de negociações e construção de consensos. Ao que
parece, os autores que tratam de inovação educacional
tendem a compreender a produção de inovação como
algo novo para um dado contexto, não significando necessariamente invenção ou criação de algo até então
inexistente (SOUSA; MARTINS, 2013, p. 168).

Nessa perspectiva, não se prioriza uma
abordagem que possibilite o desenvolvimento
do pensamento reflexivo, crítico, analítico, investigativo ou cooperativo, no sentido amplo.
O ensino da Matemática pode ir muito além
dessa visão, favorecendo uma atitude transformadora da realidade individual e coletiva.

O professor precisa ser constantemenA educação tem como dever o desenvolvimento de expectativas e a vontade do su- te estimulado pelo Coordenador Pedagógico
jeito em obter o conhecimento e especialmen- para o seu crescimento profissional e pessoal
te relacionar o conteúdo aprendido na escola ser refletido no exercício da prática docente.
com o seu exercício da cidadania:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coordenação pedagógica assume o papel de parceiro do professor para o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno na formação do sujeito crítico, reflexivo e ativo
na sociedade, bem como na organização e realização do projeto político pedagógico da unidade
escolar ou educacional.
Para o desenvolvimento do seu trabalho, é necessário realizar constantemente o resgate
do papel do Coordenador Pedagógico, bem como sua formação inicial e continuada.
É necessário que este profissional tenha clareza de suas atribuições para que possa desenvolvê-las de maneira positiva e não ser o profissional que tudo faz na unidade, e, é primordial
a delimitação dos papéis dos profissionais na unidade escolar ou educacional.
A necessidade da integração entre as professoras de anos diferentes é fundamental para
ampliar as possibilidades de aprendizagens dos alunos.
A visão de potencializar a interação e o compartilhamento de experiências, conhecimentos, vivências e práticas pedagógicas entre os professores permite a compreensão de como
foram as experiências educativas dos alunos no ano anterior e isso possibilita um planejamento
adequado de acordo com a realidade dos educandos.
Nesse contexto, um trabalho colaborativo entre as professoras de anos diferentes contribui de modo eficiente para a construção do conhecimento matemático que os alunos precisam
aprender na turma em que estão lecionando.
Geralmente a professora não permanece na mesma turma no ano seguinte. Por isso,
mesmo fazendo um diagnóstico inicial da turma, a professora precisa da troca de ideias e experiências com a professora que trabalhou com a turma no ano anterior contribuindo para um
melhor conhecimento do que os alunos já sabem e daquilo que precisa ser ensinado para dar
prosseguimento ao ensino
Ademais, o ensino da Matemática é visto como um desafio a ser enfrentado nas escolas.
Dentre alguns aspectos que podem ocasionar a dificuldade no ensino dessa disciplina
está a formação dos docentes, inicial e continuada.
Nessa perspectiva, para a maioria das docentes o estudo da Matemática na formação
inicial não foi suficiente, por isso, apontam o aumento de estudos na licenciatura.
É importante salientar que a formação continuada como uma das situações primordiais
para que possam compreender o papel formativo da Matemática no processo de escolarização
inicial das crianças e as dimensões teóricas e metodológicas das relações entre os processos
de ensinar e aprender.
E, por fim, neste tocante o papel do Coordenador Pedagógico é primordial no processo
de ensino e aprendizagem, com o seu olhar atento ao cotidiano escolar.
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RESUMO: Este artigo trata do tema Psicomotricidade e Desenvolvimento Infantil. Esta pesquisa
tem como objetivo estudar e compreender a importância da Psicomotricidade para a estimulação de bebês nas instituições de ensino que atendem crianças de três a quinze meses,
aproximadamente, ou seja, os berçários. A Psicomotricidade constitui-se como uma base para
a aquisição da habilidade motora na infância. A contribuição efetiva para a formação e estruturação do esquema corporal é incentivada na prática do movimento em todas as etapas da
vida de uma criança. O desenvolvimento psicomotor alicerça a capacidade criativa, e, o educador deve estar atento aos estímulos necessários para esse desenvolvimento. O desenvolvimento motor do bebê está relacionado diretamente ao seu crescimento físico, assim é sua
maturação biológica é que determinará seu estágio de desenvolvimento psicomotor. Por isso
é importante saber quais são os objetivos propostos e as atividades relativas a cada fase do
desenvolvimento, para que possamos desenvolver um trabalho educativo que estimule o desenvolvimento de suas potencialidades, levando-se em conta as características de cada um.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa tem como objetivo estudar e compreender a importância da Psicomotricidade para a estimulação de bebês nas instituições de ensino que atendem
crianças de três a quinze meses, aproximadamente, ou seja, os berçários.
A Psicomotricidade se constitui como uma base para a aquisição da habilidade motora
na infância. A contribuição efetiva para a formação e estruturação do esquema corporal é incentivada na prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. O desenvolvimento
psicomotor alicerça a capacidade criativa, e, o educador deve estar atento aos estímulos necessários para esse desenvolvimento.
O educador tem seu perfil construído, ou melhor, alicerçado, durante todo o período em
que realiza a Graduação. Esse período, atualmente, tem se mostrado bastante flexível devido a
várias opções de ofertas existentes no “mercado educacional”.
Em média, vai girar em torno de três a quatro anos, ou talvez até menos, tendo em vista o aumento pela procura de cursos EAD - educação a distância – que além de ter um custo
efetivo bem menor do que as “tradicionais” aulas presenciais, que tem atraído muitas pessoas,
asseguram oferecer uma formação completa e em menos tempo.
No entanto, o que acontece muitas vezes é, que ao sair com o diploma de pedagogo
ou pedagoga nas mãos, surge um sentimento de despreparo e insegurança para lidar com o
processo de aprendizagem de vidas tão pequenas.
Nesses casos, o que tende a acontecer com o profissional, é partir em busca de uma
especialização, como foi o meu caso, objetivando obter um melhor alicerce para poder propiciar
de forma correta, segura e consciente, situações de ensino/aprendizagem onde as crianças
possam experienciar novas vivências de forma lúdica e prazerosa.
Nos berçários, que é o foco dessa pesquisa, quem assume essa responsabilidade de
propiciar essas vivências são as berçaristas, que possuem, quando muito, apenas um curso de
formação para babás. Mesmo sendo supervisionadas por pedagogas, quem permanece o maior
período com as crianças são essas profissionais.
Por todo esse histórico, surgiu a minha inquietação em realizar essa pesquisa sobre as
contribuições da psicomotricidade na educação infantil, pois, é comprovado por estudos e pesquisas a importância e os benefícios que um educador capacitado traz as crianças ao estimulá-la desde cedo, contribuindo assim para um melhor desempenho escolar no futuro, diminuindo
as estatísticas de fracasso escolar, bem como despertar na criança o interesse em aprender,
aproveitando a facilidade que apresentam em participar de brincadeiras, ministrando-as para
objetivos de aprendizagem.
Assim, este tema vem abordar a importância de ter um olhar psicomotor no ambiente de
berçários, pois o educador para lidar com crianças nesta faixa etária, deverá ser um observador,
ter olhos, ouvidos e sensibilidade para perceber as necessidades das crianças não só em grupo,
mais, e especialmente, na individualidade de cada uma. Será, por meio de ações do cotidiano
de um berçário, que analisaremos a importância da psicomotricidade no desenvolvimento dos
bebês, e como as berçaristas podem contribuir nesse processo.
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A IMPORTÂNCIA DO
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
PARA A ESCOLA DA INFÂNCIA

A Psicomotricidade e suas contribuições para a aprendizagem global na educação infantil, é um meio de auxílio para o desenvolvimento das crianças em todas as
suas necessidades, por meio de experiências motoras,
socioafetivas e cognitivas, que são indispensáveis à formação integral dos alunos [...] o lúdico deve embasar
o trabalho do professor com a psicomotricidade e as
práticas lúdicas, devem propiciar o desenvolvimento
das funções psicomotoras do esquema corporal, a estruturação temporal e espacial e a imagem corporal,
estas funções irão auxiliar as crianças a descobrirem o
seu mundo e o mundo que acerca (FIEP, 1988, p. 20).

A psicomotricidade é a ciência que tem
por objetivo o estudo do homem através do seu
corpo em movimento, e está relacionada ao
seu mundo interno e externo, que está estritamente relacionado à maturação em processo,
explicitando que o corpo é a origem das aquisições orgânicas, cognitivas e afetivas, podemos
observar o quanto é essencial ser trabalhada
de forma adequada na educação infantil, gaFonseca (2001) afirma que as práticas
rantindo com que a criança possa superar obstáculos presentes durante o processo de aqui- com a Psicomotricidade como fonte principal
no processo educativo devem refletir não sosição da aprendizagem.
mente questões relacionadas à motricidade,
Para um bom desenvolvimento dos be- mas também questões de ética, valores e cidabês, é necessário que os mesmo sejam estimu- dania, permeando um trabalho significativo que
lados desde muito cedo, mas sem forçar sua é respaldado por Lei, as práticas de trabalhos
natureza. A estimulação por meio de movimen- devem desenvolver ao máximo as potencialidatos e o manuseio de objetos que estimulam as des dos alunos, propiciando a construção de
suas habilidades de forma lúdica é essencial sua autonomia, criticidade, leitura de mundo,
através de um ambiente prazeroso, atrativo e
para o desenvolvimento psicomotor.
estimulador, problematizando a realidade, por
Afirma Fonseca (2001), que de acordo meio de um aprendizado integrador, que aprecom a teoria de Piaget, a inteligência se cons- senta em seus resultados a transformação do
trói a partir da atividade motriz das crianças sujeito para a construção de valores.
nos primeiros anos de vida. Até os sete anos,
aproximadamente, a educação da criança é
psicomotriz. Todo o conhecimento e a aprendizagem concentram-se na ação da criança sobre o meio, os demais e as experiências através de sua ação e movimento.

É importante oferecer ao bebê a oportunidade de brincar, assim ele adquire canais
de comunicação e abertura para o diálogo com
o mundo, desenvolvendo seu controle interior,
a autoestima, estabelecendo relações de confiança e posteriormente integrando o desejo de
A psicomotricidade faz parte de todos aprender.
os gestos e atividades existentes, realizadas
Acompanhar a criança num processo
pelas crianças ela se desenvolve através da
motricidade, que propõe o conhecimento e do- psicomotor, como acrescenta Oliveira (2003),
mínio do o corpo, em meio às relações sociais. possibilita-lhe uma melhor estruturação tanto
Sendo assim, o trabalho com a psicomotricida- mental quanto corporal. De posse de uma práde é imprescindível para enriquecer e aprimo- tica que dê lugar a criatividade e a espontaneirar o desenvolvimento global das crianças. É dade, consequentemente, a criança fortalecerá
de suma importância compreender que a es- sua autoestima, realizará novas descobertas,
trutura psicomotora da educação é a base que construirá relações de confiança consigo mesfundamenta o processo intelectual de aprendi- ma e com os outros, e avançará nos demais
aspectos, tanto cognitivos quanto motores:
zagem dos alunos:
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A Psicomotricidade não é exclusiva de um método, de
uma “escola” ou de uma “corrente” de pensamento,
nem constitui uma técnica, um processo, mas visa fins
educativos pelo emprego do movimento humano, da interação com os objetos, propiciando o desenvolvimento
de sua integralidade (FONSECA, 2001, p. 89).

Pode-se perceber, de acordo com as
afirmações dos autores citados acima, que ao
brincar, a criança expressa suas representações mentais, enriquece suas experiências, estimula a criatividade e desenvolve habilidades.
Tem a possibilidade de construir, transformar
e reconstruir seu imaginário e possibilita seu
desenvolvimento afetivo e intelectual.
É importante oferecer à criança a oportunidade de brincar, assim ela terá canais de
comunicação e abertura para o diálogo com
o mundo, desenvolvendo seu controle interior,
a autoestima, estabelecendo relações de confiança consigo mesma e com os outros e se
motivará para o desejo de aprender.

Araújo (1992) define que a psicomotricidade é uma prática que visa várias formas
para se trabalhar, envolvendo a ciência, no
qual estuda o desenvolvimento do bebê e do
seu corpo em movimento, como uma psicanálise que é observada durante o desenvolvimento
das crianças no decorrer da sua vida:
A psicomotricidade surge como uma sugestão de atividade extracurricular, ou mesmo contemplada nas orientações curriculares para Educação Pré-escolar. Esta
disciplina seria uma forma de intervir e facultar ambientes lúdicos, propícios para esta tomada de consciência
social, onde a criança se conhece a si e aos outros, estabelecendo uma relação fulcral entre ela própria, o seu
corpo e o ambiente que a envolve (WALLON, 1986).

O desenvolvimento motor do bebê está
relacionado diretamente ao seu crescimento físico, assim é sua maturação biológica é que
determinará seu estágio de desenvolvimento
psicomotor.

A IMPORTÂNCIA DO
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
NA APRENDIZAGEM

Por isso é importante saber quais são
os objetivos propostos e as atividades relativas
a cada fase do desenvolvimento, para que possamos desenvolver um trabalho educativo que
A educação psicomotora é uma técni- estimule o desenvolvimento de suas potencialica e passa pelos mesmos caminhos de uma dades, levando-se em conta as características
aprendizagem natural, primeiro através de exer- de cada um.
cícios motores, onde o corpo se desloca e o
sujeito percebe as diferentes noções; segunAraújo (1992) enfatiza que a aprendido, por meio de exercícios sensório-motores, zagem motora pode ser definida como sendo
com a manipulação de objetos possibilitando uma mudança na capacidade do indivíduo para
a percepção de diversas noções; e por último executar uma habilidade motora, que deve ser
por meio de exercícios percepto motores, em
inferida de uma melhoria relativamente permaque são realizadas manipulações mais sutis e
nente no desempenho, como resultado da práa percepção visual.
tica ou de experiência. Ela tem como objetivo
Segundo a Associação Brasileira de investigar as mudanças no comportamento moPsicomotricidade (1999): Psicomotricidade é tor do indivíduo, observando os mecanismos e
a ciência que tem como objetivo de estudo o as variáveis responsáveis por estas mudanças:
homem por meio do seu corpo em movimento
e em relação ao seu mundo interno e externo, [...] baseando-se na necessidade da educação integral
bem como suas possibilidades de perceber, da criança que adentra no âmbito escolar, devemos dar
atuar, agir com o outro, com os objetos e con- possibilidades, bem como propiciar condições motoras,
sigo mesmo. Está relacionada ao processo de afetivas, cognitivas e sócio afetivas para seu desenvolmaturação, onde o corpo é origem das aquisi- vimento. Sendo assim, para que esse desenvolvimento
ções cognitivas, afetivas e orgânicas.
se consolide, a psicomotricidade na aprendizagem glo701
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bal das crianças, deve ser entendida como uma ciência
que vai estudar o indivíduo em função de todos seus
movimentos, como se dá sua realização, seus aspectos
motores, cognitivos, afetivos e seus resultados com o
meio social (FONSECA, 2008, p. 89).

Segundo a Teoria da Evolução da Espécie apresentada no ano de 1859 por Charles
Darwin no livro A Origem das Espécies, através
da seleção natural, o desenvolvimento humano
se dá a partir das interações com o outro e
com o meio social.
Desde os primeiros dias de vida, a
criança apresenta reflexos motores, nessa fase
ainda são incontroláveis, ou seja, são reflexos
primitivos, mas mesmo assim é o meio que as
crianças possuem para se comunicar com o
mundo que a cerca. Em sua teoria, Darwin observou que os seres vivos sofrem modificações
que podem ser passadas para as gerações seguintes, surgindo a ideia da seleção natural.

A educação psicomotora deve ser considerada como
uma educação básica [...] Ela condiciona todas as
aprendizagens pré-escolares e escolares; estas não podem ser conduzidas a bom termo se a criança não tiver
conseguido tomar consciência do seu corpo, lateralizar-se, situar-se no espaço, dominar o tempo, […] A educação psicomotora deve constituir privilégio desde a mais
tenra infância, conduzida com perseverança, permite
prevenir certas inadaptações sempre difíceis de melhorar quando já estruturadas (LE BOULCH, 1988, p. 11).

Baseando-se nesses processo de evolução, pode-se iniciar uma rápida análise das
mudanças e avanços da criança no seu todo.
Ao analisarmos os nossos antecedentes, podemos dizer que a nossa espécie está em constante evolução. Já percorremos um longo caminho de desenvolvimento psicomotor desde
a época do homo erectus até chegar ao homo
sapiens.
Mas não podemos afirmar que o homem já chegou ao ápice de seu desenvolvimento, tanto motor quanto cognitivo. Por essa
evolução a psicomotricidade, vem sendo cada
vez mais estudada, acompanhando a evolução
e o desenvolvimento motor desde a fase neonatal, ou seja, ao nascer, até a fase da retrogênese, a terceira idade, onde ocorre a deterioração da organização psicomotora.

“No caso das girafas, ele imaginou que,
antigamente, haveria animais de pescoço curto
e pescoço longo. Com a oferta mais abundante de alimentos no alto das árvores, as girafas de pescoço longo tinham mais chance de
sobreviver, de se reproduzir e assim transmitir
essa característica favorável aos descendentes. A seleção natural nada mais é, portanto,
do que o resultado da transmissão hereditária
Segundo Ajuriaguerra (1983), a psicodos caracteres que melhor adaptam uma es- motricidade é a expressão de um pensamento
pécie ao meio ambiente [...]” (CHARLES DA- pelo ato motor preciso, econômico e harmoRWIN, 1859).
nioso. Por isso quanto mais à criança puder vivenciar o seu corpo, melhor será a sua desenDe acordo com Piccolo (1993) a evolu- voltura, e isso se refletirá durante seu processo
ção humana baseia-se fundamentalmente em de aprendizagem. Piaget, Wallon e Vygotsky
sua história física e intelectual, passando des- reforçam essa teoria.
de sua forma de sobrevivência e subsistência
até sua forma de se locomover. Na primeira
Wallon nos fala sobre a relação da
infância, a atividade mental é mais rápida e é criança com objetos e com os outros, e como
através da exploração de movimentos variados ela aprende a partir da imitação. Vygotsky esque se pode aperfeiçoar o sucesso da criança tudou a importância das atividades lúdicas que
em tarefas intelectuais. É o autoconhecimento levam a criança a reproduzir muitas situações
que vai levá-la a capacidade de lidar com os do seu cotidiano, e brincando de “faz de conproblemas e isso se consegue nas propostas ta”, reelabora e organiza suas aprendizagens.
motoras que fazem com que as criança conhe- E Piaget ressalta que a criança cria experiênça as suas potencialidades.
cias para si mesma, por meio de suas próprias
ações sobre o ambiente.
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No entanto alguns fatores como a maturação, a hereditariedade e o ambiente, podem influenciar o desenvolvimento motor. O sucesso do desenvolvimento motor não depende
da precocidade de experiências motoras, mas
sim da possibilidade de que as tenham.

ÁREAS DA PSICOMOTRICIDADE
QUE PODEM SER TRABALHADAS NO
BERÇÁRIO
O desenvolvimento psicomotor abrange o funcionamento do corpo com um todo.
Fonseca (2001), apresenta 7 fatores que devem ser estimulados e trabalhados desde a
educação infantil, os quais são: a tonicidade,
o equilíbrio, a lateralidade, a noção corporal,
a estruturação espaço temporal e praxias fina
e global. No entanto o foco de estimulação no
berçário são os fatores de tonicidade e equilíbrio.

Ele está diretamente ligado as nossas
reações, atitudes, sensações e sentimentos.
Quem já não ouviu alguém dizer a frase: O corpo fala. São exatamente estas reações e atitudes posturais conscientes e inconscientes que
são capazes de transmitir a mensagem de que
estamos tristes ou com dor, através de nossa
expressão facial ou corporal.
Segundo Sánchez, Martínez e Peñalver,
(2003) o tônus possui diferentes funções: No
aspecto motor: o tônus assegura o equilíbrio
do corpo em cada uma de suas partes, é o
ponto de apoio de cada movimento e, além
disso, sustenta a progressão de cada fase deste, adotando uma atitude apropriada.
Através do tônus somos capazes de
manter alguns equilíbrios tais como: andar,
sentar e não cair mantendo-se equilibrado sobre nosso tronco e quadril. É ele que nos torna
flexível, permitindo alcançar, pegar ou segurar
objetos com precisão.

Le Boulch (1992, p.55), define que o
Pois é por meio de cada sentimento ou
tônus é o alicerce de qualquer atividade prática, pois está presente em todas as funções emoção vivida é que contraímos ou relaxamos
motoras de nosso organismo como equilíbrio, nossa musculatura, responsável por nossas expressões, desejos e vontades. Ao passarmos
a coordenação, o movimento entre outros:
por uma sensação de desconforto, nosso corA criança deve viver o seu corpo através de uma motri- po altera a postura, ou seja, enrijecem ou relacidade não condicionada, em que os grandes grupos xamos conforme determinadas situações, ocamusculares participem e preparem os pequenos mús- sionando uma queda da tensão tônica diante
culos, responsáveis por tarefas mais precisas e ajusta- de determinada situação. Wallon (1979) apud
das. Antes de pegar num lápis, a criança já deve ter, em Sánchez, Martinez e Peñalver, (2003, p.36) afirtermos históricos, uma grande utilização da sua mão ma que:
em contato com inúmeros objetos (FONSECA, 2008,
p. 89).

Como afirma Wallon (2003) a função
tônica é aquela que mantém certa tensão no
músculo e sustenta seu esforço, ou seja, é a
atividade que mantém em todos os momentos
os músculos em forma, na posição que tomaram e que lhes dá um grau variável de consistência. Ou seja, esta tensão é que orientará
nossos músculos a sustentar nosso corpo, nas
diferentes posturas e atitudes corporais.

A função tônica do corpo é a mais primitiva e fundamental forma de comunicação
e intercâmbio e assegura que, no princípio,
a criança vive e sente seu corpo como corpo somente em relação com o outro. Utiliza o
termo “diálogo tônico” para definir a estreita
relação que se estabelece entre o bebê e a figura maternal, a partir do contato corporal, das
manifestações tônico-emocionais e da palavra.
Mediante essa estreita comunicação, a mãe
contém as manifestações do bebê.
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Sobre o diálogo tônico é importante
ressaltar a importância da figura materna ou
quem a representa para a criança, pois é ela
que irá traduzir o mundo para o bebê, seus
sentimentos, suas angústias apenas pelo toque de seus corpos e pelas trocas de olhares.

Segundo Rosa Neto (2007), o equilíbrio
é o estado de um corpo quando forças distintas atuam sobre ele se compensam e anulam-se mutuamente. Do ponto de vista biológico, a
possibilidade de manter posturas, posições e
atitudes indicam a existência de equilíbrio.

É importante falamos também sobe
as alterações do tônus: Fonseca (2001) define
que a criança com perfil hipotônico é mais extensível, calma em termos de atividade, o seu
desenvolvimento postural é normalmente mais
lento que o das crianças hipertônicas. Segundo ele, tende a aparecer mais no sexo feminino, caracterizam-se por ter maior interesse
pelas atividades de praxia fina e preensão, por
consequência, tendem a serem mais reflexivas,
controladas e possuem atividades mentais
mais elaboradas. Seus movimentos são mais
soltos e tem maior coordenação.

O equilíbrio está diretamente relacionado à força da gravidade e as sensações
proprioceptivas (percepção do corpo e seus
músculos), a percepção visual, a percepção
do meio ambiente em conjunto com o sistema
vestibular, é esta relação em conjunto que nos
permite estar em uma mesma posição sem
cair, seja ela sentada, em pé ou em movimento.

Segundo Winnicott (1997, p.12), as
crianças estão sempre em movimento, se deslocando entre ações incertas, aleatórias, em
função de sua curiosidade com o mundo, para
a construção de interesses próprios mais claOliveira (2003, p.28), associa a hipoto- ros. A escola pode aproveitar esse movimento,
nia a uma diminuição da tonicidade muscular ou então, pode inibi-lo de tal modo que desenda tensão, ou seja, tônus corporal baixo. A hi- coraje a criança em sua interação com o meio.
pertonia é definida por Fonseca (2001), como
Durante o movimento, o tono postural
aumento da rigidez, ativa, com desenvolvimendeve se ajustar a fim de compensar o desloto postural mais precoce.
camento do peso do corpo de uma perna a
Daí a sua predisposição para a mar- outra e assegurar, ao mesmo tempo, o equilícha e para a exploração do espaço envolvente, brio de todo o corpo. Nossos pés têm fundaconsequentemente, as suas atividades mentais mental importância em nosso equilíbrio, pois
surgem mais impulsivas, dinâmicas e, por esse eles se responsabilizam em nos mantermos na
fato também, mais descoordenado e inade- posição vertical, suportando nosso peso, senquado. Devido à extensibilidade, aparece mais do importante também à coluna vertebral, e as
no sexo masculino. Para Oliveira (2003), a hi- articulações pélvicas e dos joelhos, ambos respertonia é um aumento do tônus, os músculos ponsáveis e fundamentais para o andar:
possuem maior resistência devido a sua con[...] independente dos fatores que são de responsabilitração em excesso:
Durante a idade pré-escolar, deverão ser identificados
problemas de desenvolvimento que possam comprometer a aprendizagem escolar, bem como desenvolver
aptidões pré-escolares necessárias. Durante a idade
escolar, as atitudes dos educadores, das diversas áreas, a aplicação de seus métodos e a invenção de novos
instrumentos deveriam ser estudadas em termos interdisciplinares (FONSECA, 2008, p. 534).

dade da escola, nada muda o fato de que, o essencial
é o aprendizado e crescimento dos alunos, apresentar
a criança o meio, que ela faz parte dele e que ela deve
vivê-lo concretamente dentro desse meio, e é por meio
do conhecimento motor, da exploração dos objetos e
das relações afetivas, que a criança terá os subsídios
cognitivos, afetivo e motores para conseguir tolerar a
sucessão das informações que será exposta a ela durante todo seu crescimento (FONSECA, 2008, p. 89).
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Rosa Neto (2007) afirma que a criança
pequena antes de alcançar o equilíbrio adota
apenas posturas, o que equivale a dizer que
seu corpo reage de maneira reflexa aos múltiplos estímulos do meio. A postura está estruturada ao tônus muscular. Os reflexos podem
fazer intervir músculos, segmentos corporais
ou o corpo todo, como, por exemplo, a postura
tônica em flexão ou extensão.
O equilíbrio pode ser estático e/ ou dinâmico: Estático: é o equilíbrio que nosso corpo necessita para estarmos parados em uma
mesma posição e não cair, ele é de origem
proprioceptiva, ou seja, é necessário sabermos
onde está cada parte do nosso corpo, músculos e a posição na qual nos encontramos para
nos mantermos parados, requer muita concentração.
Dinâmico: é o nosso movimento e nossa mudança postural, ou seja, o andar, subir,
descer, correr, pular entre outros. O equilíbrio
dinâmico está em constante reorganização
muscular. A criança com uma equilibração
adequada executa suas atividades com menor
esforço e desgaste, mantendo uma movimentação harmônica e coordenada, tendo a possibilidade de interagir com o outro e explorar
todos os objetos que necessita para sua aprendizagem.

para localização do material bibliográfico. Para
atingir os objetivos deste estudo utilizamos as
contribuições de Di Fonseca (2008), Le Boulch
(1992), Oliveira (2003), dentre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo
e foi possível constatar que a Psicomotricidade no âmbito educacional cada vez mais vem
ganhando mais relevância, ela hoje é utilizada como instrumento para a aprendizagem, e
de forma lúdica e prazerosa contribui para o
desenvolvimento global das crianças, com o
respaldo das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil.
O trabalho na educação infantil, requer
de seus educadores um aprimoramento constante e a renovação dos estudos, uma vez que
é na educação que inicia o trabalho com o
desenvolvimento global nas crianças, atuando
não só com a motricidade, mas também com
as dificuldades e transtornos na aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada a
psicomotricidade e o desenvolvimento na educação infantil. A pesquisa bibliográfica busca
descobrir aquilo que já foi escrito e produzido
de maneira científica por outros autores, tornando o aprendizado mais maduro com novas
descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento.
Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet e em bases
de dados que possuem credibilidade científica,
é muito utilizada como mecanismo de busca
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos conceitos abordados nesta pesquisa temos que o desenvolvimento motor
do bebê está relacionado diretamente ao seu crescimento físico, assim é sua maturação biológica é que determinará seu estágio de desenvolvimento psicomotor.
Por isso é importante saber quais são os objetivos propostos e as atividades relativas
a cada fase do desenvolvimento, para que possamos desenvolver um trabalho educativo que
estimule o desenvolvimento de suas potencialidades, levando-se em conta as características de
cada um.
Devemos propiciar exercícios psicomotores a fim de equilibrar e harmonizar o tônus na
contração e relaxamento muscular para que haja um equilíbrio do músculo a fim de melhorar o
desenvolvimento da criança de forma global, respeitando os aspectos, afetivos, sociais, cognitivos e motores.
A atitude do berçário frente à espontaneidade da criança pode influenciar fortemente o
rumo do processo de aprendizagem da criança. O berçário que dedica atenção especial para
o desenvolvimento psicomotor dos bebês tende a contribuir com o bom aprendizado no desenvolvimento infantil.
Com base na pesquisa realizada podemos concluir que a psicomotricidade se constitui
como uma base para a aquisição da habilidade motora na infância. A contribuição efetiva para a
formação e estruturação do esquema corporal é incentivada na prática do movimento em todas
as etapas da vida de uma criança.
O desenvolvimento psicomotor alicerça a capacidade criativa, e, o educador deve estar
atento aos estímulos necessários para esse desenvolvimento. Para todo movimento que realizamos fazemos uso de nossa musculatura, e para que haja este movimento é necessária uma
contração muscular e em contrapartida uma relaxação muscular, que faz com que consigamos
realizar os diferentes movimentos, mesmo quando estamos em estado de repouso.
Precisamos de tônus suficiente para ficar em pé contra a gravidade e para manter boa
postura e alinhamento, mas não tanto que nos deixe tensos ou rígidos, para esta tensão dá-se
o nome de tônus muscular.
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM COM
CRIANÇAS ESPECIAIS

RESUMO: O conjunto de processos educacionais decorrentes da execução de políticas articuladas, impeditivas de qualquer forma de segregação e de isolamento, buscava alargar o acesso
à escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de TODOS OS ALUNOS
nela, independente, de suas particularidades. Sob o ponto de vista prático, a educação inclusiva garante a qualquer criança o acesso ao Ensino Fundamental, nível de escolaridade
obrigatório a todo cidadão brasileiro. As crianças brasileiras, também foram deixadas nas ruas
para morrerem ou na roda dos expostos para serem cuidadas pelas instituições religiosas. O
professor, dentro da perspectiva inclusiva e com uma escola de qualidade, não deve duvidar
da capacidade e das possibilidades de aprendizagem dos alunos e muito menos prever quando esses alunos não irão aprender. Ter um aluno deficiente em sala de aula, não deve ser um
empecilho, para que, suas práticas pedagógicas, com relação ao deficiente sejam menores de
idade qualidade ou em menor tempo.

Palavras-chave: Práticas Educativas; Dificuldades; Aprendizagens; Crianças.
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INTRODUÇÃO

O

atendimento aos deficientes se manteve com a ajuda de instituições e organizações filantrópicas. Além disso, não foram conceituados os variados graus de deficiência, dificultando o atendimento e o progresso educacional dessas crianças
(BRASIL, 2008).
Dentro desse contexto a autora explica que ainda, não justifica um ensino à parte, individualizado, com atividades que discriminam e que se diz ´´adaptadas´´ às possibilidades de
entendimento de alguns.
A aprendizagem é sempre imprevisível, portanto, o professor deve considerar a capacidade de todos os alunos, deixando de rotulá-los e de categorizar seus alunos, entendendo que
todos são capazes de assimilar conhecimento e de produzi-los (MACHADO, 2013).
Em 1874, fundou-se em Salvador, Bahia, a primeira instituição que atendia as pessoas
com deficiência mental, o Hospital Juliano Moreira (BRASIL, 2008).
Dentro dos princípios higienistas, em 1903, no Rio de Janeiro, a deficiência mental tornou-se problema de saúde pública e esses deficientes foram relegados ao Pavilhão Bourneville,
que foi a primeira Escola Especial para Crianças Anormais e o Hospício de Juquery.
A medicina influenciou na forma como essas pessoas seriam tratadas até 1930, sendo
substituída pela Psicologia e Pedagogia (BRASIL, 2008). Um dos primeiros médicos psiquiatras a estudar a Deficiência Mental no Brasil, foi Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho. Ele
enfatizou a necessidade do atendimento médico-pedagógico com uma equipe multidisciplinar
(BRASIL, 2008).
Com a chegada da `´escola nova´´ no Brasil, a Psicologia consegue se inserir na Educação, utilizando-se de testes de inteligência e identificando as crianças com alguma deficiência.
A educadora Helena Antipoff, criou em Minas Gerais, o serviço de diagnóstico e classes
especiais nas escolas públicas. Foi fundadora da Sociedade Pestalozzi, influenciando a criação
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1854 (BRASIL, 2008).
As contribuições da ´escola nova´ para a educação especial, tiveram um efeito contrário
daquilo que se buscava, com a exclusão dos deficientes das escolas regulares.
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INSERINDO A CRIANÇA ESPECIAL
ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS
Cunha (2015) comenta que, embora
saibamos que na educação especial há casos
degenerativos muito severos, ainda assim, essas pessoas, mesmo que impossibilitadas no
espaço pedagógico e afetivo, por meio de atuação de profissionais interessados e dedicados,
podem receber um acompanhamento educacional reabilitativo em seu próprio lar. São ações
inclusivas além dos muros da escola.
Continuando na sua linha de pensamento, o autor, explica que quando o educador trabalha com a informação da educação inclusiva,
sua prática conclui todos os níveis e modalidades de ensino: da educação especial, passando
pela educação básica e atingindo a educação
de jovens e adultos, alcançando assim a diversidade discente nas diferentes etnias, culturas e
classes sociais.
O professor deve observar, avaliar e
mediar, para que os recursos pedagógicos de
que a escola possui sejam apropriados para
aqueles que ensinam e para os que recebem o
aprendizado.
Seguindo ainda no pensamento da autora, podemos notar a variação de tipos de formações continuadas e ela poderá ser a modalidade para formar os professores para a educação
especial. Aos professores capacitados cabe a
tarefa de identificar quais são os possíveis discentes com necessidades especiais e desenvolver com eles atividades e ações pedagógicas.
Percebe-se ainda para a autora, a proposição que o professor atualmente continua ligado com o modelo da educação tradicional que,
continua se organizando com base no modelo
médico-pedagógico, que acaba se confundindo
com o conhecimento da educação especial.
Estudos mostram que a grande dificuldade do professor é aceitar a crítica a esse modelo, que está vinculado ao pensamento dominante, não somente na educação especial, mas
na educação de modo geral, causando por muitas vezes ao resultado do fracasso escolar.
Ainda segundo a autora, na atualidade,
a proposta dos professores tem como máxima
a inclusão. Porém sua manutenção tem sido o
modelo médico-pedagógico que nos faz pensar
se este caminho está levando a qual caminho?

Sucesso ou fracasso?
Se for verdade que para a democratização da escolarização os alunos com deficiência
por meio de inclusão do ensino regular, terão
que ser superadas as barreiras impostas pelos
educadores não especializados e modificados
as práticas escolares na perspectiva da absorção com qualidade, das mais diversas diferenças culturais, linguísticas, étnicas, sociais e físicas.
É também verdadeiro que a contribuição da área da educação especial não se fará
presente enquanto permanecer hegemônico o
modelo médico-pedagógico (MICHELS, 2006).
O autor ainda explica que outras escolas se deparam diante do dilema de incluir o
educando, optando pela idade biológica ou por
sua capacidade de aprendizagem: distorção
idade-série. Há indivíduos que possuem atrasos
no desenvolvimento, cuja maturação cognitiva
está abaixo das pessoas da mesma idade. No
entanto, não se inclui um aluno de doze anos
em um grupo de crianças, mas é adequado que
ele conviva e aprenda com os outros da mesma
faixa etária, pois esse é o seu grupo social.
Uma diferença desproporcional certamente traria dificuldades para o processo inclusivo e para a dinâmica da sala de aula. Não é
nossa intenção culpabilizar ou exigir da escola ou do professor o que não foi concedido de
forma ampla e irrestrita à educação: condições
ideias para que todas as escolas pudessem estar preparadas e adaptadas, e todos os profissionais formados e capacitados. Porém é nosso
dever não perder as esperanças e, acima de
tudo, trabalhar para a legítima inclusão de nossos alunos.
Outra visão muito comum de inteligência é aquela que advém do empirismo, no qual
ela é resultante das qualidades positivas ou negativas da experiência de cada um e seu desenvolvimento compõem-se de um somatório das
aprendizagens que houve oportunidade de se
fazer (LIMA, 2005).
Trata-se de uma visão causal ou dependente de inteligência, pois é consequência de
ações ou estimulações positivas em favor de
seu desenvolvimento ou daquelas que puderam
inibir a expressão de aspectos negativos ou de
contextos desfavoráveis, o que poderá prejudicá-la. É preciso necessário acreditar na capaci711
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dade das pessoas, devendo ajudá-las a ascender ao nível representativo do pensamento.
Nas reformas educacionais o psicopedagogo se depara com várias concepções
educacionais. Uma delas é bastante conhecida
como o professor transmissor de um saber produzido no exterior da profissão, ou seja, o professor como técnico.
Em oposição a esta visão, novas tendências vêm apostando no psicopedagogo reflexivo capaz de criar seu próprio caminho profissional, que é coletivo, construído no caminhar
pedagógico, um psicopedagogo reflexivo que
saiba lidar com as múltiplas dificuldades encontradas em sua profissão. Investir na formação
docente é o primeiro passo para que o professor seja capaz de elaborar suas práticas, transformando-as quando necessário para alcançar
o aluno.
Assumir que o processo de mudança da
criança se faz com participação do psicopedagogo, e para tal se faz necessário o investimento em formação contínua. Temos que reforçar a
necessidade de se tratar o ensino como uma
profissão dinâmica, em desenvolvimento, onde
o professor toma para si a responsabilidade que
lhe compete ao definir os rumos da mudança
educacional, um sujeito capaz de produzir mudanças sociais, políticas e culturais.
Outro item que não pode faltar em um
psicopedagogo reflexivo é a preocupação com
o planejamento e avaliação de suas aulas, isso
só ocorre se o professor registrar suas ações,
avanços e dificuldades dos alunos. O registro
representa muito mais que um roteiro de aula
ou uma enumeração de atividades desenvolvidas com seus alunos. Escrever sobre a prática
faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi
ou será tomada, permitindo aprimorar o trabalho
diário e adequá-lo com frequência às necessidades dos alunos.
O que não falta na análise do atendimento de um psicopedagogo são oportunidades para colocar ideias e reflexões em prática.
Ao fazer o planejamento, por exemplo, ele pode
antecipar o que pretende alcançar em questão
de desenvolvimento, sem essa reflexão, o docente corre o risco de estar sempre improvisando.
Em cada uma das escritas reflexivas
feitas pelo psicopedagogo, há elementos, para

que ele cresça como profissional e melhore seu
desempenho, desde que elas sejam compartilhadas com um formador que o oriente, uma
parceria do corpo escolar como um todo, onde
o professor não está sozinho.
Buscar despertar na criança o fascínio
pela fantasia do mundo da ludicidade é um
desafio para todo profissional. Particularmente
quando se trabalha com crianças pequenas,
cujas competências para agir, interagir e modificar seu ambiente têm sido cada vez mais estudado.
O que as pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o desenvolvimento humano têm
apontado é que a criança é que a criança é um
sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas interações com outros em
seu meio, em atividades socioculturais concretas, as crianças mobilizam saberes e ao mesmo
tempo que os modificam.
Daí a importância das crianças terem
amplas oportunidades de exploração e conhecimento do mundo que a cerca, como fonte de
prazer e cabe ao professor proporcionar este
momento de amor pela leitura.
Aprender pode ser entendido como
o processo de modificação do modo de agir,
sentir e pensar de cada pessoa que não pode
ser atribuído á maturação orgânica, mas a sua
experiência positiva e prazerosa. A prática da
ludicidade como algo diário torna-se hábito, praticando assim o escutar, imaginar e o recontar.
Quando a criança traz para o atendimento o relato de um conto de forma espontânea,
divertida, inteligente, representa um passaporte
para a família assegurar-se de que o cotidiano
da criança é mágico, cheio de descobertas e de
demonstrações de prazer.
O atendimento e a análise com uso da
ludicidade e histórias proporcionam para criança a oportunidade de fazer sentido do contexto
e de experimentar a construção conjunta, vivenciando processos onde aspectos linguísticos e
afetivos da maior importância são acionados
em decorrência do próprio ato de contar história, onde as pessoas ficam em geral próximas
umas das outras, trabalhando temas como: perdas, frustrações, medos, etc.
Não se sabe muito sobre o assunto, entretanto, o que se conhece permite que se elaborem projetos buscando parceiros ideais para
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transformar a escola de um espaço de exclusão
num espaço de inclusão, solidariedade, aprendizagem, desenvolvimento e amor. Pois, aprender
é ampliar o significado da vida (LIMA, 2005).
Para o autor o aprendizado é algo que
permeia a vida de qualquer indivíduo, independente de sua formação escolar, e ocorre a todo
instante, pois é incrível a capacidade de captura
e armazenamento de informações que possui o
cérebro.
Nesse modo de agir, não existe, entretanto, treino ou exercício de coordenação motora que leve a criança a vir a se expressar a
criatividade. A avaliação efetiva pode ser construída através do levantamento e integração de
um bom número de informações significativas,
tal como a dinâmica familiar, os processos ocultos nela envolvidos e através das informações
obtidas no âmbito escolar. Esta é fundamental
para a análise dos procedimentos de ensino, sobre a afetividade e as relações significativas que
o sujeito estabelece (LIMA, 2005).
Dessa forma, as questões que o circundam envolvem a possibilidade de aceitar a lei
da cultura e de que o conhecimento é sempre
parcial, já que proporciona sempre a possibilidade de novas buscas.
A partir, das primeiras experiências de
aprendizagem escolar, a criança revive, repete e
expressa sua maneira pessoal, particular de lidar
com a realidade, esta maneira representa uma
reedição da história de suas relações passadas,
cada dia é um novo aprendizado ,junto com sua
família e seu meio inserido (LIMA, 2005).
Adverte-se que a questão da aprendizagem deve ser tomada também sob o ponto de
vista transferencial, já que nela o sujeito repete
seu modo particular de se relacionar com os
objetos da mesma maneira com que vivenciou
em seus acontecimentos passados. Sempre
no aprendizado da criança é imprescindível o
papel da família, vista como objeto de análise,
a família também passa pelo processo de observação com o psicopedagogo, já que trazem
as formas ocultas de inter-relações entre seus
membros, as regras que governam sua dinâmica e os papéis que cada membro desempenha
dentro dela (LIMA, 2005).
Disso se extrai a seguinte vertente: não
compete apenas à escola a função de educar,
mas também à família que tem o papel impor-

tantíssimo no dia a dia da criança, com seus
costumes, culturas e hábitos. Por conseguinte,
a linguagem pode ser caracterizada como um
objeto efetivo de avaliação acerca do desenvolvimento cognitivo e afetivo dos seres humanos.
Ela se edifica a partir da ação da criança no
mundo em que vive, sendo expressa, num primeiro momento, através da ação e do gesto, e
em seguida, por meio do levantamento de hipóteses (LIMA, 2005).
Alguns sintomas do TOD são: agir deliberadamente, discutir com os adultos, não aceitar regras, ser vingativa, extremamente teimosa,
desafia os adultos, não obedecem às ordens
lhes dada, estão sempre com a razão, gritam,
choram para conseguir seus objetivos e até enfrenta o adulto com violência física como tapas,
pontapés, empurrões, e outros tipos de agressões, não assume seus erros colocando a culpa
sempre em outras pessoas. No entanto esses
comportamentos também são características de
outros transtornos, como déficit de atenção e a
hiperatividade. A observação de tais transtornos
faz parte do tratamento.
Segundo KAPLAN; SADOCK E GREBB
(2003, p.996, grifo do autor) “os dois transtornos possam ser variantes evolutivas um do outro, sendo o transtorno de conduta a progressão
natural do transtorno desafiador opositivo com a
maturação da criança”.
Geralmente criança com TOD agem
de forma emotiva, atacando seus familiares de
modo a não se sentir culpada, toda vez que o
adulto tenta lhe chamar a atenção tentando impor-lhe algum tipo de repreensão ela se volta
contra o adulto jogando para esse adulto ou outra pessoa próxima a culpa do seu erro, nesse
sentido sente-se ilesa de qualquer responsabilidade, e acredita ser ela a pessoa que nada
fez. Esse tipo de ação causa mais angústia nos
adultos presentes do que na própria criança, o
adulto vê-se de mãos atadas diante de tais fatos
e ocorrências (KAPLAN; SADOCK E GREBB,
2003, p.996).
Contudo, a pesquisa nessa área norteia
que são múltiplos os pontos que devem ser observados, para se afirmar se o transtorno é o
TOD ou não, o TOD tem forte ligação com as
famílias, dependendo dos comportamentos dos
pais em casa ou fora dela, os filhos reagirá de
acordo com as pessoas do seu convívio, pais
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separados que tende a fazer todos os gostos
dos filhos para suprir suas faltas podem estar
alimentando esse TOD, pois as crianças muitas
vezes para conseguirem o que querem fazem
birra, esperneia, joga-se ao chão, fazendo com
que o adulto lhe atenda a seu gosto para não
chateá-la, esse comportamento cresce à medida que a criança vai crescendo, dando abertura
para outros tipos de agir contrário ao que lhe
é exigido (KAPLAN; SADOCK E GREBB, 2003,
p.996).
Ao chegar na escola essa criança leva
para os professores e colegas esse tal comportamento, assim os professores muitas vezes
desconhecendo tal comportamento do aluno,
enfrenta verdadeira batalha para poder ensinar,
em muitos casos o aluno chega a atacar os professores fisicamente e verbalmente, não aceitando obedecer às regras geram verdadeiros
conflitos (KAPLAN; SADOCK E GREBB, 2003,
p.996).
As dificuldades são imensas principalmente se os pais forem alheios a esse tipo de
transtorno, transferindo para a escola resolver a
questão no sentido de “Educar”, e ensinar, esses
geralmente acreditam que o problema é externo
a família, e muitas vezes ele é interno, portanto
de origem familiar, esse transtorno pode estar
relacionado a vários aspectos, sejam eles de
autoridade onde o pai exige total obediência da
criança, ou de pais liberais que deixa a criança
fazer o que bem quer nos dois sentidos os pais
precisam ser ouvidos, orientados, ensinados, a
necessidade do diálogo da escola com os pais
é fundamental para que cheguem a um equilíbrio emocional e social (KAPLAN; SADOCK E
GREBB, 2003, p.996).
A parceria escola/família é de grande relevância para que cheguem a um entendimento
de como lidar com essas crianças, uma vez que
precisa de uma ação conjunta para a formação
de um futuro adulto com responsabilidade social, caráter e respeito para com o seu próximo.
Vendo que tudo tem o começo na família, a escola através de um psicopedagogo
busque informações de como é o convívio dos
pais com a criança, nesse sentido a coleta de
informações é importante para que se crie uma
ação direcionada a ajudar essa criança e seus
pais. O papel da escola é fundamental pois as
orientações passadas para os pais podem ser

de grande valia se os pais assim as seguirem,
por outro lado os professores buscam formas
de trazer essa criança para ele em sala de
aula, falando com o aluno com firmeza, porém
com respeito, sem gritar e mesmo sem julgá-lo
(KAPLAN; SADOCK; GREBB, 2003, p.996).
Numa ação conjunta desses dois pólos
escola/família pode se chegar aos objetivos,
que são sociabilidade, o respeito a formação de
caráter e o melhor convívio familiar.
Quanto aos distúrbios de linguagem, há
enorme preocupação quanto a compreensão de
como a criança se comunica e o que significa
comunicar-se, como fazê-lo oralmente, de como
será sua construção e de sua relação com todo
o desenvolvimento da criança. Conclui-se que
a trajetória de aprendizagem da criança, como
aprendente pode em momentos de sua vida
permear o processo de formação integral de
suas capacidades cognitivas, motoras, afetivas
e também das capacidades relacionadas à linguagem, à lógica e à socialização. Entretanto,
para se detectar problemas de aprendizagem
existem inúmeros meios e instrumentos pedagógicos para se prevenir e evitar tais obstáculos
na trajetória escolar dos educandos. Mas o ideal
é desenvolver uma nova compreensão acerca
de cada criança enquanto sujeito singular, e único protagonista de sua própria história desvencilhando-a de rótulos e patologias, que podem
ficar gravadas no passado da criança (KAPLAN;
SADOCK; GREBB, 2003).
Por isso, o papel da Psicanálise possibilita o atendimento à educandos com dificuldade de aprendizagem, de forma única e integral,
viabilizando um amplo e rico embasamento teórico de apoio, estejam os sujeitos aprendentes
em qualquer faixa etária de aprendizagem e de
desenvolvimento humano. Finalmente, com o
apoio oferecido através dessa pesquisa, espera-se que a psicanálise voltada para uma ação
multidisciplinar, possa ter como fundamento o
processo global da compreensão do mundo
presente, pela unidade do conhecimento e pela
criação de uma nova forma de gerenciar a vida.
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APRENDENDO E BRINCANDO COM
ARTES VISUAIS
Segundo estudos de Hurtado (2001),
a bola é um brinquedo universal carregado de
magia, que pode ser feita de tecido, jornal, palha, madeira, borracha ou plástico. Ela penetra
no universo infantil e oferece oportunidade para
manipulação, exploração, desenvolvimento de
habilidades, mas, especialmente, para estabelecer relações sociais com os outros, compreensão e recriação de regras e expressão da cultura
lúdica. Seja na zona urbana ou rural a bola está
presente nas brincadeiras infantis.
Brincadeira é um lugar para a participação guiada. Em algumas culturas as crianças experimentam a brincadeira como uma característica central de um conjunto de interações que são
focadas nas crianças, seus pais e outros adultos em casa e em ambientes educacionais e de
saúde. Em outras culturas a brincadeira é mais
periférica e acontece junto com o envolvimento
da criança nas ocupações diárias de trabalho de
suas famílias e comunidades (HURTADO, 2001).
Enquanto ela ainda é uma característica
significativa das experiências dessas crianças,
as interações na brincadeira são diferentes, mais
frequentemente envolvendo outras crianças ao invés de adultos, com a criança participando das
atividades dos outros ao invés de adultos, com
a criança participando das atividades dos outros
ao contrário de participar de atividades descontextualizadas focadas na criança dentro de ambientes especializados para os mesmos (HURTADO, 2001).
A brincadeira dentro da comunidade de
prática é fundamental para estabelecer e explorar aspectos da identidade pessoal incluindo as
identidades de gênero e culturais. Entretanto, ambientes educacionais e de saúde também constituem comunidades de prática e promovem um
conjunto específico de práticas culturais. As experiências das brincadeiras dentro desses ambientes contêm o potencial tanto de apoiar e valorizar
as identidades que as crianças trazem com elas,
quanto de marginalizar e rejeitar aquelas identidades. Ambos têm consequências duradouras para
a criança e para a sua autoimagem em desenvolvimento tanto como pessoa e quanto como
aprendiz (HURTADO, 2001).

O relacionamento adulto-criança dentro
do ambiente educacional e de saúde não é uma
relação justa. Os adultos inerentemente possuem mais poder seja qual for o modo como
decidem exercê-lo. Os adultos podem controlar
o uso do tempo e de espaço, os recursos fornecidos, a linguagem e discursos disponíveis
para a expressão dos pensamentos, ideias e
sentimentos. Os modelos adultos, entretanto,
também são fortemente influenciados por pressões externas dos pais, outros profissionais,
documentos oficiais e a sociedade como um
todo. Treinamento, experiência e interpretação
individual da teoria e conhecimento prático são
ferramentas poderosas (HURTADO, 2001).
Um aspecto da cultura profissional, semelhantemente ao habitus, o “conhecimento
prático” é um conjunto de pensamentos, valores e comportamentos, mas nessa instância
ela é compartilhada entre membros de uma
profissão (por exemplo, professores, médicos)
e é adquirido através de treino e de uma frequente associação entre profissionais (HURTADO, 2001).
Como resultado, diferentes profissionais desenvolvem e seguem suas próprias
agendas quanto à brincadeira de modos diferentes. Práticas como a construção e o uso
de andaimes oferecem modelos que exploram
como o poder e o controle podem ser compartilhados entre adultos e crianças na brincadeira
dentro e fora do ambiente escolar (HURTADO,
2001).
Entretanto, a consideração de aspectos controversos, da brincadeira infantil, como
a brincadeira de guerra, de armas e de super-heróis, ilustra como, apesar da distribuição
desigual de poder, as crianças podem ainda
seguir suas próprias condições para a brincadeira. Além disso, o fato de que as crianças
consistentemente perseguem tais brincadeiras
mesmo quando os adultos vão a longas distâncias para preveni-las disso, também apresenta
questões desafiadoras para os profissionais.
Isto é especialmente significativo quando o poder e o controle dos adultos sobre as regras
das brincadeiras podem afetar desproporcionalmente grupos específicos e, com frequência, grupos de crianças já com algum tipo de
desvantagem (HURTADO, 2001).
Os profissionais da educação e da
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saúde pode acomodar diferentes modelos de
brincadeiras. Tudo depende afinal da filosofia
e da abordagem pessoal do profissional, do
ambiente, da atitude, da experiência e da diversidade na sociedade em questão. A perspectiva sociocultural apoiaria uma visão na qual
a participação como membro completo da
sociedade apoia o desenvolvimento de uma
identidade social, cultural e de gênero completa. Isso pode ser desafiador para profissionais
lidando com brincadeiras potencialmente difíceis que envolvam questões como violência ou
comportamentos de gênero que vão contra as
aspirações da sociedade para as crianças e a
infância (HURTADO, 2001).
Entretanto, na sociedade moderna culturalmente diversa que existe na Grã-Bretanha,
acomodar a diversidade se estabelece como
parte do dever fundamental dos profissionais
de promover igualmente e oportunidade. Isso
significa que cada profissional precisa estar
atento às diferenças e semelhanças sociais,
culturais e de gênero que cada criança traz
para o ambiente e ao fato de que ambos são
aspectos da identidade essencial e em desenvolvimento da criança (HURTADO, 2001).
O envolvimento entre o passatempo e
o comportamento torna-se um ponto comum
para os cientistas. Seres humanos de qualquer
idade apreciam o lazer e enquetes sobre esse
tema demonstram um grande avanço no estudo das variantes humanas (HURTADO, 2001).
Busca-se entender o funcionamento na
aprendizagem e no desenvolvimento. Portanto,
teses sobre o passatempo focam em funções
que de diferentes maneiras promovem no adulto e nos jovens, dentro dessa área estudada.
O papel do jogo é o de possibilitar
que o aluno tenha várias experiências sociais
e que possa se desenvolver como uma pessoa de responsabilidade. No entanto isso não
acontece mediante um ensino que desvaloriza
e que modifica o espaço e o tempo. Segundo
Hurtado (2001) afirma que o desdobramento
tem que ser acompanhado desde os primeiros
anos, buscando experiências de comunicação
com os adultos e com as demais pessoas em
seu meio, para facilitar a realização de todas as
suas atividades diárias.

Na visão de Vygotsky (1998) o passatempo é como uma atividade típica da infância
e essencial ao desenvolvimento infantil, ocorrendo a partir da aquisição da representação
simbólica, impulsionada pela imitação. Desta
maneira, o passatempo deve ser considerado
uma atividade muito importante, pois através
dele cria-se uma zona de desenvolvimento proximal, com funções que ainda não amadureceram, mas que se encontram em processo de
maturação em um futuro próximo. Aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados
desde o primeiro dia de vida, é fácil concluir
que o aprendizado da criança começa muito
antes de ela frequentar a escola. As interpretações aprendidas pelas crianças na escola já
têm uma história prévia, isto é, a criança já se
deparou com algo relacionado do qual pode
tirar experiências.
O sujeito interpreta as suas novas experiências. Essas etapas evolutivas das brincadeiras vão se tornando mais consistentes, de
forma que o adulto possa mais facilmente identificar as experienciais do jogo.
O brincar se torna importante no desenvolvimento da criança de maneira que as
brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança desde os mais funcionais até os de regras. Estes são elementos
elaborados que proporcionarão experiências,
possibilitando a conquista e a formação da sua
identidade. Como podemos perceber, os brinquedos e as brincadeiras são fontes inesgotáveis de interação lúdica e afetiva. Para uma
aprendizagem eficaz se faz necessário que o
aluno construa o conhecimento, assimile os
conteúdos (VYGOTSKY,1998).
As ações devem ser criadas e recriadas, para que sejam sempre uma nova descoberta e sempre se transformem em um novo
jogo, em uma nova forma de jogar. Quando a
criança brinca, sem saber fornece várias informações a seu respeito (VYGOTSKY,1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Importante trabalhar novas metodologias de ensino que desperte o interesse do aluno
contribuindo para a formação do mesmo através do professor, da escola com propostas de metodologias diferenciadas por meio de recreação e passatempo.
Compreende-se que as práticas educativas lúdicas favorecem o processo de experiência
e prática, proporciona ao menor, melhor rendimento no aprendizado e a sua interação de forma
espontânea, na qual os jogos podem transmitir noções de conceitos e conhecimentos acerca de
qualquer assunto, utilizando-se de recursos alternativos que estejam inseridos no contexto social
da criança de maneira a relacionar a realidade da mesma com materiais que possibilitem uma
aprendizagem significativa da relação de seu conhecimento de mundo.
Os conceitos e concepções fundamentais nos levaram diferenciar brinquedos,brincadeiras e jogos, enfatizando a importância do lúdico para o educando. No lúdico se contempla os
jogos, brinquedos e brincadeiras, para que o aluno sempre adquira novos conhecimentos dentro
dessa estratégia de ensino. O discente se expressa de diferentes formas e se utiliza principalmente dos jogos, brinquedos e brincadeiras para se expor, exteriorizando seu íntimo, suas ideias
e conhecimentos prévios.
O lúdico, os jogos, brinquedos e brincadeiras, apesar da grande semelhança, possuem
especificidades próprias que merecem ser exaltadas. A afinidade da teoria com a prática também se faz fundamental pois adquirir conhecimentos, estar em constante formação e possuir
bases para o ensino torna ainda mais significativa a realidade escolar. É possível notar que o
lúdico traz benefícios tanto para o professor quanto para o aluno, pois provoca interação e trocas
de aprendizado.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo pretende investigar o quanto o lúdico pode solucionar problemas na
aprendizagem das crianças, pois o lúdico contribui em todos os aspectos transformadores,
refletindo que o aluno necessita de estímulo diário. Ao fazer uma pesquisa com trinta pais
constatou-se que eles acreditam que o lúdico faz a diferença na vida escolar de seus filhos,
pois é sabido que se for feito um trabalho conjunto entre família e escola a aprendizagem
desse aluno será facilitada. Sendo assim o lúdico tem muita valia no momento de ensino/
aprendizagem, pois o educar vai além de um simples livro, mas através de conhecimento e
valores passados por nós mediadores.

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizagem; Mediador; Aluno; Transformadores.
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INTRODUÇÃO

S

ão nos anos iniciais que a criança descobre novas experiências quando o assunto
e o brincar, trazendo sua realidade para o mundo da sua imaginação. E neste momento que a criança trabalha sua vontade de descoberta e encontra sua própria

identidade.
E essa descoberta de identidade perpassa pelo o universo lúdico, passa por aprender
com contexto em que vive para dessa forma a aprendizagem ser enriquecida de significado e
assim passar por essa fase de transformação de uma forma mais agradável, eficiente e enriquecedora.
Quando a criança brinca, ela tem a oportunidade de interagir com outras crianças, assim
sendo capaz de aprender a respeitar diferentes opiniões, ser respeitado é respeitando o ambiente escolar, onde é necessário participar de trabalhos em grupo e individual. É preciso saber
que a criança se desenvolve integralmente em todos os aspectos físico, cognitivo e também
emocionalmente, o brincar será uma ótima ferramenta para que o professor ajude esse aluno na
sua aprendizagem.
E entre uma atividade e outra que o professor irá desenvolver atividades lúdicas para os
alunos, fazendo uma mediação entre eles, pois assim a aprendizagem acontece de uma maneira
mais tranqüila, direcionado e apontando os erros e acertos deles de forma que a criança se desenvolva e não tenha medo de expor sua opinião, fazendo isso o professor irá estimular o aluno
a valorizar seu aprendizado sem abandonar a sua experiência de vida.
Neste sentido, a brincadeira deve ser por conta do aluno, com sua própria fantasia, onde
ele constrói e conhece o mundo a sua volta. A ludicidade tem muita importância na infância das
crianças. O brincar para o aluno e uma atividade cotidiana como suas necessidades do dia a
dia, como sua alimentação, higiene, e o professor precisa deixar esse momento o mais prazeroso possível.
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A APRENDIZAGEM E O LÚDICO
Sabe-se que é nos anos iniciais que
fica claro a importância do desenvolvimento
integral da criança. Pois sabemos que com
o lúdico a criança se desenvolve de maneira
adequada para viver em sociedade.
O desenvolvimento integral da criança
é de fundamental importância, não só nos anos
iniciais, mas acredito que se a aprendizagem
das crianças em seu início é fundamental, logo,
entendo que se o início da construção desse
conhecimento for realizado de forma maciça,
sem considerar o contexto em que as crianças
viver e desenvolve sua aprendizagem, essa
aprendizagem se inicia de forma muito deficiente, claro que a aprendizagem lúdico deve
ser utilizado em todos os anos escolares, porém , é de fundamental importância que neste
início de aprendizagem as crianças tenham um
repertório lúdico e assim tenham um desenvolvimento de aprendizagem mais significativo.
O lúdico é uma forma prazerosa de trabalhar conteúdos complexos em sala de aula
e assim fazer com que os alunos compreendam que viver em sociedade requer que regras sejam compridas, ajudando também no
seu aprendizado, desenvolvendo em todos os
aspectos emocional, cognitivo, motor e etc.
Aberastury (1992) diz que é com o
brincar que as crianças conseguem expor seus
sentimentos de alegria, medo, frustração, assim ela consegue expressar tudo o que se observe ao seu redor.
Moyles (2002) aborda que o brincar
em sala de aula, permite que a criança associe seu aprendizado com sua vivência no, dia
a dia, proporcionando que o próprio professor
compreenda suas necessidades e suas dificuldades, podendo passar aos pais a real situação que o aluno se encontra.
De acordo com os parâmetros curriculares, os educadores podem usar de brincadeiras lúdicas para apresentar os conteúdos das
disciplinas, seja ela de português, de matemática ou até mesmo uma música:

O jogo pode se tornar uma estratégia didática quando
as situações são planejadas e orientadas pelo adulto
visando a uma finalidade de aprendizagem, isto é, proporcionar à criança algum tipo de conhecimento, alguma relação ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário haver uma intencionalidade educativa, o que implica
planejamento e previsão de etapas pelo professor, para
alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo
atividades que lhe são decorrentes (RCNEI 1998, V.3,
p.211.)

Para que a atividade seja realizada
com sucesso é preciso que o professor tenha
um objetivo a ser alcançado, não usar somente
o brincar por brincar e sim com alguma intenção de melhorar o desenvolvimento de seus
alunos:“aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se fez
sem abertura ao risco e à aventura do espírito”
(FREIRE, 1996, p.69).
As brincadeiras são apenas instrumentos que auxiliam as crianças a se desenvolver
da melhor maneira em todos os aspectos, trabalhando sua criatividade, seu intelectual e também o físico (FREIRE, 1996). As brincadeiras
devem ser bem planejadas e contextualizadas,
visando o desenvolvimento integral das crianças, para isso deve ser utilizada brincadeiras
que converse com a realidade das crianças,
que seja possível ela brincar tanto no ambiente
escolar como em sua casa com seus familiares
e amigos.
É através da brincadeira que o professor se comunica melhor com o aluno, pois
através do momento que a criança aprende a
conviver com diferente, respeitando regras e
aprendendo a ter limites. A brincadeira é o momento que o aluno começa a entender o mundo a sua volta, e ele por si só compreende sua
vivência (FREIRE, 1996).
A vivência do aluno é algo que deve ser
entendido como de fundamental importância,
assim não é coerente como docentes planejar
uma brincadeira que se distancia do contexto
do aluno, devendo assim antes de realizar o
planejamento, conhecer a comunidade escolar,
conhecer a realidade familiar dos alunos e só
depois planejar quais brincadeiras são possíveis neste contexto (FREIRE, 1996).
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OS BRINQUEDOS
A partir disso, percebemos que o lúdico ajuda a criança a se descobrir, criando uma
nova realidade, a partir do que ele vive em seu
cotidiano, pois o adulto que ele se tornará, depende muito de como essa infância foi desenvolvida (BRASIL, RCNEI, 1998).
Pode se observar que nos anos iniciais
da criança, o ponto chave é a brincadeira. Conforme a criança se desenvolve, o brinquedo
se torna essencial a sua rotina, e conseqüentemente aprendem jogo com um grau de dificuldade maior, pois sua curiosidade aumenta
cada vez mais, valorizando regras estabelecidas pelo grupo onde se encaixa (BRASIL, RCNEI, 1998).
O educador precisa ser mediador e
participar ativamente dessa etapa, auxiliando
o aluno a entender que ele não é o único a
ter atenção tirando o egocentrismo, fazendo o
refletir e solucionar problemas em grupo, trabalhando seu companheirismo e sua socialização com os demais. O convívio que a criança
tem dentro de casa diz muito sobre sua personalidade, ser eles ver briga ou algo assim,
na vida adulta ele passa a ser agressivo, com
seus amigos da escola e por tanto os professores têm que trabalhar algumas atividades para
eles poder demonstrar aquilo que sente (RCNEI, 1998).
O Brincar não pode ser visto como algo
qualquer, sem sentido, mas precisa ser direcionado para que neste momento a criança exponha seus sentimentos, seja de alegrias ou de
tristezas, e assim o professor conseguirá resolver seu problema: “Educar significa, portanto,
propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e
que possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança,
e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural”
(RCNEI, vol. 1, 1998, p.23).
Não necessariamente precisa ser um
brinquedo pedagógico, mas é importante que
o objeto a ser usado deva ter uma finalidade e

um objetivo, sem constranger a criança deixando que ela fale por si nas horas do brincar, que
ela se sinta tranqüila, pois não podemos forçar
nenhuma situação ou insinuar algo em falso
(RCNEI, vol. 1, 1998, p.23).
Faz-se importante também ressaltar
que não necessariamente o brinquedo deve
está pronto, podemos pensar também na construção de brinquedos com materiais acessíveis
para as crianças, um exemplo é fazer um boliche com garrafas pet e meia. Ensinar a criança a construir o seu brinquedo é enriquecedor,
dessa forma podemos também ensinar que
nem sempre precisamos ir a lojas comprar
brinquedos para ter uma brincadeira divertida, além disso, quando as crianças realizam a
construção de seus brinquedos trabalha também a coordenação motora, instiga o pensar
criativo, inovador e também realiza o trabalho
colaborativo com os outros alunos presentes
na sala de aula. É no brincar que o aluno cria
sua identidade, onde ele se expressa, resolve
conflitos e se integra e desenvolve de modo
geral (RCNEI, vol. 1, 1998, p.23).
Com todas essas práticas, o professor
deve fazer seus devidos registros com relação
ao desenvolvimento da criança, e deve relatar
tudo, desde um breve relato sobre a atividade
até mesmo alguma ocorrência fora do planejamento se for feito desta maneira o professor
conseguirá solucionar os problemas e ainda
melhorar sua prática pedagógica, conseguindo com que todos os alunos tenham a mesma
chance de aprender (RCNEI, vol. 1, 1998).
Há uma grande quantidade de tipos
diferentes de brinquedos alguns são específicos para que desenvolvam todas as atividades
como, por exemplo, as atividades motoras que
futuramente ajudará a criança a ter mais domínio com as atividades de escrita, sem deixar de
trabalhar os movimentos. Já outros podem auxiliar na questão de identificar problemas afetivos, e desenvolvendo a imaginação e o lado
crítico (RCNEI, vol. 1, 1998).
E por fim os brinquedos e jogos que
trabalham o raciocínio e a importância de obedecer a regras. Segundo Kishimoto (2000, p.
21):
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O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo
de infância do adulto com representações veiculadas
pela memória e imaginação”. O vocábulo “brinquedo”
não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do
jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. É o estimulante material para fluir
o imaginário infantil. E a brincadeira? “É a ação que a
criança desempenha ao concretizar as regras do jogo,
ao mergulhar na ação lúdica (KISHIMOTO, 2000,p. 21).

A criança é um ser único e singular,
cada uma tem sua vivência e experiências, é
neste momento da construção da sua personalidade que ele se transforma com relação ao
seu convívio em sociedade. A criança se desenvolve constantemente com a ajuda do brincar e é uma forma de se integrar e se divertir
ao mesmo tempo. Vygotsky (1994, p.131) diz
que:
[...] o brinquedo cria na criança uma nova forma de
desejos. Ensina a desejar, relacionando seus desejos
a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras.
Dessa maneira as maiores aquisições de uma criança
são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade (VYGOTSKY, 1994, p.131).

BENEFÍCIOS DO LÚDICO
Os benéficos da utilização do lúdico na aprendizagem são amplos. O aluno no
momento da aprendizagem estará por vezes
aprendendo brincando e dessa forma a fixação
do conhecimento acontece de forma despretensiosa e é detida de forma natural sem que
por vezes o próprio indivíduo perceba.
O formador deve utilizar a aprendizagem lúdica como uma bagagem excelente de
conhecimento para o agente aprendiz. É importante ressaltar que o ensino lúdico está presente no mundo desde seus primórdios (CHAGURI, 2006, p. 2):
O lúdico é extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano, podendo auxiliar na aquisição
de novos conhecimentos, em sala de aula, facilitando
muito no processo ensino-aprendizagem. É através de
atividades lúdicas, que ‘ o educando explora muito mais
sua criatividade, melhora sua conduta no processo de
ensino-aprendizagem e sua auto estima’(NEVES s/d).

Finalmente entendo que os benefícios
da utilização da aprendizagem lúdica para
crianças e adolescentes são de grande valia,
uma vez que o mesmo atende o público em
Enfim o jogo é um momento onde o larga escala, podendo beneficiar os alunos em
aluno monta e desmonta seus conhecimentos, sua vivência escolar.
ele ajuda a construir conceitos de várias formas.
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ANÁLISES DOS RESULTADOS

De acordo com as pessoas entrevistadas observa-se que a maioria delas freqüentou até
o ensino fundamental, visando que não é necessário que tenha um ensino superior para que a
parceria entre escola e pais seja realizada, indo de encontro com a ideia KISHIMOTO:
O brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência
de um sistema de regras que organizam sua utilização. Ele estimula a representação, a expressão de imagens que
evocam aspectos da realidade (KISHIMOTO, 2000, p.21).

Na pesquisa fica evidente, como podemos ver que os pais são unânimes positivamente
quando dão a opinião a respeito do brincar e seu favorecimento ao desenvolvimento das crianças.
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Neste quesito é possível analisar que nem sempre os pais brincar com as crianças de
forma prazerosa, o que de certa forma nos leva a pensar que devemos fazer uso dessa forma
lúdica nas aprendizagens dos alunos e ao mesmo tempo incentivar os pais a realizar atividades
da mesma forma.

Na pesquisa fica evidente, como podemos ver que os pais são unânimes positivamente
quando dão a opinião a respeito da aprendizagem através das brincadeiras.

726

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Para os pais que foram entrevistados é de extrema importância que o lúdico seja trabalhado em sala de aula, tendo em vista que o teórico (CHATEAU, 1987) a seguir cita em uma de
suas obras:
O significado da atividade lúdica na vida da criança pode ser compreendida quando se considera a totalidade
dos aspectos envolvidos: preparação para a vida, prazer de atuar livremente, possibilidade de repetir experiências,
realização simbólica de desejos (CHATEAU, 1987, p.4).

Os dados apontam que a grande maioria dos pais preferem matricular seus filhos em
escolas particulares, onde acreditam que essa atividade lúdica seja garantida em sua aprendizagem, segundo a autora:
O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantindo se o educador estiver preparado
para realizá-lo. 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
(ALMEIDA, 2000, p. 63).
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O lúdico é muito importante na vida da criança, uma vez que sabemos o quanto a tecnologia tem entrado cada vez mais cedo na vida de nossos alunos, é através do brincar que
ela constrói a sua linguagem, se expressa e forma sua personalidade com relação ao meio em
que vive: “O lúdico proporciona alegria nos espaços em que se faz presente, ao mesmo tempo
em que possibilita a esperança de liberdade o mundo todo, sugerindo também que há outras
possibilidades para a vida humana” (ALVES, 1995, p.42).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo ficou claro que o lúdico é de extrema importância na vida escolar da criança, sendo inserido em sua vida desde muito cedo. Tendo consciência que a criança está em
constante processo de transição, em busca do seu autoconhecimento, pois nestas atividades
são trabalhadas as oportunidades de criar, montar e se identificar como ser pensante no meio
onde vive.
Tendo como objetivo maior verificar se a importância da contribuição das atividades lúdicas como um meio de diminuir e solucionar problemas. Usando o brincar de forma correta a
possibilidade do aluno se desenvolver da melhor maneira é mais garantida.
Devemos também ensinar a construção dos brinquedos, assim desenvolvemos diversas
habilidades e damos aos alunos a oportunidade de brincar e construir sempre e colaboração e
também não podemos deixar de ressaltar que aqueles alunos que não tem a possibilidade de
adquirir brinquedos nas lojas terá a oportunidade de construir seu próprio brinquedo, aprender
de forma enriquecedora e se torna quem sabe uma adulto mais criativo.
É de fundamental importância também que neste contexto de aprendizagem que os pais
e familiares sejam inseridos neste contexto de aprendizagem e que a educadora tenha como
princípio educativo não só realizar uma aprendizagem lúdica nos momentos de sala de aula e
que espalhe este conceito através das lições de casa e de aulas organizadas com a participação
dos pais ou familiares, a criança tem que ser vista como protagonista de todo esse movimento
e planejamento, deve ser privilegiada e ter sua aprendizagem integral garantida.
Por fim conclui com esse estudo, que como educadora preciso ter criatividade e o mais
importante ter consciência e dar credibilidade ao trabalho lúdico, acreditando que é possível
ensinar de forma prazerosa sem se desfazer do seu conteúdo.
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O TRABALHO PSICOMOTOR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL INCLUSIVA: ATIVIDADES QUE
PROPORCIONAM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS

RESUMO: A Educação Infantil é organizada e planejada a fim de garantir o desenvolvimento global de bebês e crianças como um todo e é essencial para o processo sociocultural que envolve
a interação com outras crianças e com os adultos. Nesta perspectiva, o presente trabalho,
indaga sobre o papel da educação infantil no desenvolvimento psicomotor das crianças com
necessidades especiais. A criança que desde pequena frequenta a educação infantil, tem uma
qualidade no desenvolvimento psíquico e motor. Os estímulos, o olhar sensível e a interação
do profissional da educação fazem grande diferença na aprendizagem destas crianças e podem garantir melhor qualidade de vida ao longo de toda a trajetória escolar da criança. Para
finalizar, o trabalho traz uma reflexão sobre a organização e exploração dos espaços escolares
como facilitadores da aprendizagem infantil. Partindo destes pressupostos este trabalho buscou a contribuição da psicomotricidade na educação, e principalmente na educação especial.
Utilizou-se da pesquisa bibliográfica que constituiu um referencial para estruturar as atividades de práticas psicomotoras e apontar formas de se desenvolver um trabalho psicomotor de
qualidade dentro da escola.

Palavras-chave: Inclusão; Educação Infantil; Psicomotricidade; inclusão; Educação Infantil; Psicomotricidade.
732

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

A

o entendermos o corpo como integrante do processo de aprendizagem na educação, e principalmente como um fator necessário ao desenvolvimento de bebês
e crianças, passamos a refletir sobre as práticas que podem ser trabalhadas para
auxiliar o trabalho pedagógico do profissional da educação na busca do desenvolvimento e exploração corporal dos estudantes.
O trabalho do corpo e o desenvolvimento psicomotor vem ganhando espaço nas escolas, no sentido de garantir uma educação de qualidade capaz de romper barreiras que o ensino
tradicional impõe às crianças. Não é possível pensar em uma escola que mantenha crianças pequenas o tempo todo sentadas recebendo informações. A escola dinâmica é capaz de garantir
não só a aprendizagem, como estimular a criatividade, a lateralidade e a coordenação motora.
Neste contexto, surge também a expectativa de trabalhar uma escola pensa e prioriza o
ensino-aprendizagem de todos que nela estão inseridos. Alunos da Educação Especial necessitam de um olhar sensível e apurado do professor no sentido de proporcionar atividades capazes
de ampliar seu repertório e garantir sua efetiva participação no ambiente escolar, não os deixando de fora e garantindo sua real inclusão.
Na educação infantil, o professor cria uma base que é capaz de garantir a qualidade do
ensino como um todo. Neste contexto, o tema se faz imprescindível para auxiliar os profissionais
da educação nas suas indagações especialmente no que diz respeito a crianças com deficiência
Para esta criança, ainda há o estereótipo da exclusão escolar que perpetua uma condição de omissão por parte do corpo docente. O trabalho psicomotor com crianças de inclusão
pretende romper barreiras e trazer uma atividade que permita aos bebês e crianças interagirem
e ganharem confiança para participar, explorar e se desenvolver juntamente com os demais.
Para tanto, o presente estudo faz um levantamento bibliográfico, acompanhado de fotos
e relatos de atividades feitas em sala de aula que possibilitam a participação de todos os alunos,
pensando principalmente nas crianças da educação especial.
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A PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo documentos oficiais que regem a Educação Brasileira (BRASIL, 1996), a
psicomotricidade é a integração das funções
motoras e psíquicas em consequência da maturidade do sistema nervoso.
É a ciência que estuda o homem através do seu corpo em movimento e em relação
ao seu mundo exterior, podendo ser definida
como a capacidade de determinar e coordenar
os movimentos corporais. A psicomotricidade
entende o corpo como centro do processo de
aquisição, cognitiva, orgânica e afetiva.
Um movimento organizado e integrado de acordo com as experiências vividas. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB
9394/96), em seu artigo 29 coloca que:
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, motor, psicológico, intelectual e social, completando
a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).

Ou seja, é função da escola trabalhar o
desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil no sentido de promover a qualidade
social proposta pelas redes de ensino. A educação infantil está associada às potencialidades que a criança pode desenvolver por meio
de um trabalho intencional e sistematizado. É a
educação de base indispensável para o desenvolvimento de todos.
Na interação com os demais adultos e
crianças, o aluno aprende, cria e possibilita novas tentativas e erros, ampliando seu repertório
e permitindo-se uma maior flexibilidade na relação consigo mesma e com os demais. 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.

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. A aprendizagem é, portanto, um processo complexo 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).

Antigamente entendia-se que a criança
aprendia de tanto ver, repetir e decorar, hoje,
este pensamento está superado e neste trabalho propomos o conceito da aprendizagem
pela vivência. É no experimentar o mundo que
bebês e crianças se desenvolvem e se apropriam dos conhecimentos. Neste sentido, o trabalho com as diversas artes vai para além do
obrigatório na educação infantil, ele é parte essencial do desenvolvimento global de todas as
crianças em uma perspectiva de aprendizagem
significativa.
A psicomotricidade tem, neste contexto, a capacidade de incluir todas as crianças
nas atividades propostas com a finalidade de
exploração e desenvolvimento corporal, levando em conta a especificidade de cada criança.
É uma prática pedagógica que pretende contribuir para o desenvolvimento global no proces734
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so de ensino/aprendizagem, favorecendo os sua capacidade de interagir com o mundo.
aspectos físicos, mental, afetivo, sociocultural
É importante, portanto que o professor
em consonância com a realidade dos educan- da primeira infância tenha consciência que a
dos:
criança se desenvolve pelo corpo. É preciso
Aprender passa a ser sinônimo de vivenciar e atribuir conhecer seu desenvolvimento motor e suas
um sentido ao vivido. Sendo assim, aprender não ocor- fases para propor atividades que vão de enre de forma única, igual para todos e ao mesmo tempo. contro a necessidade das crianças e que seja
Isso significa que bebês e crianças aprendem quando capaz de garantir a participação e o aprendizaestão por inteiro nas interações que estabelecem com do de todos (SÃO PAULO, 2015).
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).

Assim, quanto mais curiosas as crianças 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 (SÃO PAULO,
2015).
A psicomotricidade se faz necessária
na educação infantil como parte indivisível do
trabalho do professor que entende o cuidar e
educar como integrante da aprendizagem e em
especial na inclusão e desenvolvimento psíquico e motor de todos. A psicomotricidade é ainda capaz de auxiliar na prevenção e tratamento
de problemas no intuito de explorar o máximo
potencial de bebês e crianças desde sua primeira experiência escolar (SÃO PAULO, 2015).
O movimento do corpo faz parte de
toda nossa formação enquanto seres humanos
desde o nascimento, é natural que desde cedo
o bebê seja estimulado a movimentar mãos e
pernas. Esse estímulo se dá na interação com
o outro. Os bebês aprendem a observar o mundo, se movimentar e se desenvolver a partir
de comandos e brincadeiras propostas pelas
relações que vivencia. Quanto mais rica for a
relação que o bebê experimenta, maior será

INCLUSÃO: UM CAMINHO ESSENCIAL
Na investigação deste tema, torna-se
importante entender o processo de escolarização dos alunos portadores de necessidade especial ao longo dos anos. A pessoa com deficiência sempre foi vista como alguém fora dos
padrões de uma sociedade que cria normas
para considerar crianças normais ou “defeituosas” o que criou um histórico social muito forte de rejeição e exclusão. Hoje, não se busca
normalizar as pessoas, mas sim, o contexto em
que se desenvolvem oferecendo assim maneiras capazes de melhorar suas condições de
vida e desenvolver ao máximo suas potencialidades respeitando suas limitações e necessidades especiais (SÃO PAULO, 2015).
Segundo a Lei 13.146/2015, são consideradas pessoas com deficiência aquelas
que têm impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que possam afetar sua participação na sociedade em
igualdade de condições. Hoje, muitos bebês e
crianças são diagnosticados já no parto, porém outros necessitam de um olhar atento e
acompanhamento médico regular para identificar possíveis sinais de uma deficiência.
O atendimento escolar é obrigatório a
todos os estudantes de 4 a 17 anos, inclusive
aos com deficiência e transtornos globais do
desenvolvimento. Não existe um tipo de deficiência que exclua a criança de ser atendida
pela escola em classe regular, sob pena de denúncia aos órgãos da Educação e ao Ministério
Público.
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Ainda de acordo com a Lei
13.146/2015, no art. 27, fica especificado que
o sistema educacional inclusivo em todos os
níveis de aprendizado ao longo de toda a vida
deve agir de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível dos talentos e habilidades
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, seguindo as características, interesses e necessidades de aprendizagem de cada educando.
Os alunos com necessidades especiais que
antes ficavam escondidos por suas famílias
que tinham vergonha de suas condições hoje
são tratados com acompanhamento regular e
são obrigados a frequentarem o espaço escolar. Segundo Mendes (2010, p. 7-48),
Os primeiros anos de vida de uma criança têm sido considerados cada vez mais importantes. Os três primeiros
anos, por exemplo, são críticos para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem, da
socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida é mais rápida e
mais extensiva do que qualquer outra etapa da vida,
sendo que o tamanho do cérebro praticamente triplica
neste período. Entretanto, o desenvolvimento do cérebro é muito mais vulnerável nessa etapa e pode ser
afetado por fatores nutricionais, pela qualidade da interação, do cuidado e da estimulação proporcionada à
criança (MENDES, 2010, p. 7-48).

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 os bebês e crianças têm o direito de se desenvolverem como
cidadãos na plenitude da palavra. 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. Cabe
ao educador da primeira infância compreender
este período crítico do processo de desenvol-

vimento e ampliar seus horizontes na busca da
efetiva participação de todos os bebês e crianças e em especial aqueles com deficiência a
fim de garantir suas aprendizagens (BRASIL,
2013).
As infâncias são singulares e múltiplas, pois existem
várias formas de ser criança. Por isso, o trabalho pedagógico na Educação Infantil e no Ensino Fundamental organiza espaços, tempos e vivências para as diferentes manifestações expressivas das crianças como
linguagens que anunciam suas experiências culturais
(SÃO PAULO, 2015 p. 20).

O professor tem de planejar, implantar,
observar e interagir. Planejar ações que permitam a participação de todos; implantar práticas que auxiliem o desenvolvimento global de
educandos com deficiência; observar atento
às interações criança/criança, criança/adulto e
interagir quando necessário para proporcionar
a essas crianças uma experiência plena e feliz
nas salas de educação infantil. Cabe, assim,
ao profissional da educação gerir o tempo e
espaço a fim de contemplar a cada um na sua
especificidade (SÃO PAULO, 2015).
Educação especial significa proporcionar ao aluno com deficiência a promoção de
suas capacidades, envolvendo o desenvolvimento pleno de sua personalidade, a participação ativa na vida social e no mundo como
um todo, fazendo com que essa criança seja
verdadeiramente uma parte da turma, inserida
de maneira que na troca ela possa aprender e
ensinar aos colegas (SÃO PAULO, 2015):
Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que
possuem habilidades e competências diferentes, que
possuem expressões culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária para o desenvolvimento
de valores éticos, como a dignidade do ser humano, o
respeito ao outro, a igualdade e a equidade e a solidariedade. A criança que conviver com a diversidade nas
instituições educativas, poderá aprender muito com ela.
Pelo lado das crianças que apresentam necessidades
especiais, o convívio com as outras crianças se torna
benéfico na medida em que representa uma inserção
de fato no universo social e favorece o desenvolvimento
e a aprendizagem, permitindo a formação de vínculos
estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho
com a própria dificuldade. (BRASIL, 1998 p.35)
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A educação especial é de acordo com
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica uma Modalidade Transversal de todos os níveis e deve constar no Projeto Político
Pedagógico - PPP - de todas as escolas, sejam
elas municipais, estaduais, federais ou particulares, o documento fala ainda que cabe ao
professor criar condições que possam explorar as potencialidades de todos os educandos,
por meio de uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva (BRASIL, 2013,
p.72)
É cada dia mais evidente a necessidade de trabalhar com a criança especial desde os primeiros anos de vida. O ingresso do
bebê na escola possibilita a interação com
outras crianças, a oportunidade de participar
de ações que ampliam seu horizonte e suas
possibilidades de aprendizagem. A educação
infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança e isso significa que ela deve ser
trabalhada em todos os seus aspectos físicos,
afetivo, psicológico, intelectual e social, nesse
contexto, o aluno de inclusão é parte primordial
do trabalho do professor, que tem nesta criança um olhar sensível e proporciona meios de
auxiliar o desenvolvimento global da criança,
sempre em consonância da família que também é parte essencial desta formação inicial
dos bebês e crianças. Cabe inclusive ressaltar
aqui, que por muitas vezes, é na escola, no
papel do professor, que muitas vezes identifica
os comportamentos e ajuda a família a encaminhar a criança para um profissional da saúde
desde cedo (BRASIL, 2013).
Uma experiência escolar com um olhar
atento, preocupada com os ambientes que
facilitem a aprendizagem com segurança, e
atenta a ouvir e observar as crianças, é capaz
de ajudar as famílias na busca de orientações
para que desde cedo as crianças possam ser
atendidas na sua totalidade e ampliem suas
possibilidades de interação com o mundo. Assim, tempos e espaços devem ser levados em
conta no planejamento das atividades, estes
dois temas são primordiais para um profissional da educação, pois é em um ambiente bem
planejado e com o tempo bem organizado que

são garantidos momentos que aguçam a curiosidade e que são capazes de incluir todas as
crianças (BRASIL, 2013).
Bebês e crianças encontram-se no período de maturação orgânica de seu sistema
nervoso que está sendo moldado pelas experiências e estímulos recebidos e internalizados,
em especial, a inclusão neste período é extremamente importante para o desenvolvimento
da criança, sendo capaz de minimizar ocorrências de déficits de linguagem na primeira infância. Segundo Mantoan, (2006, p.61)
Ao reunir pessoas de diferentes origens socioeconômicas, culturais, religiosas e com características individuais diversas, a escola e seus professores têm de
planejar atividades favorecedoras da socialização, pensando-a como processo de adaptação do indivíduo a
um grupo social e, em particular, de uma criança a vida
em grupo (MANTOAN, 2006, p.61).

O professor deve estar atento às necessidades dos bebês e crianças, tendo ambientes preparados para o desenvolvimento
de todos. É parte integrante do profissional da
educação infantil a intencionalidade das ações
de interação, não sendo possível esperar que
a inclusão se dê por si só (MANTOAN, 2006,
p.61).
Segundo o autor (2006), o trabalho
com psicomotricidade, dentro do contexto de
inclusão, deve visar o desenvolvimento motor
e intelectual da criança por meio de procedimentos e atividades capazes de proporcionar
vivências significativas e capazes de fortalecer
o vínculo da criança com as outras crianças
e com os profissionais da educação, servindo
como ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas para a organização afetiva, motora,
social e intelectual do aluno.
Contribuindo para um processo educativo capaz de aprimorar um desenvolvimento
psicomotor satisfatório e, ao mesmo tempo,
contribuir para uma evolução psicossocial e o
sucesso escolar da mesma. Sendo importante
o educador ter conhecimentos sobre a contribuição da psicomotricidade para o crescimento infantil (MANTOAN, 2006).
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A psicomotricidade contribui para a
estruturação do sistema corporal e tem como
objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma
criança. Portanto, o trabalho com crianças com
deficiência, é mais significativo quando o professor planeja atividades capazes de desenvolver seu movimento e intelecto (MANTOAN,
2006, p.61).
Pensar ações que permitem a participação de todos, é garantir que bebês e crianças
com necessidades especiais se desenvolvam,
brinquem e participem, ganhando novas habilidades adquirindo uma melhor coordenação
motora de seus gestos e movimentos. É natural
que as crianças se sintam felizes e acolhidas
quando a proposta pedagógica tem significado
para elas e no trabalho pensado em especial
no aluno de inclusão, esse se sentir acolhido,
fazer parte, é o que dá sentido a ação, passando a ser objeto de trabalho e também o estímulo do professor (MANTOAN, 2006).
A educação psicomotora quando praticada desde cedo e conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de
corrigir quando já estruturadas. Neste sentido,
a educação psicomotora pode ser vista como
preventiva, na medida em que dá condições
para a criança de se desenvolver melhor em
seu ambiente. É vista também como reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam
desde o mais leve retardo motor até problemas
mais sérios (MANTOAN, 2006).

PROPOSTAS SIMPLES PARA TODOS
Segundo pesquisas encontradas no
site “Brincadeira de rastejar” (2020), no entendimento de propostas psicomotoras que visam a inclusão, precisamos pensar em criar
oportunidades de atividades que priorizem e
possibilitem a participação de todas as crianças e bebês da unidade escolar. As atividades
foram pensadas para crianças de 0 a 6 anos,
mas devem ser criadas e trabalhadas de acordo com cada turma para que a necessidade
de cada educando seja levada em conta nas
especificações.

A principal meta da Educação Psicomotora Escolar é propiciar ao educando o conhecimento do seu corpo, respeitando suas
experiências anteriores, conhecendo suas limitações e dando-lhes as condições necessárias
para adquirir e criar novas formas de movimentos.
As atividades físicas propostas para
crianças com necessidades especiais facilitam o acompanhamento e desenvolvimento
na busca de uma vida saudável e produtiva
criando uma integração segura e adequado
para a aprendizagem que vão contribuir com o
educando a longo prazo, não só no ambiente
escolar (BRINCADEIRA DE RASTEJAR, 2020),
Possibilitar a participação de todos, implica também em propiciar que o aluno vença obstáculos e torne-se mais autônomo no
seu dia-a-dia enriquecendo sua vida social. De
acordo com Barros e Barros (2005, p. 34) “a
psicomotricidade é vista como ação educativa
integrada e fundamentada na comunicação, na
linguagem e nos movimentos naturais conscientes e espontâneos. Tem como finalidade
normalizar e aperfeiçoar a conduta global do
ser humano”.
Assim, consideramos cada educando ao seu ritmo e dentro do seu processo de
crescimento e maturidade. Sabe-se que cabe a
cada educador criar e promover atividades que
são capazes de incluir todos, respeitando suas
diversidades e particularidades. Ao repensar e
recriar o ambiente para uma aprendizagem inclusiva, o professor está valorizando cada conquista e quebrando muros impostos ao longo
de milhares de ano a crianças que não se encaixam em padrões estabelecidos pela sociedade (BARROS & BARROS, 2005).
A estrutura da educação psicomotora
é a base para uma educação que pensa em
todos. Assim, as atividades aqui propostas podem não servir para todos os tipos de inclusão
e precisam muitas vezes de adaptações e do
uso da criatividade do profissional para educação para trabalhar de forma a atingir, os alunos
que precisam de um olhar especial (BARROS
& BARROS, 2005).
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Muitas atividades podem ser desenvolvidas desde o trabalho com o berçário para
que crianças conheçam e desenvolvam o corpo. As crianças podem se desenvolver e ganhar o espaço por meio de desafios cada vez
mais elaborados que são capazes de criar
novas metas e assim o aluno vai ganhando a
confiança necessária para explorar cada vez
mais e descobrir novos movimentos (BARROS
& BARROS, 2005).

Atividade 3 - Parque sonoro
Sabemos que a música é uma linguagem universal e que chega a todos de diferentes maneiras. Uma solução simples que é
capaz de criar momentos divertidos são os
parques sonoros. É importante que o espaço
seja acessível a todos e que pense em como
os alunos irão interagir neste espaço.
A música pressupõe movimentos corporais, interações, experimentações e são ótimas ferramentas para que todas as crianças
Atividade 1 - Rastejar
se sintam igualmente acolhidas. É importante
reiterar que todo o espaço escolar é um possíA proposta é simples e pode ser im- vel local de aprendizagem, quem irá dar signifiplementada com crianças desde o berçário 1. cado e proporcionar meios para este aprender
Nesta atividade as crianças precisam ir de um é a intencionalidade do professor.
determinado ponto a outro, se arrastando pelo
chão. Muitas crianças com dificuldade motora
O ritmo é fator importante no desenvolsão capazes de se rastejar em de um ponto a vimento da coordenação motora global e auoutro usando as partes do corpo que são mais xilia na execução de suas atividades do dia-adesenvolvidas.
-dia, de forma que proporciona a capacidade
Para esse tipo de atividade é sempre de se organizar no tempo e espaço. A música
muito simples adaptar com cordas, panos, ou é uma das maneiras lúdicas e divertidas que
até mesmo cadeiras, como na imagem acima. deve ser trabalhada na escola com os pequeMesmo alunos com dificuldade de locomoção, nos. Ela tem o poder de atingir a todos e estipodem conseguir cumprir a tarefa e portanto, mula o corpo a se movimentar. Mesmo alunos
pertencentes a brincadeira.
com deficiência auditiva são capazes de sentir
as ondas sonoras e interpretar do seu modo o
Atividade 2 - Brincadeiras com areia
ritmo.
A areia é um estimulador sensorial para
todas as crianças, estimula o tato e a imaginação. É uma brincadeira simples que atende a
todas as crianças. Para esta, o olhar do professor e suas propostas fazem toda a diferença
para que as crianças ampliem suas trocas e
seu repertório.
Para Barbieri (1998 p. 49) “O espaço
tem intenção. Ele orienta a ação. Ao entrarmos
em um espaço bagunçado, ele nos convida de
determinada maneira. Um lugar cuidado, preparado, nos convida de outro jeito”. O espaço
criado, pensado e organizado para estimular o
corpo e a imaginação são lúdicos, possibilitam
a criação de jogos, de brincadeiras e despertam o lado brincante criativo das crianças. Não
se trata de levar as crianças ao tanque de areia
e deixar lá, mas sim, pensar na ação ao propô-la e desenvolver com intencionalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo a educação infantil como a primeira fase a vivência escolar da criança, é fundamental pensar desde o ingresso dos bebês atividades capazes de desenvolver e aprimorar o corpo e a
mente. Bebês e crianças são convidados a participar, interagir e criar para produzirem suas aprendizagens de forma real e significativa, evidenciando suas características cognitivas, socioafetivas e
psicomotoras.
A produção escolar de qualidade leva o aluno a expressar por meio de múltiplas linguagens,
expressar-se com o corpo e interagir com o tempo e espaço. Na concepção apresentada neste trabalho, é impossível separar as funções motoras e neurológicas, as funções corporais das intelectuais,
as atividades de aula do desenvolvimento afetivo, assim, podemos afirmar que o desenvolvimento
psicomotor se opõe a dualidade psique e o corpo.
Muitas crianças que apresentam problemas de aprendizagem, disciplina ou concentração no
ensino fundamental, são crianças que carecem de estímulos desde a educação infantil. O trabalho
psicomotor auxilia no desenvolvimento global e aquisição de coordenação motora que são essenciais para todo o processo de alfabetização e aprimoramento da linguagem escrita. Assim, muitos
problemas futuros são inclusive prevenidos se trabalhado desde o início da vida escolar o desenvolvimento psicomotor de todas as crianças.
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: “As desigualdades não podem ser consideradas como algo natural; é preciso lutar contra
elas, pois são injustas com as crianças. Porém, frente às diversidades e diferenças, é necessário
reconhecê-las, compreendê-las e incorporá-las. Essa é uma ação complexa, pois envolve reflexão
profunda dos educadores sobre si mesmo, sobre os seus modos de pensar, os seus limites emocionais e morais, os seus próprios preconceitos. A UE pode propiciar, em momentos de formação e de
escrita de PPP, alguns estudos temáticos sobre as populações excluídas e reafirmar o compromisso
das instituições e dos servidores públicos com a construção de uma escola de qualidade que se
quer para todos” (SÃO PAULO, 2019).
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 professor, cabe a difícil tarefa de assumir a responsabilidade da inclusão de todos,
sem prejudicar nenhum aluno. É necessário saber lidar com as diferenças e criar oportunidades e
desafios que contemplem e desenvolvam alunos em diferentes estágios de maturação. 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 olhar acolhedor de diversidades também se refere às crianças com de crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Também o direito dessas crianças à liberdade e à
participação, tal como para as demais crianças, deve ser acolhido no planejamento das situações de
vivência e aprendizagem na Educação Infantil. Para garanti-lo, são necessárias medidas que otimizem
suas vivências na creche e pré-escola, garantindo que esses espaços sejam estruturados de modo
a permitir sua condição de sujeitos ativos e ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras
e nas interações com as outras crianças, momentos em que exercitam sua capacidade de intervir na realidade participam das atividades curriculares com
os colegas. Isso inclui garantir no cotidiano da instituição a acessibilidade
de espaços, materiais, objetos e brinquedos, procedimentos e formas de
comunicação e orientação vividas, especificidades e singularidades das
crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação” (BRASIL, 2013, p. 90).
Conclui-se então, que a psicomotricidade deve estar presente
em todas as idades escolares, pois crianças fisicamente educadas terão
uma vida mais saudável e produtiva, com um desenvolvimento integrado
entre corpo e mente. É uma ferramenta capaz de enriquecer o trabalho
com bebês e crianças com deficiência, pois a vivência é capaz de tornar a
aprendizagem mais significativa para todos.
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA POR MEIO
DA DANÇA

RESUMO: O movimento na educação infantil representa um aspecto que faz parte do desenvolvimento que é intrínseco à criança e fundamental para o seu desenvolvimento, levando
em consideração que é por meio dele que as crianças, desde muito pequenas conseguem expressar os seus sentimentos, as suas necessidades e emoções. A dança como um componente
elementar onde o movimento está presente a todo instante, tem um papel rico com os pequenos, já que além de ser um instrumento artístico, em que as crianças podem se deleitar no
simples ouvir, elas também podem criar novos sons e descobrirem novas formas de dançar.
A dança na educação infantil, não segue um critério de movimento único, pois ela é criada e
recriada de acordo com a inventividade das crianças e conforme é proporcionada. Portanto, o
educador da educação infantil deve prever momentos em que a música esteja presente como
ferramenta didática e lúdica para que os pequenos tenham a experiência desse encontro e
experimentem diversas formas de criar e ouvir.

Palavras-chave: Arte; Movimento; Aprendizagem; Dança; Linguagens.
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INTRODUÇÃO

P

retende-se neste trabalho, mostrar a importância da dança na Educação Infantil
e falar de como ela é fundamental no âmbito escolar, observando a reflexão e a
crítica sobre as práticas educativas em arte com a criança.
No contexto escolar atual, a dança é trabalhada de diversas maneiras na escola de educação infantil ou muitas vezes, não é trabalhada. No entanto, existe uma legislação que supõe
a implementação dessa prática na sala de aula, de modo que, essa linguagem importante deve
estar presente no cotidiano das crianças pequenas.
Os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), vêm com os objetivos nos mostrando sobre a importância do movimento para a vida e o que ela envolve, abrangendo todas
as áreas do desenvolvimento humano. Como professores, temos o dever de proporcionar condições para que os alunos sejam criadores de seus próprios movimentos, explorando a sua
imaginação e ofertando elementos para aprenderem técnicas e procedimentos artísticos.
Sobretudo, ainda é comum notarmos a prevalência da metodologia por parte de muitos profissionais quanto a reprodução de movimentos repetitivos, com músicas da moda, que
a criança já está fadada a ouvir em casa. De acordo com as propostas do MEC- Ministério da
Educação, nem uma coisa nem outra.
Os objetivos da exploração dos movimentos nas escolas, compreendem fazer trabalhos
artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Desta forma, é possível o aluno ampliar a sensibilidade,
a percepção, a reflexão e claro, a sua imaginação. Esse é o chamado Tripé: apreciação, contextualização e produção.
Para que esse esquema seja bem-sucedido é necessário que se tenha educadores capacitados. Mas de acordo com os estudos “Todos pela Educação”, apenas 8% dos professores
que ministram essa disciplina, tem especialização no ensino de artes visuais, teatro, música ou
dança.
Na educação infantil propriamente, não se exige um ensino especializado do professor
para o trabalho com o ensino de artes, já que é natural que se promova um contexto com diferentes linguagens. Desta forma, a arte deve estar presente em todos os lugares da instituição,
seja no parque, no refeitório e sobretudo, deve constar no projeto dos educadores.
Apesar de não haver uma disciplina específica de arte na educação infantil, ela deve ser
o “carro chefe” no ensino com crianças pequenas, permeando os projetos e as atividades de
forma geral. Pois através dela é possível engrandecer o ser humano na provocação de estímulos
e de suas sensibilidades.
Para tanto, este artigo tem como objetivo geral, identificar a importância da dança na
educação infantil. E como objetivos específicos: investigar a importância dos movimentos na
educação infantil; compreender a importância da dança para crianças pequenas.
Este trabalho justifica-se por analisar a importância dos movimentos e consequentemente, da dança na educação infantil, justificam esse estudo, já que a partir desse entendimento por
parte dos profissionais da educação, se torna possível uma vivência que atenda às necessidades das crianças pequenas.
Quanto à problemática levantada, o intuito é levantar a seguinte questão: Qual é a importância da dança para as crianças pequenas? A qual será respondida no decorrer do trabalho
por meio da pesquisa bibliográfica.
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A DANÇA NA INFÂNCIA
Para Archer (2001), a criança possui
necessidade de externalizar a expressão, fazendo um trânsito de quem ela é, de afetos
e de sentimentos. Sendo assim, se entende
que a escola é o principal lugar para que isso
ocorra. Deste modo, ela precisa organizar e
proporcionar momentos artísticos, propiciando situações em que o aluno mergulhe numa
experiência que o permita se representar em
outros papéis, extrapolando outras dimensões
do próprio “eu”, que só é possível por meio de
outras linguagens, sendo a dança uma delas.

Para Barbieri (2012), a escola deve
pensar a cidade como uma possibilidade educadora, de modo que as crianças se deslocam
dentro da cidade e nela consiga encontrar diferentes tipos de arquitetura, museus, manifestações artísticas de todo tipo, manifestações
científicas, assim como nas manifestações urbanísticas.
O autor dá um exemplo desta questão,
pode-se pensar na criança quando está num
engarrafamento junto dos pais, de carro ou no
transporte público, ela terá tempo de apreciar
a cidade, o mundo e também fará perguntas
sobre tudo o que vê, sendo possível uma forma
de participação com o entorno artístico, mas
só se participa quando se tem consciência que
essas manifestações existem, daí o papel da
escola. Assim, Larrosa (2007), entende que:

O pesquisador Archer (2001), ressalta
que o homem é um sujeito pela metade e quem
o completa é o mundo, então, para existirem,
as obras de arte precisam do outro. Da mesma
forma, que se sabe que a natureza tem vida e
o contato humano dá uma outra significação A criança não é nem antiga nem moderna, não está
para ela, pois enquanto viventes e apreciado- nem antes nem depois, mas agora, atual, presente. Seu
tempo não é linear, nem evolutivo, nem genético, nem
res, o homem a desfrutar, toca e observa.
De acordo com Barbieri (2012), a experiência do movimento é algo intransponível,
uma vez que não é possível transferir quando
se pode compartilhar. Ao compartilhar a experiência, se possibilita que o sujeito com o qual
ela é compartilhada tenha outra experiência e
não a mesma da primeira pessoa, porque cada
vez que se compartilha uma experiência ela sofre uma alteração, sendo atualizada a partir do
contexto significativo no momento para o outro.

dialético, nem sequer narrativo. A criança é um presente
inatual, intempestivo, uma figura do acontecimento. E
só a atenção ao acontecimento, como o incompreensível e o imprevisível, pode levar a pensar uma temporalidade descontínua (LARROSA, 2007, p. 284).

Por outro lado, as experiências de vivenciar o entorno, traz repertório à criança, porque no museu por exemplo, ela vai aprender
que não se coloca a mão em nada, que se
anda devagar, da mesma forma que ela deve
aprender que num parque se corre e que se
Assim, as experiências que trazem age de acordo com as possibilidades de cada
significados devem ser compartilhadas, sem momento.
que fiquem presas em uma mesma narrativa.
Assim, os pequenos já podem desde
Por outro lado, ao promover essas vivências,
a escola possibilita também, momentos de ci- cedo criar um repertório para cada momento,
dadania. Quando se trata sobre esse aspecto, sabendo mais sobre os espaços coletivos e inresgata-se a urgência de olhar para o humano dividuais e os recursos pertencentes a cada
e o que ele tem de mais singular e essencial. A ocasião, não precisando tomar as mesmas
dança serve para que a vida seja melhor que a atitudes o mesmo o tempo todo (BARBIERI,
2012).
dança (LARROSA, 2007).
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A autora ainda critica que na cultura
atual, o universo infantil muito tem se reduzido
a jogos computadorizados e celulares por falta de tempo dos pais repertoriar os filhos em
outros espaços e com outras vivências, então,
essa função de oportunizar momentos aos pequenos, em que eles possam vivenciar outras
formas de enxergar o mundo, ficou a caráter
da escola:
De início, parece que, quanto mais olhamos, menos
certeza podemos ter quanto àquilo que, afinal, permite
que as obras sejam qualificadas como “arte”, pelo menos de um ponto de vista tradicional. Por um lado, não
parece haver mais nenhum material particular que desfrute do privilégio de ser imediatamente reconhecível
como material de arte: a arte recente tem utilizado não
apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som,
palavras, pessoas, comida e muitas outras coisas. Hoje
existem poucas técnicas e métodos de trabalho, se é
que existem, que podem garantir ao objeto acabado a
sua aceitação como arte (ARCHER, 2001, p. 4)

Por isso, enquanto professores de
crianças pequenas, é possível e necessário
ter esse outro olhar para o mundo e para as
coisas do mundo, inserindo os pequenos nas
mais diversas experiências e compreensão
acerca da música da dança e principalmente,
o conhecimento sobre o seu próprio corpo e
sobre os seus movimentos.
De acordo com Larrosa (2007), Aristóteles dizia que a imaginação vem do mesmo
lugar da alma que a memória. Então, quanto mais experiências ricas forem vivenciadas,
mais recursos há para imaginar, consequentemente a ampliação de ações diferenciadas que
respeitam o coletivo e dessa forma permitir que
a convivência em sociedade seja qualificada.
Em alguns países como por exemplo
os Estados Unidos, se levou muito a sério a
ideia de que é necessário premiar e punir professores de acordo com o seu desempenho
em sala de aula. Porém, a consequência dessa
ênfase em avaliar escolas acabou se encontrando com o ensino de artes, neste sentido
para que se direcionasse de maneira enfática
ao ensino das outras disciplinas, o currículo de
artes foi eliminado da escola, assim como outras atividades que eram praticadas e que não
contavam pontos para essa avaliação governamental (ARCHER, 2001).

Quando um ilustrador se submete a fazer um castelo russo, ele pode pintar em seus
mínimos detalhes, sem ter ido até a Rússia,
mas recorrendo a livros e imaginando aquele
lugar. A imaginação tem a função de fazer as
pessoas transportarem para outros lugares,
desde pequeninos. Imaginar é também construir, de forma que todos os lugares por onde
andamos na cidade, foram feitos por mãos humanas, mesmo sendo auxiliados por máquinas, constituem um sistema humano. Isso faz
com que se tenha outra relação com as coisas,
Semelhantemente ao ocorrido nos
com os ambientes, com a roupa e a comida
EUA, também aconteceu no Brasil em menor
(ARCHER, 2001).
escala, pensando no aluno que vai mal em
Da mesma forma é com a dança, é língua portuguesa e matemática e qual o mopossível que a criança tenha contato com a tivo de manter o ensino de artes na escola.
dança de uma cultura de um lugar distante, de Por conseguinte, a resposta também seria de
outro continente até, sem nunca ter ido. Neste acordo com os norte-americanos. Sobre essa
aspecto, a tecnologia tem ajudado muito, uma questão, levantou-se uma grande discussão
vez que as crianças em sua maioria dominam nas redes de ensino e também em âmbito naos meios de comunicação e pesquisa e vão cional, pois cortar essas modalidades de ensialém do que está em seu entorno. É possível no é empobrecer ainda mais o currículo e ignouma criança ir até a África e dançar as danças rar o potencial que elas têm como ferramenta
típicas daquele continente onde ela se encon- pedagógica.
tra, na sua casa, na escola ou em qualquer
lugar que tenha acesso à internet (ARCHER,
2001).
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De acordo com Pimentel (2009), deve-se manter o professor de artes na escola tradicional, pois a imersão nesta disciplina possui
fatores indissociáveis a aprendizagem como
um todo, porque ela propicia momentos para
este aluno ser curioso e tanto dança como
educação partem do princípio da pesquisa. No
entanto, a educação formal tenta separar as
disciplinas em assuntos estanques, não havendo a possibilidade de um conhecimento integrado a partir de várias disciplinas.
Ainda, de acordo com Barbosa (2002),
a arte não deveria ser uma disciplina a mais e
tampouco procurar que o educando se torne
um artista. Segundo a autora, é possível que
através das dimensões artísticas o aluno tenha
contato com a matemática, a ciência, a geografia como em todas as demais disciplinas.
Como por exemplo, em uma oficina de câmera escura, os alunos ao confeccionarem teriam
de se apropriar da velocidade da intensidade
da luz, do tamanho da lente e outros conhecimentos que são exigidos para a atuação neste
tipo de oficina e assim eles teriam contato com
variadas vertentes do ensino.
De acordo com Barbosa (2011, p.163):
O aluno expressar-se-á pelo desenho como pela linguagem falada e escrita. Daí o desenho espontâneo, pelo
qual ele dirá o que viu, o que pensa e o que sente,
devendo-se dar a criança inteira liberdade nas manifestações, para que melhor possa ser conhecida e encaminhada, contribuindo-se desse modo também para lhe
desenvolver a iniciativa e a capacidade de criar (BARBOSA, 2011, p. 163).

Barbieri (2012), explica que na prática
é um processo que precisa de tempo para ser
validado e funcional. Fora do Brasil, já existe
essa prática de professores que atuam de maneira interdisciplinar com os professores de artes. A cidade de Reggio Emilio, localizada numa
pequena cidade na Itália, em 1970, Malaguzzi
que foi influenciado na época pelas ideias de
Paulo Freire, além de ser um grande amigo do
filósofo, acreditava firmemente na relação entre
as práticas criativas, no que tange as práticas
criativas com as práticas pedagógicas.

Por esse pensamento que posteriormente se concretizou a nível de rede de ensino
de escola para a primeira infância, Reggio Emilio possui o formato de ensino “Reggio Children”, que teve como um dos objetivos descentralizar a figura central do pedagogo, que
foi instituída duplamente por um atelierista e
por um pedagogo, que trabalham em conjunto
ouvindo e pensando junto com cada criança
de forma que através das reflexões que são
possibilitadas aos pequenos, haja um trabalho
efetivo de ensino e aprendizagem.
Com o mesmo objetivo, mas com especificidades diferentes, desenvolveu-se a escola da ponte em Portugal, que também prefere optar pela pergunta e também pelo espaço
único para o compartilhamento de ideias, no
qual a dança atua como uma maneira de banir
a formação imposta, convidando o aluno a ser
participante do seu próprio conhecimento, sem
receber o conhecimento verticalmente.
Por esta razão a criança já tem inquietações, pois desde o período pré escolar, a
criança já tem inquietações sendo que desde
a primeira semana o bebê já começa a codificar e decodificar informações por vontade e
necessidade própria, assim ele capta o que importa no momento e automaticamente já cria
condições para descartar o que não é importante, possuindo caminhos de inquietações
muito bem delineados, que vão crescendo
até os seis anos, quando ele entra na escola,
chegando por fim a educação formalista, onde
toda a forma de integração que ele aprendeu
até então, se dilui, pois é na escola do ensino fundamental que vai haver o compartimento
de disciplinas e ele não vai mais descobrir o
universo matemático através de criações artísticas, por exemplo.
Paulo Freire (1989), já dizia que antes
de aprendermos a ler, devemos aprender a ler
o mundo. Diante desta análise que muitas vezes passa batido pelos profissionais do ensino, onde ensinar exige saber escutar, pois a
escuta é a base de tudo e o maestro que é o
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professor, precisa escutar a criança, já que ele
é o grande responsável pela criança na dimensão da construção do se conhecimento acerca
do mundo e de suas descobertas, inovações.
Por isso, existe a necessidade de saber qual é
o interesse, o que apetece os alunos para só
então, traçar um caminho de ensino.

Neste caso, existem algumas possibilidades que poderiam ser parceiras desta motivação, como as oficinas criadas dentro da
escola, pois a criança se diverte e com uma
intencionalidade do educador, ela pode aprender muitas coisas de forma interdisciplinar.

O MOVIMENTO
Na filosofia de Freire fica claro que o
professor deve ser autônomo e ao dialogar
com os alunos ele possa trabalhar a partir do
que ele recebe para desenvolver conteúdos
que são úteis ou que façam sentido em determinado contexto. Daí a importância de não se
massificar metodologia, pois é improvável que
o mesmo método surta efeito com grupos diferentes, sendo que é necessário partilhar princípios, tal como a motivação, o caráter lúdico do
aprendizado, a interação, a pesquisa e despertar a curiosidade para o que é significante no
campo do conhecimento.

Os adultos, cada vez mais se movimentam menos, desde a locomoção, que antes se
fazia a pé ou se utilizava meios mecânicos,
mas que envolviam movimentos como o uso
da bicicleta, e hoje, utiliza-se muito os veículos automotores, diminuindo os trajetos que se
fazia e que utilizava os movimentos corporais.
Além disso, os adultos tendem cada vez menos a se relacionar uns com os outros e com o
próprio corpo (LARROSA, 2007).
Contudo, o mais agravante que essa
situação traz, é que além do adulto ter uma pequena relação com o próprio corpo, ele impede
que a criança se movimente. Cada vez mais,
as crianças têm se limitado em seus amplos
movimentos na frente de televisões com jogos
eletrônicos ou elas ficam imersas em atividades que trabalham apenas o pensar, a mente,
esquecendo-se do brincar livre e do movimento para que ela conheça o próprio corpo (LARROSA, 2007).

Por outro lado, Freire (1989), afirma
que o professor deve ter o compromisso de
partilhar experiências, assim como todos devem ter de forma que professores como não
professores devem promover o conhecimento
em todos os aspectos daqueles que os cercam. Nos EUA, por conta dos programas educacionais, a disciplina de artes foi subtraída de
algumas redes de ensino por conta do corte de
gastos e também, para ter um enfoque maior
nos conteúdos que são cobrados em vestibuOs impactos de toda essa estrutura solares e outros exames, assim como nas provas cial que vem sendo endurecida dia após dia,
governamentais.
é percebido ao redor quando se nota que as
crianças estão cada vez mais agitadas, agresPara Rossi (2003), o problema não sivas, com porte fraco, dependentes, não saestá na forma como a avaliação é realizada e bem brincar, com dificuldades para dormirem
tampouco no engajamento do professor em fa- e se alimentar e tantas outras dificuldades no
zer uma aula de qualidade, mas sim, em como âmbito do aprendizado.
o aluno se sente atraído em relação à escola.
Para ele, é necessário que se crie momentos
De acordo com Archer (2001), isso
instigantes que deem uma significância alta- acontece porque cada vez mais as crianças
mente relevante as possibilidades de se moti- têm se movimentado menos, pois ao observar
var o aluo a aprender.
a natureza da criança, é possível notar que ela
é puro movimento e que ela precisa se movimentar com liberdade.
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A criança é um ser curioso que tem
vontade de conhecer e de experimentar o mundo, de conhecer como o mundo e as pessoas
se relacionam e de ver como o mundo funciona. As crianças pulam, giram, giram, escalam
porque elas querem conhecer o mundo e vai
explorá-lo por meio do instrumento que ela recebeu que é o próprio corpo (ARCHER, 2001).

be que os adultos à sua volta se exercitam e
sentem prazer nisso, ela vai querer fazer também.

Outro aspecto muito importante relacionado ao movimento das crianças pequenas, é
a preparação do espaço físico para que ela
possa se movimentar com tranquilidade e com
segurança, para que a partir desse ambienO movimento, é a maneira que a crian- te ela possa se movimentar e se desenvolver
ça tem de se expressar, se comunicar, interagir cada vez mais.
com o mundo, através do movimento que ela
vai conquistar, das habilidades motoras, que
Segundo Larrosa (2007), o ambiente,
vai dar suporte para ela aprender a se movi- deve ser preparado tanto nas áreas internas
mentar no espaço, adquirindo noções e limi- quanto nas áreas externas, levando em consites de até onde pode ir, aonde que começa e deração que na educação infantil o movimento
onde termina o seu espaço. Aprende a cair e deve estar presente, uma vez que as crianças
a levantar, noções espaciais, como: em cima, se expressam pelos movimentos muito melhor
embaixo e todas as habilidades, de modo que do que conseguem se expressar verbalmente.
o movimento é a base para aprendizados futuros (ARCHER, 2001).
As praças e parques perto da escola
também são boas opções para que as crianA princípio, quando a criança se movi- ças se movimentam com tranquilidade, uma
menta, aprende tudo de uma forma muito mo- vez que, além de estarem com um amplo estora e essas conquistas e aprendizados moto- paço, também vão ter a possibilidade de cores que acontecem por meio do movimento, nhecer novos elementos naturais e criar novas
mais tarde vão se transformar em habilidades brincadeiras.
cognitivas e sociais. Os adultos que são os responsáveis por criarem condições para que as
Segundo Archer (2001), sob uma perscrianças se movimentam com liberdade (LAR- pectiva humanista e através dos dados históriROSA, 2007).
cos, se pode constatar que a educação sempre se preocupou com as questões cognitivas
Para a criação de espaços que ofere- e afetivas. Sabe-se que o ser humano na sua
çam aos pequenos a liberdade da qual eles relação social e de vida, está sempre em moprecisam para explorar o universo a seu entor- vimento, de modo que as formas de movimenno, é preciso que ele próprio se conecte com tos, são infinitamente variadas, que vai desde
os movimentos do corpo, entrando em ação e uma conversa, a batida do coração, a escrita, o
fazendo, como propor atividades de caminha- movimento de andar até outras que ainda que
das pela escola e exploração do meio. A crian- sejam movimentos pequenos, cada um deles
ça precisa ver os adultos ao seu entorno se se tornam importantes no processo de constimovimentando e não o tempo todo sentados tuição das habilidades.
em suas mesas ou na frente de um computador (LARROSA, 2007).
Durante bastante tempo, a educação
esquece esse aspecto importante que é relaA criança precisa ver o movimento fa- cionado diretamente com a afetividade e a cogzendo parte da vida das pessoas com as quais nição. No entanto, se faz importante pensar a
ela convive diariamente, porque existe a força relação da escola com essas duas questões
da imitação que rege a criança e se ela perce- do cognitivo e afetivo com a aprendizagem. Ao
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se tratar dessas questões, é necessário enten- timento negativo, enfim, existem diversas forder qual é a relação que se constitui no ho- mas de se deixar marcado um momento na
mem, no corpo e no movimento e em que elas vida das pessoas.
contribuem para a prática escolar (LARROSA,
2007).
Segundo Archer (2001), a educação
infantil sempre teve um caráter depreciativo na
De acordo com, Larrosa (2007), a es- constituição da história, pois ela era vista como
cola não trabalha com o movimento. De lon- uma etapa escolar menos importante, na qual
gas datas, a escola trabalha com a estática, as crianças iam para a escola apenas porque
que representa o aluno quieto, de modo que não tinham uma pessoa para cuidar enquanto
essa quietude tem forte relação com a ordem os pais trabalhavam. Essa visão sobre a eduda sala, da classe e da aula. Esse controle do cação infantil, teve ênfase muito forte durante
corpo, imprime de quem controla, sensação de a revolução industrial, em que as crianças ficapoder e de autoritarismo.
vam um período longo nas creches, visto que
a mulher acabara de ingressar no mercado
Segundo Archer (2001), até 1990, um de trabalho. Numa perspectiva de depósito de
aluno quieto era um aluno parado. Ainda hoje, criança, pouco se apreciava o trabalho visanessa concepção de aluno se faz valer em al- do o desenvolvimento integral dos pequenos,
gumas classes, ou instituição de ensino como sendo mais notável que apenas o cuidado preum todo. Essa escola, por sua vez, faz com valecia, dentre tantas outras possibilidades que
que a medida do passar dos anos, os alunos havia de se trabalhar e estimular.
vão perdendo o gosto e o prazer por frequentar
esse espaço, até mesmo, se perde a própria
No entanto, hoje se sabe que a educaprática do movimento, deixando a ideia de que ção fundamental começa desde que o bebe
o corpo é apenas uma mala para carregar o nascer, porque desde bem pequeno, ele já
cérebro.
possui a capacidade de aprender sobre as
coisas, visto que o seu desenvolvimento psicoNo entanto, o corpo e a mente sempre motor acontece de forma natural. No entanto,
tiveram integrados e é na escola, principalmen- é necessário que seja estimulado para que adte na escola infantil, que o corpo e a mente quira e aprenda novas habilidades no decorrer
devem ser valorados da mesma forma e de- de sua vida.
senvolvidos para que a escola ofereça para a
criança essa visão tão importante, que é o deQuando se trata do corpo e do movisenvolvimento global do ser humano, de modo mento na educação infantil, trata-se de cem por
que ele desenvolva os aspectos afetivos, cog- cento das atividades do sujeito, de modo que
nitivos e psicomotores.
não existe educação infantil sem o movimento
e sem que as crianças tenham essa relação
A palavra escola, representa muito maior com o mundo e com o ambiente e com
na vida dos sujeitos, seja de maneira positiva os objetos. Essa relação com o movimento e o
quanto negativa. É possível que todos que a corpo é muito forte, porque os pequenos ainfrequentaram, carregam lembranças boas e da não leem livros, não escrevem, não fazem
ruins. Aquelas lembranças que marcaram com contas e tem toda a relação com o contexto de
um gesto de carinho de algum professor ou mundo a partir de suas vivências e brincadeiprofessora, ou uma atividade que se gostava ras (ARCHER, 2001).
muito de fazer, como também, é possível que
se carregue memórias nem tão boas assim,
Portanto, ao se trabalhar e educar
como a privação de uma atividade predileta, crianças, requer que se trabalhe com o mouma forma de falar ríspida que gerava um sen- vimento. Para Beineke (2012), “a mente não
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seria o que é se não existisse uma interação o quarto, a coordenação fina e ampla e o quinentre o corpo e o cérebro durante o processo to, a lateralidade.
evolutivo, o desenvolvimento individual e a interação com o ambiente”.
As habilidades comportamentais, são
relacionadas as habilidades que se tem de inPor isso, é importante que os professo- teragir com as outras pessoas, a relação e ao
res e a educação infantil no geral, tome consci- comportamento humano. A primeira habilidade
ência dessa interdependência que existe entre comportamental, é a desinibição; a segunda,
o corpo, a mente e o ambiente. Quando existe é a socialização; a terceira, tem relação direta
essa consciência e ela é levada em conta no com os conceitos de vida na contemporaneicotidiano das crianças pequenas dentro das dade, que são os conceitos de saúde; a quarinstituições de ensino, é possível que as crian- ta habilidade, são as vivências emocionais; a
ças aproveitem mais as ações pedagógicas quinta, são as habilidades expressivas, que
propostas na escola, que ela consiga se rela- estão relacionadas com a comunicação e a
cionar melhor com os objetos, ou seja, que ela expressão com o mundo e com as pessoas.
consiga aprender e apreender de uma forma As habilidades expressivas por sua vez, podem
melhor. Quando isso acontece, as habilidades ser a fluência verbal, o ritmo, a expressão drados pequenos são desenvolvidas em sua ple- mática, a dicção e a capacidade de destreza
nitude (LARROSA, 2007).
manual (BUORO, 2003).
Segundo Buoro (2003), o ambiente de
aprendizagem deve ser prazeroso. Esse contexto de prazer para a criança pequena, tem
uma relação inexorável com a ludicidade, que
é um processo natural nos primeiros anos de
vida. Na educação infantil, o jogo e o brincar
são de extrema importância, pois é por meio
deles que os pequenos aprendem. Assim,

No desenvolvimento integral da criança,
seja em casa, ou na escola, deve-se priorizar
essas três habilidades, pois somente elas vão
gerar posteriormente, as competências necessárias para as ações diárias que as crianças realizarão por todos os seus dias. As atividades
de reconhecimento do corpo e das partes dele,
são fundamentais no processo de consciência
corporal.

Um ambiente de ensino na educação infantil, o qual
não se tenha um contexto lúdico consistente, que as
crianças não tenham espaço para a espontaneidade
nas brincadeiras e jogos, raramente é um ambiente
adequado para esse público, uma vez que é natural do
ser humano que a aprendizagem ocorra nos seus processos e nas interações com o outro e para a criança
pequena, essa interação ocorre nas brincadeiras com
os seus pares (LARROSA, 2007, P. 51).

De acordo com Larrosa (2007), o ser
humano possui três tipos básicos de habilidades, que são: as motoras, as comportamentais e as expressivas. Cada uma dessas habilidades, são componentes importantes para
o desenvolvimento integral do ser humano. As
habilidades motoras se dividem em cinco grupos, sendo que o primeiro deles, é a força; o
segundo, o equilíbrio; o terceiro, a flexibilidade;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do trabalho, se observou que o movimento é fundamental no processo de
aprendizagem e no desenvolvimento da criança, sendo necessário que o professor atue como
mediador auxilia-os nesse trabalho, propondo que haja na sala de aula autonomia nas interpretações artísticas das crianças, e a partir do momento que o aluno se sente motivado, terá um
melhor desenvolvimento na escola e na vida.
Para tanto, a dança na Educação Infantil envolve linguagens que possibilitam na criança
o processo de criação e construção da imaginação. Quando a criança pequena explora diferentes tipos de dança, também explora culturas diferentes, de outros povos. Por isso, é importante
considerar as representatividades que a dança pode ter na vida da criança pequena, seja ela
através das atividades desenvolvidas dentro da escola, seja ela através das atividades extraescolares.
Por meio da dança, a criança interage com as outras crianças e expressa os seus sentimentos e emoções. Quando outras culturas são apresentadas às crianças pequenas, ela pode
dançar para vivenciar uma outra época, com costumes diferentes e explorar o mundo por meio
da imaginação e do movimento.
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FORMAÇÃO DOCENTE VISTO AOS DESAFIOS
PARA UMA ESCOLA DIFERENTE

RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexão sobre os desafios para uma escola diferente, dentro da contextualidade da Formação de Professores, visto que hoje o papel da escola é imprescindível na mudança de atitudes frente à vida, haja visto que é um lócus privilegiado de
mudanças e transformações, que opine sabiamente em tornar o sujeito em questão que é o
aluno em um ser consciente e questionador do seu tempo e da sua própria vida; mas, para
que esse objetivo seja atingido, se faz necessário que todo o corpo que compõe a escola esteja preparada para esse mudar, onde essa mudança adquire-se paulatinamente. Tratando-se
de professores o viés para se atingir essa maturidade é frente às constantes Formações de
Professores. Portanto, tem-se como objetivo nesse artigo. Reconhecer a importância da Formação de Professores como responsável por uma melhor qualidade educacional e mudanças
de posturas. Para uma melhor argumentação da temática se fez necessário ter-se embasamento teórico de autores, tais como: Soussan (2003), Byngton (2003), Freitas (1990), dentre
outros. O procedimento metodológico baseou em pesquisa bibliográfica e a própria vivência.
O resultado da pesquisa mostrou que o professor que participa ativamente de formação de
professores naturalmente começa a fazer interferência no seu procedimento metodológico
e com isso consegue flexibilizar a sua postura, e enfrentar os desafios do dia a dia com maior
otimismo.
Palavras-chave: Educação; Metodologia; Intervenção Profissional.
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INTRODUÇÃO

É

provável que nunca tenhamos passado por um período histórico que trouxesse
consigo, tão evidentemente, a necessidade de se repensar os grandes pilares
construídos pela sociedade. E, é claro, a escola é um deles.
Situado em meio a um conjunto cada vez mais abrangente e confuso de responsabilidade, o espaço escolar esforça-se, como nunca, em resolver um problema que é, antes de tudo, o
de sua própria identidade; tenta definir suas funções, sua utilidade, enfim, aquilo que, no conturbado ambiente pós-moderno, traduz os objetivos fundamentais do que hoje conhecemos como
educação formal.
Baseado nesses pressupostos fica claro que o professor como formador tem necessidades constantes para que esse patamar de insegurança e necessidades se esclareça e, nada
melhor que a formação continuada, que traz a ideia de formar para a sua vida e a vida do seu
aluno, certamente, com uma visão de experiência, aquilo que se vive e, consequentemente, implica continuidade, ação intermitente e movimento constante.
Por isso o objeto (problema) da pesquisa recai em descrever a importância da formação
de professores e o seu aperfeiçoamento e novos saberes da profissão. Portanto, o objetivo da
pesquisa é identificar a importância da formação de professores, redefinindo à docência na diversidade do momento atual.
O interesse por esse tema visa mostrar o quanto a escola e a sociedade estão tendo
perdas com a falta ou o desinteresse por parte de alguns professores que acredita já saber o
suficiente ou até mesmo falta de capacitações. Com isso, fica bem claro que, o professor que
não busca aperfeiçoar-se e pesquisar sempre, não é de fato professor e sim um mero repetidor.
O caminho percorrido para montar esse trabalho, foi utilizado o caráter exploratório, descritivo e explicativo, sendo escolhido o método qualitativo. Com levantamento bibliográfico de
periódicos na internet, na biblioteca local ou mesmo através da Biblioteca Digital.
Quanto a apresentação e justificativa da pesquisa, estes se dão pelo fato dos saberes
da profissão poderem ser redefinidos à docência na diversidade
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A DIVERSIDADE REDEFININDO A
DOCÊNCIA NA DIVERSIDADE
Segundo estudos de Fazenda (1995),
a abertura de mercado, o ápice da tecnologia, a agilidade das comunicações, os diversos
meios de produção nas relações de trabalho,
impõem alterações no campo dos valores e atitudes profissionais.
Para o autor (1995), estes requisitos
vêm obrigando as nações a construírem um
sistema social e econômico globalizado. Nesta
nova ordem social as pessoas são impulsionadas a reverem seus conceitos e práticas no
ambiente de trabalho e na sua particularidade
cotidiana.
Há uma grande pressão para que a
gestão de pessoas seja orientada para a ideia
de desenvolvimento mútuo. Cada indivíduo
passa a ser visto como gestor de suas relações nos grupos sociais dos quais faz parte,
como a escola, de seu desenvolvimento e formação profissional contínua.
Sob estas concepções, perspectivas e
conjuntura organizacional estão pautadas as
novas atitudes e posturas requeridas ao profissional professor da atualidade. Para dar conta
destas mudanças na formação e exercício profissional, lança mão de boas e velhas inspirações e valores: a motivação, a criatividade e a
ética, que irão validar o fazer docente para a
excelência.
A temática abordada neste artigo suscita estes saberes como perfil importante para
a excelência da prática docente. Partimos do
pressuposto de que o professor estará sendo
desafiado a motivar-se para aprender a aprender a desaprender na mobilização de saberes,
como forma de garantir o seu envolvimento e
de seus alunos nos processos de ensinar com
qualidade e significância ao contexto vivenciado (FAZENDA, 1995).
O professor que vislumbra um perfil
profissional que atenda a estas novas demandas comporta o conceito que vai além daquele
que é o de transmissor de conteúdo, o organizador curricular, o “dado” de aulas. O professor aqui “estereotipado” é aquele que precisa
renascer, ou seja, nascer nos ambientes escolares do Brasil e no mundo (FAZENDA, 1995).

Aquele que percebe a educação como
algo que acontece além dos livros, das aulas
expositivas, e que existe no âmago de todo
educador formal ou informal, aquele que está
comprometido com a aprendizagem e sucesso do outro, estamos denominando, de forma
terminologicamente quase redundante, como
professor educador (FAZENDA, 1995).
Este profissional, professor educador,
entende que os aspectos pedagógicos por si
só não são responsáveis pelo desempenho e
resultados encontrados na realidade educacional. É preciso conceber que nos ambientes
aprendentes estão também circulando os conceitos e atitudes de foro íntimo de cada um dos
sujeitos que compõem esses espaços educativos (FAZENDA, 1995).
Para Bagno (2003), estas assertivas
ganham força à medida que se conhecem o
cotidiano desses espaços, pois é nele que se
desenham diversos perfis de professores e
alunos: alguns apáticos, outros empolgados
com o seu trabalho ou com o seu processo
formativo. Essa situação tem uma relação direta com a elaboração e execução do projeto
pedagógico; como os professores fazem suas
escolhas profissionais; como empreendem sua
formação; como estabelecem as relações com
os alunos e com os diversos outros atores que
constroem e efetivam o cotidiano da escola,
que pressupõe um saber fazer educacional
(BAGNO, 2003).
Desta maneira, lado a lado, as pessoas propiciam um processo contínuo de troca
de saberes e, ao desenvolver suas habilidades
individuais transferem para a organização seu
capital intelectual, dando-lhe condições de enfrentar novos desafios Bagno (2003). Assim,
podemos afirmar que nunca se precisou tanto
daquilo que há de mais humano no indivíduo,
os chamados fatores intangíveis, como nos
tempos atuais. Neste sentido, a intuição, o conhecimento, a criatividade, as sensações, as
percepções, a emoção, a sensibilidade, a ética,
o saber ser e o tornar a ser têm se constituído
como talentos, posto que cada pessoa sempre
seja um verdadeiro universo de individualidade,
suas ações, seus sentimentos, e seus motivos
(BAGNO, 2003).
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Assim, o professor-educador deve descobrir meios de transformar contatos em convívios, colegas e companheiros, alunos em
parceiros, instantes em momentos, saudações
em diálogos. Isso porque o conviver juntos,
aprende-se a socializar e a multiplicar saberes em todas as dimensões, efetivando assim
a formação, contínua e dialógica do professor
(BAGNO, 2003).
Faz-se necessário uma leitura sempre
reflexiva sobre as ideias centrais que conduza ao seu aprimoramento que remontam as
vivências que lembram alguém, um contexto,
um momento, que fazem a educação acontecer sob insignificâncias que conduzem ao sucesso, descrevendo assim a relevância da formação continuada do professor educador com
base no desenvolvimento de saberes profissionais imprescindíveis à sua situação (BAGNO,
2003).

de comunicação: rádios, TV, vídeo game, livros, blogs, revistas eletrônicas, Internet, jogos
virtuais e interativos).
Essa notável mudança de paradigma
sobre a popularização da informação traz ao
professor outra responsabilidade, a de mediar
o saber que o aluno domina e estruturá-lo em
conhecimento científico na busca da satisfação e expectativas do mesmo, de sua família
e da sociedade. A tarefa da educação é delicada porque supõe, em princípio, amor, ética,
responsabilidade e desprendimento; doçura e
firmeza; paciência e decisão. Por isso, educar
e ensinar, principalmente nos dias atuais, onde
o aluno muitas vezes possui o conhecimento
novo primeiro do que o professor se torna tarefa árdua e sistemática, conduzindo o professor
à constante reflexão do que fazer, como fazer e
para quem fazer (GERALDI, 2003).
Portanto, educar e ensinar com excelência é compromisso com a construção da
identidade do indivíduo, de maneira a conviPROFISSÃO DO PROFESSOR
verem juntos a partir da realidade pessoal de
De acordo com vários trabalhos, dentre cada um, respeitando sua diversidade cultural
eles, o do autor Geraldi (2003), no processo e étnica e atendendo aos princípios norteadoeducativo, a competência profissional do pro- res da cidadania.
fessor – sua capacidade para planejar situaPROFESSOR PESQUISADOR
ções de aprendizagem, realizar processos de
adaptação do currículo, elaborar pautas de traConforme Bagno (2003), para discubalhos em equipe – adquiriu uma grande relevância, decisivo para o êxito ou para o fracasso tir a pesquisa no trabalho do professor se faz
de tal processo, demonstrando a complexida- necessário elucidar o que significa a palavra
de e especificidade da função e do papel do pesquisa. É uma palavra de origem espanhola,
professor. A construção do profissional docen- que por sua vez herdou-a do latim. O verbo perte se dá a partir da relação com suas vivências quire, do latim, significa procurar, buscar com
pessoais, projetos de vida, experiências e ide- cuidado, procura por toda parte, informar, inais, bem como a sua inserção na coletividade, quirir, perguntar, indagar, aprofundar na busca.
Portanto, percebe-se que os significao que significa dizer que o professor é um ser
dos atribuídos a esta palavra são inúmeros,
em relação.
Para o autor (2003), o professor-edu- expressam busca feita com cuidado e profuncador é, por essência, um articulador de am- didade, e incluem também, conforme Bagno
bientes estimuladores e criativos de aprendi- (2003, p. 16), relações com o “cotidiano das
zagens, ou seja, em sua prática cotidiana lida pessoas”. A pesquisa é importante na sociedapermanentemente com o conhecimento. Na de por ser base do desenvolvimento da ciênatualidade, o professor precisa dominar os co- cia e da tecnologia. Mas está presente também
nhecimentos ditos universais além de aprendê- no cotidiano, nas ações mais corriqueiras e no
-los a manuseá-los através dos diversos meios próprio processo intelectual do ser humano
e ambientes virtuais de aprendizagens que os (BAGNO, 2003).
alunos utilizam para comunicar-se fora da sala
de aula (eles estão constantemente em contato
com as informações que transmitam nos meios
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Na prática pedagógica torna-se um
ato intencional exigido como pré-requisito para
uma educação contemporânea. A pesquisa
não é um ato isolado, faz arte de um processo
de investigação diante do desconhecido, que
serve para instruir, abrir novos horizontes e
despertar ainda mais curiosidade.
Para Demo (1996, p. 16) “pesquisa é
um processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como princípio educativo que é à
base de qualquer proposta emancipatória”. Isto
significa tornar o professor o motivador para
a criatividade e a curiosidade de seus alunos,
para que quando surgir um novo mestre, ele
saiba agir mediante as situações de pesquisa.
Por isso, pesquisar ganha, então, novas perspectivas e ainda mais desafiadoras,
pois o caminho da autonomia não deve vir por
meios extremos, mas deve ser construção própria para que a partir daí surjam pesquisadores
críticos. Mas fazer da pesquisa uma pesquisa
uma atitude cotidiana não significa consultar
apenas uma obra, ou apenas enciclopédias,
ou somente a internet. A intenção é de que a
pesquisa seja na vida do professor uma atitude
do aprender a aprender, saber pensar melhor
para melhor agir.
Quando o professor se utiliza da pesquisa ele adquire novos conhecimentos repassa os mesmos de forma mais eficiente e, confirme diz Fazenda (1989, p.7), “o processo de
pesquisa na escola irá alcançar tanto os que
ainda desse prato não provaram, bem como
aos já iniciados, um aprimoramento do paladar”.
De fato a pesquisa é de grande valia,
pois desperta a busca por novos caminhos, no
entanto, se faz necessário que o educador incorpore esta prática e assume o seu papel de
investigador. Fala-se hoje, com insistência, o
professor pesquisador. Segundo Freire, (1996):
No meu entender o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade
ou uma forma de ser ou não de atuar que se
acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a
pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor perceba-se e
assuma, porque professor pesquisador (FREIRE, 1996, p. 32).

Contudo, o professor deve se apropriar
para enriquecer suas aulas e sua formação enquanto agente da educação, não somente a
pesquisa rudimentar, mas também deve apropriar-se da pesquisa científica que é, segundo
Bagno (2003, p. 40), “a investigação feita com
o objetivo impresso de obter conhecimento específico e estruturado sobre um assunto preciso”.
Ressalta-se que a pesquisa está associada aos fundamentos da ciência no sentido
de garantir desde a descoberta e produção de
novos conhecimentos até a atualidade e veracidade dos mestres. Por isso, que para Demo
(1996):
É comum encontrar em sala de aula,
principalmente de Ensino Fundamental e Médio, professores que apenas ensinam, ou que
estudaram apenas uma vez na vida, adquiriram
certo conhecimento e transmitem o mesmo
aos alunos, dentro de uma didática reprodutiva
e cada vez mais desatualizada. Sendo assim,
“fez opção pelo ensino e passa a vida contando
aos alunos o que aprendeu de outrem imitando e reproduzindo subsidiariamente” (DEMO,
1996, p. 13).
Existe também o pesquisador exclusivo que vê o ensino como atividade menor,
contudo existe nestes dois casos uma cisão
entre teoria e prática. O que se faz necessário
é a junção do ensino e da pesquisa, pois eles
estão intimamente ligados. E cabe ao professor da escola básica reconhecer e internalizar
esta prática, pois como diz Demo (1996, p. 14)
“quem ensina carece pesquisar, quem pesquisa carece ensinar”. Para não se tornarem
professores que apenas ensinam sem jamais
terem pesquisado ou pesquisadores elitistas,
privilegiados e acomodados.
E, segundo Freire (1966, p. 32) “também salienta a utilização da pesquisa e sua relação com a prática pedagógica do professor,
pois não há ensino sem pesquisa e pesquisa
sem ensino”. Esses fazeres se encontram um
no corpo do outro. Freire ressalta continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque me indago. Pesquiso
para constatar, constatando, intervenho intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar
ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 33).
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Para o autor o pesquisar não é uma
forma que vai ser somada a de ensinar, é sim
uma qualidade que faz parte da natureza para
sua formação continuada. Portanto, ao pesquisar o educador verifica fatos e através desta
constatação ele intervém de forma significativa
em sua formação e na de seus alunos, algo
novo e o inesperado acontece, uma forma de
pensar se constitui, pois a pesquisa indica o
desconhecido e anuncia a novidade.
Nesse caso, necessariamente, o professor ao reconhecer a pesquisa como metodologia de ensino aprimora e desperta o
comprometimento de seus alunos com a investigação. Enquanto agentes educacionais há de
se buscar proposta que vise à formação de um
professor pesquisador que tenha como perspectiva mudanças, não somente na sua prática, mas, também no comportamento e atitudes
de seus alunos.
Portanto, a pesquisa pode ser no contexto da escola básica a possibilidade do professor tomar a si o direito pela direção de seu
trabalho e comprometendo-se com a busca de
uma sociedade justa, capaz de provocar em si
e principalmente em seus alunos a capacidade
de inventar um mundo alternativo. Para tanto
o professor pesquisador deve estar atento a
crítica do trabalho pedagógico, à escola e à
realidade, tudo associado a um empenho em
busca de novos conhecimentos e novas possibilidades. “Nas décadas de 60 e 70 na Inglaterra já havia uma crença na capacidade de
os professores se desenvolveram profissionalmente com base na pesquisa” (LUDKE, 2000,
p. 22).
A partir de e então, vários movimentos
de reconstrução da educação e as propostas
vinculadas ao professor reflexivo e pesquisador têm emergido, pois partem das ideias que
os professores não podem figurar somente
como meros executores passivos, mas devem
se considerar sujeitos que produzem em suas
práticas uma riqueza de conhecimento que
precisa ser, juntamente com suas experiências,
assumida como ponto de partida de qualquer
processo de aperfeiçoamento de seu trabalho
e de mudança na escola.
Nas instituições de ensino, principalmente as da rede pública, em muitas ocasiões
ao invés de incluir os alunos, desenvolvendo-

-os, acabam por excluí-los. Tal situação é agravada pelo fato de que muitos professores se
encontram culturalmente enclausurados, preparados para ambientes homogêneos.
Neste contexto, se faz necessário professores pesquisadores engajados em mudanças que fomentem em seus alunos e na sua
própria prática potencialidades de inventar e
lançar as bases para um mundo diferente. Para
Geraldi (2003, p. 42) “a prática o professor
pesquisador e reflexivo só tem sentido para os
docentes que desejam pensar sobre as dimensões sociais e políticas da educação e do contexto em que ela se insere”. Podemos perceber
que neste campo não há lugar para neutralidade e imparcialidade.
Porém, existe um contexto de desesperança e desalento, então como falar de professor pesquisar e meio a tantas desesperanças,
professores que vivem rodeados de conflitos e
que sofrem um processo de empobrecimento
crescente, tanto econômico quanto relativo à
autonomia e ao reconhecimento social? Mas
como diz Geraldi (2003, p. 43), “ainda cabe
sonhar, permitindo a realização humana em
sua plenitude”.
Para isso, a construção de um conhecimento crítica através do uso da investigação
precisa ser visto como poder de instrumentalizar homens e mulheres para enfrentar os novos paradigmas relacionados à formação de
uma nova ordem social, ou seja, para mudar a
história, humanizar a realidade e a vida.
Para Fazenda (1995, p. 8), “atualmente as propostas pedagógicas vêm exigindo a
superação da disciplinaridade, pela pluri, multi, inter e transdisciplinaridade”. Tal referência
evidencia a necessidade de se apropriar de
diferentes conhecimentos que superam a estagnação do professor na consulta de textos
escritos somente sobre educação. Então são
necessários outros olhares, novas leituras, pois
uma nova educação está emersa.
Observa-se que, segundo Fazenda
(1995) a superação necessariamente da disciplinaridade, da fragmentação do conhecimento
é de fundamental importância, ninguém aprende sozinho, nem apenas ouvindo a aula do professor. A aprendizagem, sendo uma atividade
humana, é o resultado do esforço pessoal e
coletivo.
760

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Portanto, para aprender há necessidade de que o professor estimule, oriente o sujeito que aprende e conduza-o a uma produção
própria partindo do uso da pesquisa. Sendo
assim pode utilizar diferentes recursos disponíveis nos meios, inclusive eletrônicos, e realizar sua consequente avaliação nos aspectos
cognitivos, emocionais e sociais. Assim, para
Perrenoud (2002):
A articulação entre os processos de
ação/reflexão/pesquisa possibilita ao professor o diálogo com a realidade e a construção
de conhecimento. Tendo em vista que “a pesquisa produz saberes sobre os processos e saberes focalizados da prática ao introduzir uma
problematização, e a identificação dos mecanismos de funcionamento dos processos”
(PERRENOUD, 2001, p. 32).
Por isso que, o processo de construção de conhecimento passa por fases, nas
quais a atual sempre nasce da reelaboração
da anterior. A construção de conhecimento é
realizada com qualidade formal e política, para
poder inovar a realidade. A consciência crítica
e a capacidade de ação que são imprescindíveis para construir e participar, não se esgotando no como fazer, mas no que fazer para saber
mudar. “Trata-se de conhecer para mudar, de
saber para participar, pesquisar para construir”
(DEMO, 1995, p.49).
A construção do conhecimento, fazendo uso da pesquisa, se dá num processo dialético, em que cada ação vai sendo superada
por uma reflexão, mas a ação anterior não é
desprezada na sua totalidade. Ao questionar,
ao busca saber mais, estabelecendo um confronto com a realidade, professor e aluno percorrem o caminho da pesquisa. No entanto, o
professor tem a capacidade de formular questões válidas sobre sua própria prática. Ele é suficientemente capaz para propor pesquisa de
forma competente e baseada em sua experiência, pois o educador desenvolve novas formas
de compreensão quando ele mesmo contribui
para formular suas próprias perguntas e recolher seus próprios dados para respondê-las.
A síntese dessa reflexão é que a maneira mais eficaz de realizar a formação permanente é mediante o estudo e a pesquisa.
Geraldi (2003, p. 34), com base nos estudos

de Zeichner, escreveu que os professores precisam ter uma ação reflexiva e propõe o tema
do professor pesquisador sobre a ação, ou
seja, professores inovadores, professores que
se auto dirigem e professores como observadores participantes.
Conforme Geraldi (2003, p.52): na segunda metade dos anos 80, houve uma tendência que promovia a necessidade de que os
pesquisadores e os que desenvolvem propostas curriculares colaborassem com os professores no momento de encontrar respostas para
os problemas da escola.
Nesse sentido, a pesquisa-ação apresenta-se como uma perspectiva eficaz que, a
partir do próprio professor, pode ajudá-lo a encontrar respostas para sua pratica, ao mesmo
tempo em que favorece um modelo de formação que permite preencher o vazio que existe entre pesquisa e a prática, além de permitir
que os professores possam desenvolver suas
habilidades na tomada de decisões.
Por meio da pesquisa o professor detecta e resolve problemas e, nesse contexto, pode
crescer como indivíduo. E para isto o professor
pode identificar um problema ou um tema de
seu interesse a partir de uma observação ou
uma conversa reflexiva. Então são propostas
formas diferentes de recolher a informação sobre o problema inicial, que pode implicar tanto
em um estudo bibliográfico como partir de dados obtidos em sala de aula. Esses dados são
analisados individualmente ou em grupo, por
fim são realizadas as mudanças pertinentes, e
então se volta a obter novos dados e ideias
para analisar os efeitos da intervenção realizada e continuar o processo de formação a partir
da prática.
Para que este processo aconteça de
forma eficaz, em alguns momentos a ajuda externa, a participação de um profissional de outra área do conhecimento pode contribuir para
a elaboração de um tema ou um problema, na
metodologia de pesquisa ou sobre qualquer
outro processo que ajude o professor a dar
sentido a suas próprias experiências.
Por isso, que esse processo de formação pode contribuir para mudar o conhecimento do professor, facilitando e ajudando a construir uma prática mais reflexiva. Quando atua
como pesquisador, o professor tem condição
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de decidir quando e como aplicar os resultados da pesquisa que está realizando e pode
com isso contribuir com seus resultados ajudando seus colegas de trabalho, e por fim todos aprendem a serem professores melhores,
sendo capazes de modificar o imediato, o individual e o concreto.
Mas a principal contribuição da ajuda multidisciplinar em trabalhos de pesquisa
na prática docente é o crescimento conjunto,
ou seja, professores trabalham juntos, cada
um pode aprender com o outro, sendo assim,
como diz Imbernón (2004, p. 76). “isso leva a
compartilhar evidências, informação e a buscar
soluções. A partir daí os problemas importantes das escolas começam a ser enfrentados
com má colaboração entre todos”.
Com isso aumentam as expectativas
que favorecem os estudos, permitindo que os
professores reflitam sozinhos ou com seus colegas sobre os problemas que os afetam. Por
fim, o professor deve analisar e interiorizar a
situação de incerteza e complexada de que caracteriza sua profissão e renunciar a qualquer
forma de dogmatismo. Assim, no contexto atual
há uma tendência clara a buscar ações formativas que permitam organizar-se com base no
trabalho em grupo, centrar-se em um trabalho
colaborativo para a solução de situações problemáticas da classe ou da escola.
Essas ações fundamentam-se uns procedimentos relativos a metodologias de participação, projetos, observação e diagnóstico dos
processos, estratégias contextualizadas, comunicação, tomada de decisão, análise da interação humana. Portanto, a prática de pesquisa
na formação do professor fundamenta-se na
capacidade de formular questões válidas sobre
sua própria prática e estabelecer objetivos que
possam responder as questões levantadas.
O reviver da prática pedagógica
Segundo Gramigna (2000), esta sociedade em que o conhecimento se transformou
no principal fator de produção, é natural que
muitos conceitos transmitem entre os universos de várias áreas do saber. Ideias como as
de excelência, projetos pautados nos valores
éticos, humanos e culturais são exemplos de
como os mesmos termos podem ser tratados
em perspectivas muito distintas. Dessa forma
pode-se perceber que o termo excelência utili-

zado na perspectiva da empresa não significa
o mesmo que na escola. Assim, a categoria
principal para a discussão sobre a qualidade
na empresa é a de cliente; nas instituições de
ensino o protagonista é o cidadão (GRAMIGNA, 2000).
Portanto, não cabe considerar o aluno como um consumidor passivo. Ele é o ator
principal. É a ele que caberá o desfecho da
intenção educacional. É para ele que todas as
proposta e ações ocorrem. Dele esperam-se
competências necessárias à aprendizagem
escolar básica. É para ele que se articulam e
desenvolvem competências no ensino.Estas
competências se estabelecem a partir das convivências e dos objetivos almejados. A primeira
competência fundamental é a expressão oral,
de grande relevância para os sujeitos sociais,
na capacidade de comunicação (GRAMIGNA,
2000).
Para o autor (2000), uma pessoa que
lê um livro, e diz que entendeu tudo, porém não
consegue expressar o que leu ou sentiu. Nela
está a ausência da competência verbal, capacidade de expressão oral que deve ser desenvolvida por meio das disciplinas: linguagem e
comunicação matemática, educação física, artes ou a música. Todas servem como meio de
vincular sentidos a cada uma das linguagens
específicas em expressar-se adequadamente.
Para Gramigna (2000) outro exemplo
importante de competência é: “A capacidade
de argumentar. Não basta a um advogado estar convencido da inocência de seu cliente; é
preciso ser competente na oratória para comprovar a sua certeza por meio de uma argumentação convincente, recorrendo a diversas
disciplinas, como a lógica ou a retórica” (GRAMIGNA, 2000).
Um segundo elemento importante para
caracterização da ideia de competência é o
contexto no qual ela se exerce. Não existe uma
competência é o contexto no qual ela exerce.
“Não existe uma competência sem a referência a um contexto no qual ela se materializa”.
“Assim, quanto mais limitado for o contexto de
referência mais fácil será identificar as competências a serem desenvolvidas” (FLEURY e
FLEURY, 2001).
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Portanto, para Perrenoud (2002):Na verdade, o que precisamos considerar é o fato de
que as competências representam potenciais
desenvolvidos sempre em contextos de relações disciplinar ressignificativas, prefigurando
ações a serem realizadas em determinado âmbito de atuação (PERRENOUD, 2002).
Logo as habilidades são o micro competências, ou como se as competências fossem
macro habilidades. Para desenvolver as habilidades, recorre-se às disciplinas, que servem de
meios para a efetivação. Um terceiro elemento
fundamental na composição da ideia de competência vai além da pessoalidade e do contexto,
é a mobilização. Uma competência que está associada à articulação e uso adequado de saberes. Não é um conhecimento “acumulado”, mas
a possibilidade de uma ação, a capacidade de
recorrer ao que se sabe para realizar o que se
deseja o que se projeta (PERRENOUD, 2002).
Nesse processo, abre-se a possibilidade
para a caracterização de um elemento mediador
entre o conhecimento e a inteligência pessoal,
na operacionalização do deslocamento do foco
das atenções das matérias e conteúdos disciplinares a serviço da construção da cidadania
e pessoalidade. As competências constituem-se
em instrumento de articulação do conhecimento
a serviço da inteligência (PERRENOUD, 2002).
Que estão associados aos esquemas
de ação, desde os mais simples até as mais
elaboradas formas de mobilização do conhecimento, como a capacidade de expressão nas
diversas linguagens, capacidade de tomar decisões, enfrentar situações-problema, de pensar
sobre, e elaborar propostas de intervenção para
alterar a realidade (PERRENOUD, 2002).
Nos debates sobre os rumos da educação os discursos estão centrados na idéia principal de que a meta da escola não é somente
o ensino dos conteúdos disciplinares, mas sim
o desenvolvimento e construções das competências pessoais. Trata-se de romper com os
mal-entendidos e equívocos. As ciências não
devem ser consideradas um fim em si mesmo,
nem como obstáculo ao desenvolvimento pessoal, mas devem ser vistas como uma perspectiva, como meios e instrumentos para realização de projetos pessoais individuais e coletivos
(PERRENOUD, 2002).

Nessa perspectiva a escola precisa se
organizar reestruturando seus tempos e espaços. Desta maneira, o novo desafio apresentado ao professor educador, neste milênio, o faz
percorrer continuamente na busca por competências. Alguns autores e estudiosos da formação e prática pedagógica elencam competências como sendo especialmente necessárias a
este profissional, para que tenha êxito em seus
empenhos (PERRENOUD, 2002).
Neste sentido, acreditamos que o professor educador precisa ser criativo, inovador, trabalhar na interdisciplinaridade, ter ética
pessoal e profissional, estar sempre motivado
diante do processo de ensino-aprendizagem,
efetivando a excelência na educação.
Para o mestre indiano Sri Sathya Sai
Baba, chanceler do Instituto Sri Sathya Sai de
Educação Superior (Universidade reconhecida), “a educação é para a vida e não para um
mero meio de vida”. Tal afirmação resume a
essência da educação e certamente a vida é
muito rica e vasta para ser reduzida a migalhas
(SAI, S, s/d).
Na busca incessante de realização pessoal e satisfação de suas aspirações humanas,
os professores-educadores e alunos precisam
encontrar motivos, alegria, paz, segurança, respeito, enfim, vivenciar no ambiente aprendente
um clima de felicidade e realização pessoal e
coletiva (PERRENOUD, 2002).
Portanto, estes elementos são essenciais para a nossa plenitude. Logo, a busca de
reconhecimento conduz os humanos a gostar
de realizar e exceder as suas potencialidades.
Se examinarmos a história evolutiva da humanidade, chegaremos a uma conclusão primordial: o homem é um ser que busca instintivamente e aspira por qualidade, por excelência,
quase perfeição (KAUARK, MUNIZ, 2007).
Somos convocados a desenvolver e
efetivar novas posturas, atitudes e culturas sobre o sucesso nos processos participativos.
A fornecer recursos no sentido de criar condições, para que todos os alunos, em todos os
níveis de ensino, tenham condições de melhoria permanente e qualidade de vida. A mobilizar a instituição a refletir sobre as exigências
sociais vigentes para a excelência dos seres
humanos, e que eles no futuro possam acionar
suas próprias mudanças.
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Segundo Kauark e Muniz (2007): Agora é com você, Professor! Crie o seu projeto
de vida porque nele está o seu projeto profissional. Faça agora a sua escolha. Assuma a
sua sala de aula, ou seja, a escola como espaço de construção coletiva e respeito mútuo.
Lembre-se: a escola também é lugar onde se
faz amigos. É na estrutura objetiva, como os
prédios, as salas, os quadros, programas, horários, conceitos e outros, que está refletida a
estrutura subjetiva do ambiente sala de aula,
que pode ser, ou não, apaixonante. Mas,lembre-se: precisa ser apaixonante!
À medida que cada um se compromete
como colega, amigo, irmão com aquele que
nos cerca, ela deixa de ser “ilha subjetiva” cercada de gente por todos os lados. É preciso
criar laços de amizade. O importante na escola
não é só estudar, ou trabalhar. Ora, é lógico!
Numa escola assim vai ser fácil: “Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, e ser
fácil! ”

O RECONSTRUIR DA PRÁTICA
PEDAGÓGICA
Segundo essa concepção, a mudança
é um ato de coragem, provoca desconforto, traz
dúvidas, medos e ansiedade. Busque o lado
positivo das mudanças, pois elas podem proporcionar grandes oportunidades de ser pessoa e profissional. A caminhada é longa, mas é
uma questão de sobrevivência (KAUARK; MUNIZ, 2007).
Devemos sim, informar, debater, dialogar, não criar obstáculos, abrir as “portas”,
reavaliar nossas práxis; enfim, recomeçar. Portanto, vale sempre se perguntar: estou preparado para mudar? E qual seria o perfil ideal do
Professor Educador? Se estiveres ou não preparado, só você pode responder. Mas, quanto
ao perfil do professor educador, podemos dar
algumas dicas (KAUARK; MUNIZ, 2007).
O perfil ideal de professor educador é
aquele que acreditamos, queremos e buscamos ser. Que na sua essência compromete-se
com o conhecimento específico, com os saberes pedagógicos e com formação integral do
educando enquanto sujeito e agente transfor-

mador da sociedade. Constrói sua identidade
valorizando a essência do tornar-se educador
e colocando-se no lugar do outro, respeitando
o tempo, espaço, a pluralidade cultural, as diversidades sociais, políticas e econômicas que
são manifestadas na sala de aula, nas atitudes
do educando (KAUARK; MUNIZ, 2007).
Trabalhar na educação não deve ser só
por uma necessidade, mas por acreditar que
os vencedores serão aqueles que trabalharem
com prazer e criatividade. O ato de educar não
deve ser encarado como uma coordenação,
mas como algo que pode promover realização
pessoal. Logo, educar precisa ser uma possibilidade criativa de contribuir para um mundo
melhor (KAUARK; MUNIZ, 2007).
Vamos efetivar na escola um ambiente
cognitivamente prazeroso de aprendizagens,
onde a diversidade motive a criatividade, estimula talentos e desperta paixões para o conhecimento entre aprendentes e ensinantes, construindo e desconstruindo a prática (KAUARK;
MUNIZ, 2007).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia de pesquisa utilizada foi
de caráter exploratório, descritivo e explicativo,
sendo escolhido o método qualitativo. Com levantamento bibliográfico de periódicos na internet, na biblioteca local e da Biblioteca Digital.
Portanto, fez-se necessária leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, textos
legais, documentos mimeografados etc. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se
fez acompanhar de anotações e fichamentos
que serviu para a fundamentação teórica do
estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados da pesquisa deixam aberto que os afazeres do educador é um desafio constante e de amplo enredamento, necessitando por isso o docente ter uma instrução inicial adequada e concepção persistida que complete e modernize de forma firme o profissional, não
constituindo, apesar disso, que a formação continuada se edifique tão exclusivamente por meio
do amontoamento de cursos, necessitando permitir uma analogia efetiva e estreita com a prática
no habitual da escola.
Uma vez que a formação continuada é um fator ativo para uma devota da ressignificação
do exercício pedagógica, não abolindo a seriedade do desenvolvimento inicial, que deve convier
de base para o acréscimo da vida profissional, profissional este que dever e frear uma série de
sabedorias que o torna adequado no adestramento da docência.
Assim, as inovações compreensões de formação continuada dão ao professor uma visão maior do papel de seu ofício na coletividade, extinguindo a ideia errada de que todos podem
desempenhar a arte de educador, já que esta se proporciona de configuração complexa.
A asseveração profissional dos docentes foi proporcionada como um andamento cheio
de afrontas e agitações, aprovando assim que agenciar a profissionalização catedrática não é
fácil, devendo haver a obrigação de concepção inicial dura, formação continuada de acordo
com as requisições da coletividade e um caminho que consinta as esperanças do profissional
perpetrar sentir concretizado.
Diante das decorrências da análise é aceitável advertir que as interlocutoras arrogar-se
valor expressivo a concepção primeira, já que esta lhes autoriza o acréscimo de desenvolturas
imprescindíveis à profissionalização docente; já em relação à formação continuada, chegamos
que as requisições sociais se reconstroem invariavelmente, sendo os acontecimentos e aquisições responsáveis pela ascensão da característica de ensino, pois impetra acordar o olhar
decisivo em analogia os exercícios de ensino, perpetrando com que os docentes perfilhem seus
disparates e trabalhem na admissível melhoria.
Para tanto abordamos a remate de que as docentes têm consciência de que as obrigações, as dificuldades e as procuras atuais no início da carreira dos professores não são as
próprias do final, a qual é cultivada por desiguais ocasiões e com obrigações desiguais, comprovando a obrigação da formação continuada no exercício profissional, sendo que esta alcança
contrapor as demandas docentes, havendo acepção expressiva na existência do ofício.
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PSICOMOTRICIDADE E AS ÁREAS
PSICOMOTORAS

RESUMO: O presente artigo versa sobre as considerações acerca da psicomotricidade e das
áreas psicomotoras, tendo em vista a análise sobre o desenvolvimento motor e intelectual
do sujeito. A pesquisa foi realizada por meio da análise bibliográfica, no bojo da compreensão
sobre o conceito de psicomotricidade, sendo esta vinculada as interações relacionadas ao desenvolvimento emocional, social e cognitivo. A pesquisa delineou-se à luz dos autores, tendo
em vista a estrutura da educação psicomotora e sua relação com as áreas psicomotoras bem
como na compreensão acerca das contribuições para a aprendizagem dos indivíduos. No percurso bibliográfico observou-se que a definição do conceito de psicomotricidade é relevante
considerando a perspectiva do desenvolvimento infantil. Inicialmente serão apresentados os
conceitos gerais da psicomotricidade, em seguida a análise versa sobre o desenvolvimento
psicomotor e motor discute-se ainda o conceito no que tange as áreas psicomotoras estruturais finalizando nas considerações finais com a conclusão de que as áreas psicomotoras
são estruturais para o desenvolvimento do sujeito devendo ser conhecidas e privilegiadas no
planejamento docente. Assim o presente documento aborda um tema importante que poderá
ser amplamente divulgado tendo em vista que o professor no ambiente escolar é um pesquisador, assim este estudo contribuirá para a educação psicomotora.

Palavras-chave: Educação; Psicomotricidade; Áreas Psicomotoras.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo trata da análise acerca do conceito das áreas psicomotoras estruturais, no que tange a compreender como o trabalho psicomotor pode auxiliar
nos processo de aprendizagem na educação da primeira infância promovendo
impacto positivo relacionado às dificuldades de aprendizagem.
A pesquisa surgiu tendo em vista que apenas a graduação inicial em pedagogia não
permite o aprofundamento teórico necessário para que o professor compreenda os processos
inerentes às dificuldades de aprendizagem dos alunos em sala de aula e sua relação com a
psicomotricidade.
Desta maneira, este trabalho busca por meio da especialização e da pesquisa científica
aprofundar meus conhecimentos relativos à compreensão acerca do desenvolvimento psicomotor.
O dicionário Aurélio apresenta a definição de psicomotricidade como a integração das
funções motoras e psíquicas em consequência da maturidade do sistema nervoso. A psicomotricidade é um fator preponderante ao desenvolvimento global da criança, pois é fundamental para
o processo de aprendizagem dos sujeitos.
Os pressupostos legais que asseguram a educação brasileira nas últimas décadas vêm
discutindo amplamente a questão da educação infantil, tendo em vista sua importância em face
do período de desenvolvimento do qual a criança acessa o ambiente escolar. Destaca-se a
Base Nacional Comum Curricular (2017), que refere-se:
A educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer
observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno levantar hipóteses e consultar
fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos
do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano (BRASIL, 2017, p.41).
Com a constatação da relevância da educação infantil para o desenvolvimento do sujeito
bem como de suas especificidades, observa-se que a educação psicomotora deve ser privilegiada no atendimento à primeira infância.
A criança que apresenta dificuldades em seu desenvolvimento motor poderá mais adiante apresentar dificuldades na escrita, na fala, a leitura, na ordenação de sílabas e no pensamento
abstrato e lógico, e etc.
Nesta perspectiva, observa-se que a escola tem um importante papel em sua atuação
frente às dificuldades de aprendizagem, se desta forma precoce o professor e a instituição de
ensino intervir de maneira adequada.
Infelizmente observa-se que os professores muitas vezes não percebem as dificuldades
de aprendizagem, ou não possuem formação específica para atuar frente a elas, assim grande
parte dos estudantes vivenciam dificuldades em seu processo de aprendizagem que poderiam
ser trabalhados ainda na primeira infância.
Desta maneira a especialização no assunto permite compreender os processos de forma
que a psicomotricidade seja trabalhada no contexto educacional no que tange à compreensão
dos processos pelos quais as crianças desenvolvem-se observando assim a relação entre o
emocional, o físico e o cognitivo.
A presente análise documental tem por objetivo compreender o conceito relacionado às
áreas psicomotoras estruturais, sendo assim um objeto de estudo para o professor afim de que
se compreendam as finalidades educativas do trabalho psicomotor e sua contribuição para o
desenvolvimento do estudante.
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Segundo a teoria piagetiana, a inteligência se constrói por meio da atividade motriz
das crianças, sendo que nos primeiros anos de
A psicomotricidade como ação edu- vida até os sete anos, a educação das crianças
cativa, versa sobre a organização psicomoto- é psicomotriz.
ra por meio da noção do corpo como marco
Observa-se assim que o conhecimento
de espaço temporal. O marco de espaço temporal é essencial no processo de conduta ou e a aprendizagem são centrados na ação da
de aprendizagem, devido ao conhecimento do criança sobre o meio, o outro e as experiências
corpo em suas múltiplas relações, perceptivas, relacionadas à sua ação e movimento. A esse
respeito Fonseca, 2004 cita: “O indivíduo não
simbólicas e conceituais.
é feito de uma só vez, mas se constrói, através
Segundo Galvão (1995), a psicomo- da interação com o meio e de suas próprias
tricidade pode ser vista como a ciência que realizações” (FONSECA, 2004, p.19).

PSICOMOTRICIDADE – CONCEITOS
GERAIS

estabelece a relação do homem com o meio
interno e externo: “Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas É
sustentada por três conhecimentos básicos: o
movimento, o intelecto e o cognitivo” (GALVÃO,
1995, p. 10).

Assim verifica-se que a psicomotricidade é essencial, pois o movimento é um suporte
que contribui para que a criança adquira o conhecimento do mundo por meio das experiências corporais, suas sensações e percepções.

O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

A psicomotricidade é um conceito utiliSegundo os estudos de Negrine
zado para referenciar as concepções de movimento organizado e integrado em virtude das (1995), a educação psicomotora tem sido bem
vivências dos sujeitos em ações relativas à in- explorada especialmente na educação infantil
e nas séries iniciais do ensino fundamental,
dividualidade, linguagem e socialização.
pois é nesta fase em que as crianças estão
A psicomotricidade refere-se ainda a vivenciando as maiores experiências de descoexpressão de sentimentos, pensamentos, con- bertas sobre si e sobre o mundo.
ceitos e ideologias, sendo utilizada para auxiAssim os especialistas de diferentes
liar nos processos de dificuldades de aprendizagem, por meio do auxílio ao estudante tendo áreas como a psiquiatria, psicologia, fonoauem vista a superação dos obstáculos e preven- diologia e neurociência referem-se à relevância
do desenvolvimento psicomotor principalmente
ção de desajustes.
nos primeiros anos de vida, pois se observa
Deste modo o trabalho voltado à psi- que esse é o momento de maior aquisição do
comotricidade busca propiciar aos alunos con- conhecimento.
dições mínimas que versam sobre o bom deAs conquistas referem-se aos aspecsempenho escolar. Segundo Fonseca, 2004, o
termo psicomotricidade se divide em duas par- tos, cognitivos, afetivos e motores que são
tes: a motriz e o psiquismo, que constituem o igualmente relevantes para o desenvolvimento
processo de desenvolvimento integral da pes- humano, assim as instituições escolares buscam ofertar aos estudantes as possibilidades
soa (FONSECA, 2004, p.16).
para que estes se desenvolvam em face de experiências por meio da exploração do controle
motor tendo em vista o desenvolvimento integral do sujeito.
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Deste modo as escolas vêm utilizando
os exercícios psicomotores, jogos e brincadeiras, que propiciam o desenvolvimento das estruturas físicas e a referem-se também a maturação cognitiva, afetiva e social. É importante
ressaltar que é importante estabelecer objetivos específicos para as aprendizagens, de forma a se elaborar um planejamento coerente às
habilidades que se deseja alcançar (NEGRINE,
1995).
A este respeito a autora cita (1995):
Seja qual for à experiência proposta e o método adotado, o educador deverá levar em consideração as
funções psicomotoras (esquema corporal, lateralidade,
equilíbrio, etc), que pretende reforçar nas crianças com
as quais está trabalhando. Mesmo levando em conta
que, em qualquer exercício ou atividade proposta, uma
função psicomotora sempre se encontra associada a
outras, o professor deverá estar consciente do que exatamente está almejando e onde pretende chegar (NEGRINE, 1995, p 25).

Deste modo observa-se a relevância do
planejamento docente tendo em vista compreender o desenvolvimento infantil e as funções
psicomotoras, tendo em vista as necessidades
para cada etapa do desenvolvimento adequando assim aos interesses individuais e coletivos:
“[...] passaríamos da reeducação à educação
psicomotora. Portanto, torna-se importante estudar as funções psicomotoras, bem como sua
importância para o desenvolvimento infantil”
(La Pierre, 2002, p. 25).
Assim, observa-se como é importante o professor compreender os objetivos das
propostas a que submete seus alunos, conhecendo assim as funções psicomotoras, e sua
contribuição para o desenvolvimento infantil.
De tal forma verifica-se por meio dos estudos
mais recentes, que o estudante desenvolve-se
por meio das experiências, do planejamento
adequado e da organização de tempos, espaço e materiais, todavia se o sujeito tiver algum
desequilíbrio durante o processo nos aspectos
físicos, cognitivos, sociais ou afetivos isso com
certeza causará impactos negativos em seu
desenvolvimento (LA PIERRE, 2002).

Assim é necessário um olhar atento
por parte do educador e que este conheça
os aspectos do desenvolvimento infantil para
que os conteúdos a serem trabalhados sejam
condizentes as necessidades psicomotoras de
cada faixa etária.
Acerca do desenvolvimento psicomotor existem alguns processos básicos como o
domínio do gesto e do movimento e a coordenação motora global, assim a escola principalmente na educação infantil é um espaço
tão importante para a observação dos alunos
nestes aspectos podendo identificar por meio
das experiências com jogos, brincadeira, nos
processos de interação e comunicação, situações importantes que se trabalhadas de forma
precoce podem gerar melhorias significativas
(LA PIERRE, 2002).
São possibilidades de conteúdos dentro do contexto psicomotor a serem trabalhados no âmbito educativo:
• Localização, lateralidade, dominância, orientação espaço-temporal;
• Movimento, tempo, duração de intervalos, sequência, ordenação e ritmo;
• Acuidade auditiva e visual (LA PIERRE, 2002).
Todas estas possibilidades auxiliam
no desenvolvimento psicomotor, outra questão
a ser considerada refere-se a maneira como
os estudantes aos apresentarem dificuldades
de aprendizagem tornam-se desinteressados,
agressivos, apresentam hiperatividade, desatenção, dificuldade de seguir instruções e comandas, dificuldade nas interações sociais, dificuldade na comunicação, inflexibilidade, falta
de habilidades organizacionais, distração, o
que resulta em sofrimentos e baixo rendimento
escolar, assim por meio de uma observação
atenta o professor poderá buscar maneira de
auxiliar o estudante neste processo (LA PIERRE, 2002).
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Essa observação na educação infantil
torna-se ainda mais relevante em face do fortalecimento de vínculos, pois é nesse período em
que a criança apresenta maior abertura para
os relacionamentos afetivos, sendo assim uma
possibilidade para o vínculo professor-aluno no
campo emocional. Assim com um olhar e uma
escuta atenta, o docente tem a possibilidade
de descobrir os potenciais e limitações de seu
alunado, para que desta forma possa intervir
de maneira apropriada, possibilitando desafios
coerentes a cada etapa de forma individual e
coletiva (LA PIERRE, 2002).

A atividade da criança começa por ser
elementar e é essencialmente caracterizada
por um conjunto de gestos com significados
filogenéticos de sobrevivência. A sociedade é
para o homem uma “necessidade orgânica”
que determina o seu desenvolvimento e por
tanto a sua inteligência (GALLAHUE, 2005).

Antes da aquisição da linguagem, a
motricidade, é, pois, a característica existencial e essencial da criança. Segundo Wallon
(1975), os estágios do desenvolvimento cognitivo não formam uma sequência linear e fixa,
para o autor o estágio posterior amplia e reforma os anteriores, sendo este um fenômeno do
O DESENVOLVIMENTO MOTOR
desenvolvimento permeado de conflitos interDe acordo com Gallahue (2005), as nos e externos, onde ocorrem rupturas, retropesquisas recentes versam acerca de como o cessos e reviravoltas, sendo que os conflitos
bom desenvolvimento motor contribui com a são fenômenos geradores de evolução.
vida do sujeito na fase adulta em seus aspecA mudança de estágio caracteriza-se
tos sociais, intelectuais e culturais.
por um tipo diferenciado de comportamento,
A interação entre o consciente, incons- uma atividade predominante que é substituída
ciente, o pensamento e os movimentos oriun- no estágio seguinte, que confere ao ser humados dos músculos, por meio do sistema ner- no novas formas de pensamento, de interação
voso compreendem o termo desenvolvimento social e de emoções que irão direcionar-se,
motor. Desta forma o estudo acerca do de- ora para a construção do próprio sujeito, ora
senvolvimento motor refere-se às transforma- para a construção da realidade exterior. São
ções decorrentes da interação dos indivíduos estágios do desenvolvimento motor segundo
com ele, com o outro e com o espaço. Para Wallon (1975):
Gallahue, 2005:
• Estágio impulsivo-emocional (recém-nascido): É um estágio com predoO desenvolvimento motor está relacionado às áreas
minância afetiva, em que as emocognitivas e afetivas do comportamento humano, sendo
ções são o instrumento principal de
influenciado por muitos fatores. Dentre eles destacaminteração com o meio. A relação com
-se os aspectos ambientais, biológicos, familiares, entre
o ambiente desenvolve na criança
outros. Esse desenvolvimento é a contínua alteração
sentimentos e fatores afetivos.
da motricidade, ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa,
a biologia do indivíduo e as condições do ambiente
(GALLAHUE, 2005, p.3).

• Estágio tônico emocional (06 meses
a 12 meses): O movimento, como
campo funcional ainda não está
desenvolvido, a criança não possui
perícia motora. Os movimentos são
desorientados, mas a contínua resposta do ambiente ao movimento
infantil permite que a criança passe
da desordem gestual às emoções
diferenciadas.
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• Estágio sensório motor (12 meses a
24 meses): Esta é uma fase em que
a inteligência predomina e o mundo
externo prevalece nos fenômenos
cognitivos. A inteligência nesse período é tradicionalmente relacionada à inteligência prática, e ocorre
por meio da interação com os objetos, com o próprio corpo, a inteligência discursiva, adquirida através
da imitação e pela apropriação da
linguagem.
• Estágio projetivo (02 aos 03 anos):
Esta etapa do desenvolvimento surge quando o movimento deixa de
se relacionar com a percepção e
manipulação de objetos. A expressão gestual e oral é caracterizada
pelo pensamento por meio da representação das imagens mentais
através das ações dando lugar a
representação que é desassociada
do movimento. A atividade projetiva
produz representação, permitindo
que a criança avance em relação ao
pensamento presente e imediato.
Segundo Wallon, 1975 é de extrema
importância a imitação sendo está considerada imprescindível para a aquisição de novas
aprendizagens. A partir deste estágio a criança é capaz de dar significados aos símbolos e
signos.
• Estágio do personalismo (03 aos
06 anos): Após o estágio sensório-motor e projetivo sucede o momento com predominância afetiva sobre
o indivíduo, o estágio do personalismo. Este é o estágio que se estende e é crucial para a formação
da personalidade do indivíduo e de
sua autoconsciência. Em decorrência desse caráter auto-afirmativo
deste estágio ocorre a crise negativista onde a criança opõem-se sistematicamente ao adulto, verifica-se
também a fase de imitação motora
e social.

• Estágio categorial (06 aos 11
anos): É um período de acentuada
predominância da inteligência sobre as emoções, a criança começa
a desenvolver as capacidades de
memória e atenção voluntárias. Formam-se categorias mentais, sendo
estes conceitos abstratos que abarcam vários conceitos concretos
sem se prender a nenhum deles.
Neste estágio o poder de abstração
da criança é consideravelmente amplificado, e é nesse estágio que o
raciocínio simbólico se consolida
como ferramenta cognitiva.
• Estágio da adolescência a partir
dos 11 anos: A criança inicia as
transformações físicas e psicológicas da adolescência. É um estágio
afetivo onde os sujeitos passam
por uma série de conflitos internos
e externos, grandes marcos desse estágio referem-se a busca por
auto-afirmação e o desenvolvimento da sexualidade. Os estágios de
desenvolvimento não terminam na
adolescência, na perspectiva do
autor o processo de aprendizagem
implica na passagem para um novo
estágio, desta forma o indivíduo perante uma situação de conflito, sofre
manifestações afetivas que levarão
a um processo de adaptação, tendo
como resultado a aquisição de perícia pelo indivíduo. Desta maneira
o processo dialético de desenvolvimento não se finda.
O desenvolvimento é, portanto um processo de mudança no comportamento motor,
que se relaciona com a idade e possui características fundamentais inerentes às possibilidades do nosso corpo agir, e expressar-se de
forma apropriada através da interação com os
componentes externos, sendo ele o próprio
movimento por meio dos processos neurológicos e orgânicos (WALLON, 1975).
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ÁREAS PSICOMOTORAS
ESTRUTURAIS
Para Sacchi (2017), compreende-se
como psicomotricidade a integração entre os
aspectos motores, cognitivos e emocionais das
crianças, assim o desenvolvimento das áreas
psicomotoras contribuem para o desenvolvimento global do indivíduo, assim para que haja
compreensão acerca do processo de desenvolvimento faz-se necessário conhecer cada
uma delas.
• A coordenação motora global refere-se a habilidade associada à
consciência corporal, ao controle
muscular de forma ampla para a realização de movimentos complexos,
quando estimulada essa área psicomotora desenvolve as habilidade de
pular, correr e dançar por exemplo,
desta forma o estímulo dessa área
psicomotora é muito importante.
• A coordenação motora fina refere-se
aos controle dos pequenos músculos como os movimentos das mãos
da face e visuais, são propostas
pertinentes para o desenvolvimento
desta área psicomotora os recortes,
desenhos e alinhavos, essas atividades relaciona-se com o aprendizado para segurar o lápis para posteriormente poder escrever.

• A organização espacial-temporal
relaciona-se a habilidade de percepção acerca do tempo e sua relação com as nossas ações, como
por exemplo diferenciar o rápido do
lento. Desta forma as crianças passam a ter a compreensão de começo, meio e fim. São possibilidades
de atividades aquelas voltadas ao
ritmo situando-as ao presente, passado e futuro.
A organização espacial refere-se à
consciência de que o corpo está inserido em
um ambiente, as atividades que estimulam os
movimentos corporais como amarelinha e brincadeiras de roda desenvolvem essa área psicomotora.
• O esquema corporal é relativo à
habilidade de consciência corporal
e de suas partes, refere-se ainda
à autoimagem, o desenvolvimento
infantil é diretamente ligado as experiências corporais e a sua relação com os objetos e com o meio,
constrói-se por meio das relações
afetivas associadas às áreas psicomotoras que levam à organização e
ao desenvolvimento da autoestima.
(SACCHI, 2017, p.33).

• A lateralidade é a área psicomotora
relacionada à consciência de que
o corpo humano possui dois lados,
bem como a noção dos conceitos
de interno e externo, sendo importante o estímulo para a dominância
corporal e a coordenação motora.
As atividades voltadas ao estímulo
da lateralidade são as que trabalham com os lados do corpo de forma separada como, por exemplo,
pular em um pé só e também as
que envolvem o equilíbrio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos estudos realizados verificou-se que a aprendizagem vai além do que pensamos, ela ocorre desde o nascimento até o final da nossa vida. A psicomotricidade ainda na
primeira infância refere-se à estimulação dos movimentos e tem como objetivo motivar a criança
por meio das sensações e das relações entre o corpo e o exterior, desenvolver a capacidade
perceptiva por meio dos movimentos e das respostas corporais, da organização dos movimentos através de sinais e símbolos.
Assim, isto pode possibilitar que as crianças descubram e expressem suas capacidades
por meio da ação criativa e da expressividade emocional, de que possam valorizar a autoestima
e sua identidade própria, através de ações que desenvolvam a competências socioemocionais
relacionadas à consciência e o respeito mútuo.
Assim por meio desta análise verificou-se que o trabalho adequado com a psicomotricidade em sala de aula permite que as dificuldades de aprendizagem possam ser amenizadas,
havendo assim um impacto positivo acerca do fracasso escolar.
Deste modo, o grande desafio refere-se a trabalhar a psicomotricidade para a transformação de vidas, no que tange as ações com crianças e adolescentes em face das dificuldades
de aprendizagem.
No bojo da análise bibliográfica acerca do tema observa-se que as áreas psicomotoras
são estruturais para a aprendizagem, sendo suporte para as demais áreas, onde estão estabelecidas as áreas primárias nos aspectos motores, afetivos e cognitivos.
Conclui-se que a tonicidade deve ser estimulada de 0 à 2 anos de idade para que essa
habilidade seja desenvolvida de forma a propiciar a escrita, o equilíbrio e a força que são áreas
correlacionadas a aprendizagem. Na prática podem ser desenvolvidas as atividades:
• De força e relaxamento para o estímulo da ontogênese, sendo indicadas as atividades
de rolar, engatinhar e andar com apoio, que são habilidades relacionadas ao tônus
muscular. Para os maiores em fase pré-escolar, as atividades sugeridas referem-se a:
• Pular corda, brincar de morto-vivo e retirar esponjas da água fazendo o movimento
de espremer. Para os autistas ou crianças que apresentam-se com características
não verbais, são indicadas:
• Brincar de pular, andar, imitar os bichos utilizando como recurso as imagens. Observa-se, portanto que por meio do brincar, a criança compreende o mundo que a cerca,
por meio das experiências prazerosas e significativas que contemplam o corpo, o
objeto, as interações, o tempo e o espaço.
O brincar é culturalmente vivenciado de forma individual e também coletiva, é relacionado às regras ou não, é através do brincar que a criança imagina, desenvolve a sua criatividade
e compensa as situações negativas vivenciadas em seu dia a dia.
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O trabalho psicomotor contempla o universo infantil em suas especificidades, por meio de
propostas planejadas tendo em vista o brincar, é possível desenvolver a imaginação, a confiança,
o autocontrole, a criatividade, o exercício da cidadania, a cooperação, a relação intrapessoal, utilizando-se do brinquedo ou não.
Enfim, destaca-se aqui, a relevância do planejamento do professor na perspectiva da educação psicomotora, de forma que haja intencionalidade na organização bem como na observação
das ações com os estudantes. A pesquisa apresentou dados importantes acerca do conjunto de
controle postural e aquisição da locomoção – a equilibração, que quando trabalhada desenvolve
os aspectos atencionais como memória e aprendizagem sendo que esta manutenção da memória
é determinante para o processo de aprendizagem e, portanto são ações indicadas: Atividades
relacionadas ao equilíbrio dinâmico com o corpo em movimento e atividades relacionadas ao equilíbrio estático como ficar em pé em um pé só, pular corda, e jogar bola ao cesto.
No que tange à lateralização esta é relacionada à questão da dominância dos movimentos, sendo indicado o incentivo a autonomia nas rotinas como na escovação dos dentes, tomar
banho, pentear os cabelos, etc. As ações voltadas para a imagem corporal são relevantes tendo
em vista que quando estabelecida propicia a compreensão da representação do corpo podendo
ser expressa nos desenhos, assim são indicadas as atividades de brincar de faz de conta, como
por exemplo, “tomar banho” com jornais para que o toque do corpo estimula a imagem corporal.
Outro apontamento pertinente refere-se ao professor acompanhar a evolução deste processo aplicando desenhos sobre a temática mensalmente para verificar a progressão das crianças. No que tange a estruturação espaço-temporal que refere-se à noção de tempo, espaço e
coordenação dos olhos para o desenvolvimento de habilidades referentes a coordenação olho/
pé, olho/mão e ritmo por exemplo. São indicadas as atividades de:
• Amarelinha, bambolê, arremesso, música, pintura de arabescos e criação de mosaicos.
Os pressupostos legais que versam acerca da educação sofreram muitas mudanças ao
longo do percurso histórico, somente nas últimas décadas se considera a atividade motora fundamental principalmente na educação infantil.
Enquanto educadores vivenciamos um processo de escolarização centrado nos conteúdos cognitivos, neste momento é urgente que sejam aprofundados os estudos no que tange a
compreender como a criança se desenvolve para que as atividades propostas nas instituições de
ensino sejam efetivas.
Desta maneira a presente pesquisa foi de suma importância tendo
em vista analisar a temática, que é atual, de modo que esta linha de pesquisa apresenta subsídios para o educador realizar um planejamento
voltado para a educação psicomotora.
Assim observa-se por meio desta análise a importância do desenvolvimento da memória corporal para a aprendizagem, neste sentido o presente material não se finda em si mesmo, mas aponta caminhos
para futuras discussões devido à abrangência da temática apresentada.
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HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO FERRAMENTA
NA CONSTRUÇÃO E SIGNIFICAÇÃO DA ARTE NOS
ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta como proposta de estímulo ao ensino de Arte nos primeiros anos da educação básica, e as Histórias em Quadrinhos
– HQ - ao longo dos anos, tornou-se uma ferramenta pedagógica muito importante. Sendo
assim, proponho neste documento uma reflexão sobre a contribuição e a importância da utilização das HQ nos processos criativos associados a construção e significação do desenho e
da escrita; na promoção do interesse dos estudantes pela disciplina de artes, desenvolvendo
suas habilidades artísticas como valorização da arte, e também como ponte para ampliar os
conhecimentos gerais como um todo dentro das aprendizagens de outras disciplinas como
aprimoramento da formação do educando numa perspectiva global.

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos; Artes; Educação.
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INTRODUÇÃO

P

retende-se com este artigo destacar que as Histórias em quadrinhos (HQ), além
de ser uma mídia relacionada ao entretenimento, conhecida mundialmente, tornou-se uma importante ferramenta para o ensino de Artes, pois podem despertar o
prazer de desenhar, estabelecer relações dessa arte sequencial pela disciplina de Arte, gosto
pela leitura e escrita, além de contribuir para o ensino aprendizagem de conteúdos de diversas
matérias.
Com o estudo sobre o tema através de um breve contexto histórico das HQ relacionar
seu potencial pedagógico para contribuir no processo de produção de HQ em sala de aula,
buscando estímulo do desenvolvimento gráfico infantil, na fase do pensamento simbólico para
fortalecimento, desenvolvimento e significação na valorização no ensino de artes.
Observar e explorar o olhar do professor sobre suas práticas neste campo tão vasto que
a arte nos oferece, proporcionando subsídios e novas alternativas para que possam buscar o
aperfeiçoamento da área, sabendo das contribuições que esta disciplina traz para aprendizagem
dos estudantes nas séries iniciais do ensino básico, ofertando novas oportunidades e oferecendo estratégias atraentes para ensinar e aprender de forma mais prazerosa e interessante.
Espera-se que esta abordagem possa mobilizar reflexões, discussões, pesquisas que
contribuam para ampliação do repertório simbólico das linguagens artísticas, assim como veículo para estimular os demais conhecimentos nas outras matérias utilizando as Histórias em
Quadrinhos.
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HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO
FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO E
SIGNIFICAÇÃO DA ARTE NOS ANOS
INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
As Histórias em Quadrinhos – HQ –
por serem uma das mídias mais conhecidas no
mundo, conseguem agradar não somente as
crianças, mas a pessoas de todas as idades,
pelo simples fato de possibilitarem uma leitura
de entretenimento fácil e por sua ludicidade,
pois as imagens auxiliam a leitura, proporcionando melhor entendimento dos temas abordados nos seus enredos. Cagnin afirma que:
A imagem não é aquilo que representa, não tem a transparência da palavra nem a opacidade do objeto; o meio
do caminho do real e do imaginário, do documento e
da ficção, ela fascina e também amedronta. Com a palavra, ou antes dela, a imagem acompanhou o homem
em todas as suas necessidades, para se comunicar,
para ensinar, para criticar os erros, para elevar, para
destruir (CAGNIN, 2014, p.28).

porque se propõe contar histórias. A arte sequencial lida com imagens reconhecíveis. As
ferramentas são seres humanos (ou animais),
objetos e instrumentos, fenômenos naturais e
linguagem” (EISNER, 2010, p. 160).
Logo, trabalhando com as HQ na sala
de aula que são um excelente veículo para estimular a criatividade, tanto na elaboração de
desenhos, quanto na criação de textos, com
a sua utilização na sala de aula, promovemos
o incentivo para produção gráfica e textual, ou
seja, pode-se afirmar que o estímulo e a prática andam juntos neste contexto, dependentes
um do outro.
Portanto promover aos estudantes o
conhecimento de diferentes técnicas de desenho e escrita como alicerce, cria-se a oportunidade de ampliar o repertório para esta arte
sequencial tão rica, oportunizando estímulo,
criando assim mais interesse, elementos esses
essenciais no processo desta narrativa.

Dessa forma, diante de tantos benefícios desse recurso didático é preciso conhecê-lo para explorar suas possíveis aplicações
desta importante ferramenta no processo de
ensino e aprendizagem. Primeiramente, buscando sua denominação, encontram-se várias
formas de qualificar as HQ. O famoso quadrinista americano e autor Will Eisner as nomeiam
Diferente da linguagem verbal, que não como arte sequencial. Seguindo a busca ensão feitas do mesmo código, as palavras po- contram-se outros títulos como: narrativa figudem ser lidas ou ouvidas e juntas, imagem e rada, narrativa gráfica e literatura ilustrada
escrita, podem se complementar, uma podenNa pesquisa essas narrativas são defido reforçar o que diz a outra ou dizer o que a
outra não disse, criando diferentes efeitos de nidas como histórias narradas compostas por
sentido e contribuindo no entendimento e com- imagens e texto com o objetivo de contar uma
preensão do que se pretende comunicar e ex- história, ficcional ou não, que representa feitos
da humanidade em sua época. Sendo assim,
pressar ampliando os olhares.
seria possível associar sua origem inspirada às
Desenho e escrita são elementos fun- pinturas rupestres, que há 35 mil anos eram a
damentais para desenvolver um trabalho com forma de representação que os seres humanos
HQ. Sobre isso o autor Eisner alega que: “Um usavam para contar e relatar suas vidas e cotidomínio básico do desenho e da escrita é dianos, com explicações e descrições sequenpré-requisito para criação da arte sequencial. ciais de acontecimentos. O autor Vergueiro faz
Trata-se de uma arte relacionada ao realismo afirmações sobre este período pré-histórico reAs imagens sempre estiveram presentes em nossas vidas desde o tempo das cavernas. Sejam em forma de pinturas, desenhos,
rabiscos ou até mesmo fotos, as imagens podem eternizar momentos e fatos, por trazerem
consigo memórias, culturas e até mesmo tradições.
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latando sobre o homem primitivo: “transformou
Depois da pintura rupestre é possível
a parede das cavernas em um grande mural, também ver e relacionar essa forma de narem que registrava elementos de comunicação rativa em outras civilizações, como do Egito
para seus contemporâneos” (2012a, p. 8).
Antigo e Grécia Antiga, que representavam
em vasos gregos, atividades cotidianas e feiO autor Feijó acrescenta que as nar- tos épicos. Historicamente as primeiras grafias
rações criadas por meio da arte sequencial se originaram do desenho. Sobre isso Derdyk
apareciam desde a Antiguidade, em “tapeça- (2010, p. 23) afirma:
rias, frisos, painéis pintados ou em alto-relevo,
mosaicos, vitrais etc.”, e que o objetivo não era Da intersecção entre a representação gráfica que fixa e
apenas uma decoração artística nestes obje- a fala fugaz que escapa, a escrita foi sendo elaborada
ao longo das primeiras tentativas humanas por meio de
tos:
não era apenas decorativo, mas também, e principalmente, registrar acontecimentos ou reforçar mitologias
e crenças religiosas. Por quê? Porque a comunicação
por meio de imagens reconhecíveis sempre permitiu
que se atingisse um público muito mais amplo do que
aquele capaz de ler no sentido tradicional (ler palavras
e frases), ou seja, o público alfabetizado. [...] Na Idade
Média, por exemplo, a Igreja abusava da arte sequencial para divulgar episódios da vida dos homens santos
ou histórias religiosas junto a fiéis de pouca educação
formal (1997, p. 14).

As imagens possuem um grande papel
na nossa sociedade, pois conseguem atingir a
todos os públicos, sendo alfabetizado ou não,
independentemente da idade,nacionalidade,
crença ou tempo, sempre fez parte da nossa
história conseguindo cumprir seu papel: transmitir uma ideia ou mensagem, estabelecendo
a comunicação.
Partindo deste conceito, pode-se ter o
entendimento que trabalhar com imagens vai
muito além de se aplicar técnicas de desenho,
mas sim utilizar este poderoso recurso como
facilitador para comunicação, como grande
ferramenta para ampliar a criatividade e o desenvolvimento da criança em diversas áreas,
estimulando nossos pequenos a criarem gosto
por esta arte milenar tão significativa em nossas vidas.

registros visuais em direção à formalização do conhecimento. O desenho do signo, aos poucos, foi se desencarnando da imagem-figura para adquirir um valor
fonético, abstrato, universal. Mas em seus primórdios,
o desenho da palavra – os pictogramas, os hieróglifos,
os ideogramas, escritas analógicas e visuais – explicita
sensivelmente a natureza mental e inteligível do desenho como ato e extensão do pensamento (DERDYK,
2010, p. 23).

Logo, pode-se afirmar que o desenho
está presente de forma marcante desde o início da história da humanidade, muito mais do
que simplesmente o resultado de um processo
técnico, como já citado neste artigo, ou uma
manifestação artística como por engano podemos pensar, pois durante várias tentativas de
registro através das imagens que o homem utilizou para se comunicar e documentar as vivências e conhecimentos adquiridos naquela
época, o desenho teve papel fundamental para
criação da escrita.
Apesar da grande contribuição que a
linguagem verbal nos traz e da sua importância, o destaque aqui é direcionado na contribuição das HQ para o domínio básico do desenho, como grande atrativo para estimular as
habilidades artísticas, não deixando de fora
experiências e suportes para construção de
produções textuais, pois como vimos, os dois
elementos, desenho e escrita são bases para
produção das HQ.
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Contando um pouco sobre fatos históricos das HQ, segundo o site Brasil Escola, para
entender como essa famosa arte sequencial
chegou até aqui, impressas nos gibis jornais
ou revistas como vemos atualmente, a invenção da prensa a vapor no fim do século XIX
explica um pouco sobre, pois assim nasceram
os quadrinhos no formato que conhecemos
hoje, com a rapidez da impressão, consequentemente alcançaram um público maior.
Depois com a invenção do papel-jornal, as impressões ficaram muito mais baratas
e acessíveis, promovendo sua parcela de contribuição para combater o analfabetismo porque gerava mais leitores. Ainda neste mesmo
período, o Romantismo estava em alta e assim
surgiram os heróis e vilões, que misturavam realidade e ficção que foram retratadas em tirinhas e quadrinhos, popularizando ainda mais
este tipo de gênero.
No século XX essa narrativa ajudou público dos Estados Unidos a lidar com a Grande
Depressão de 1929 com a queda da bolsa de
valores, através de seus quadrinhos que entretinham o público criando um clima mais otimista, trazendo heróis (humanos com habilidades
poderosas) que combatiam os supostos vilões
da época, assim como durante a Segunda
Guerra Mundial e na Guerra Fria, quando vilões
criados eram nazistas e soviéticos.

Apesar da contribuição pedagógica e
lúdica que as HQ realizaram conquistando seu
espaço na nossa sociedade, houve um tempo
que não eram bem vistas nas escolas, contudo, toda essa popularidade dos quadrinhos talvez tenha provocado muitas preocupações e
um certo preconceito quanto aos efeitos que
poderiam provocar em seus leitores. Nos Estados Unidos, o psiquiatra alemão, Fredric Wertham, atraiu a atenção da sociedade com seus
comentários a respeito desta linguagem.
Segundo ele, as HQs transformavam as
crianças e os adolescentes em cidadãos desajustados. Wertham passou a dar entrevistas
para a televisão e para o rádio, participar de
palestras em escolas, além de escrever artigos
para jornais e revistas onde enfatizava isso. Ele
publicou em 1954 o livro Seduction of the Innocent (Sedução do Inocente) que apresenta
análises questionáveis de Wertham a respeito
da influência negativa das histórias em quadrinhos sobre os jovens. Portanto durante muito
tempo as HQ foram repudiadas no meio educacional. Feijó afirma:
Para muitos psicólogos americanos, era, junto com o
tal de rock and roll, a causa da juventude transviada.
Para os professores mais conservadores, uma preguiça
mental, um meio de desestimular a leitura e empobrecer
a cultura dos estudantes. Para os filósofos, uma forma
de propaganda política ou de reforço de certos valores
ideológicos. Para os leitores, porém sempre foi apenas
uma maneira super legal de se divertir e também de se
informar (FEIJÓ, 1997, p. 7).

Aqui no Brasil, em 1905, foi lançada a
primeira revista em quadrinhos, Tico-Tico, desenhada por Renato de Castro. Posteriormente
as tirinhas passaram a fazer parte da revista
Segundo o autor Vergueiro atualmente
com personagens famosos que vinham do exos quadrinhos representam mundialmente um
terior, como o Mickey Mouse e O Gato Félix.
meio de comunicação de massa muito popuEm 1960, dois famosos cartunistas bra- lar, pois nos quatro cantos do planeta suas pusileiros deram origem aos seus grandes perso- blicações circulam com uma enorme variedade
nagens: Ziraldo criou o Menino Maluquinho e de títulos e tiragens de milhares, até mesmo
lançou a revista Turma do Pererê e Mauricio de milhões, de exemplares, adquiridos e consuSousa deu forma aos admiráveis personagens midos por um público fiel, sempre ávido por
Cebolinha, Cascão e depois a Mônica, criando, novidades (VERGUEIRO, 2012, p. 7).
assim, a Turma da Mônica, que passou a ser
publicada na Folha de São Paulo e, posteriormente, ganhou sua própria revista.
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Hoje felizmente é possível encontrá-las
em bibliotecas de escolas e universidades.
Com todos atributos favoráveis, tornou-se uma
potente ferramenta pedagógica. Por proporcionar grande estímulo, por ser um recurso tão
versátil, pode-se utilizar as HQ para auxiliar no
ensino aprendizagem de conteúdos de diversas disciplinas, como complemento de estudo,
apoiando os textos a serem trabalhados com
a turma, juntamente com as imagens, facilitando assim melhor o entendimento, porém, como
já mencionado, o destaque que será abordado aqui neste documento será em Artes (VERGUEIRO, 2012).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
do MEC, incentivam seu uso em sala de aula.
Paulo Ramos afirma que:
Vê-se uma outra relação entre quadrinhos e educação,
bem mais harmoniosa. A presença deles nas provas de
vestibular, a sua inclusão no PCN (Parâmetro Curricular Nacional) e a distribuição de obras ao ensino fundamental (por meio do Programa Nacional Biblioteca
na Escola) levaram obrigatoriamente a linguagem dos
quadrinhos para dentro da escola e para a realidade
pedagógica do professor (BRASIL, 2012, p. 13).

As HQ possibilitam a oferta de estratégias de trabalho mais atraentes para os professores, por serem acessíveis, atrativas e pela
facilidade para produzi-las, pois há uma grande
necessidade de uma boa formação para poder
promover todas as potencialidades dos seus
alunos. Quanto mais o professor trabalhar com
bases e técnicas como alicerce, mais rica e ampla será a linguagem artística dos estudantes,
promovendo de certo modo segurança para
que possam encontrar soluções dentro dos desafios que surgem durante percurso no período de formação. Portanto, da mesma forma, as
HQ também funcionam com as crianças como
uma forma mais prazerosa e interessante para
o processo de aprendizagem, diante de todos
os atributos facilitadores que esta arte sequencial nos oferece (BRASIL, 2012).

Aplicar técnicas e todo embasamento
é necessário para trabalhar com atividades artísticas, e não pode ser confundido nas práticas pedagógicas do ensino de Arte com uma
produção, ou reprodução de modelos prontos
de forma sistemática e estereotipada, pois é
necessário ampliar o repertório artístico do aluno ofertando uma diversidade de técnicas e
possibilidades para que o aluno possa ter escolhas posteriores, criando sua própria forma
de Arte, pois assim acontece com as demais
disciplinas. Sobre isso a autora Maureen afirma
que:
Teme-se que a criança venha adotar como estereótipos
os esquemas fornecidos pelo professor em vez de elaborar suas próprias soluções. Parece incoerente que
essas posturas se apliquem à educação artística e não
a outras matérias como inglês ou música, nunca ouvi
ninguém alegar que uma boa base em gramática ou em
notação musical possa sufocar a criatividade ou conduzir a trabalhos estereotipados (MAUREEN, 2007, p. 8).

Segunda a autora, um professor de
Português aplica gramática em suas aulas
para que o aluno tenha elementos para auxiliá-lo na produção de texto, assim como em
outras matérias. É um belo exemplo para se
refletir sobre mitos adotados no ensino de arte.
Ao mesmo tempo temos que tomar cuidado
com a intervenção excessiva dos professores
na busca pelo “esteticamente correto” a partir da concepção do adulto, desrespeitando a
concepção estética da criança. Portanto deve-se rever tais práticas e ressignificar o plano e o
trabalho docente. A autora Ferraz traz também
uma reflexão sobre isso:
Queiramos ou não, é evidente que a criança já vivencia
a Arte produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano. É óbvio que essa Arte exerce vivas influências
estéticas na criança. É óbvio, também, que a criança
com ela interage de diversas maneiras (FERRAZ, 1993,
p. 43). [...] durante as criações ou fazendo atividades
de seu dia a dia, as crianças vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos
à sua volta. Aprendem a nomear esses objetos, sua
utilidade seus aspectos formais (tais como linha, volu-
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me, cor, tamanho, textura, entre outros) ou qualidades,
funções, entre outros. Para que isso ocorra é necessário a colaboração do outro – pais, professoras, entre
outros - sozinha ela nem sempre consegue atingir as
diferenciações, muitas vezes sua atenção é dirigida às
características não - essenciais e sim às mais destacadas dos objetos ou imagens, como por exemplo, as
mais brilhantes, mais coloridas, mais estranhas (FERRAZ, 1993, p. 49).

O professor precisa dar oportunidades
para que o aluno se expresse de forma espontânea, pessoal, porém é importante que o mesmo consiga analisar o contexto da atividade e
quais benefícios ela traz para o desenvolvimento da criança. O educador deve estar sempre
em busca de recursos e novas técnicas, reciclando seus conhecimentos, ou seja, ser um
eterno pesquisador, além de adquirir o gosto
pela arte, pois o fascínio faz parte do processo,
funcionando como um dos elementos principais para motivar as crianças, até mesmo pela
grande contribuição a arte nos traz referente a
formação dos educandos, portanto é necessário ter ciência de todas essas vantagens (FERRAZ, 1993).

Para iniciar o trabalho com as HQ em
sala de aula, é importante traçar estratégias e
metodologias específicas. Seguem aqui algumas sugestões para planejar diferentes práticas dentro do ensino de artes utilizando este
riquíssimo recurso didático:
• Se apropriar do tema para realizar
uma sondagem, fazendo uma pesquisa sobre o grafismo;
• Sondagem para diagnosticar como
está o desenvolvimento gráfico da
turma;
• Oferecer suportes técnicos como
base para estimular aqueles que
necessitam melhorar o grafismo;
• Apresentar um breve contexto histórico sobre as HQs;
• Expor artistas que mais se destacam do mundo inteiro, dando maior
ênfase aos brasileiros para que tenham referências;
• Apresentar a variedade de gêneros
para ampliar o repertório, pois existem várias modalidades;
• Desenvolver técnicas e demonstrar
uma variedade de materiais de desenho como suporte para os alunos
escolherem o que mais se identificam;
• Por fim apresentar algumas características desta narrativa gráfica para
que a turma inicie o processo de
criação (IAVELBERG, 2003).

Neste sentido pode-se afirmar que o
professor tem um importante papel para despertar nos estudantes o gosto pela arte lembrando sempre dos benefícios que ela traz,
ele carrega essa grande responsabilidade de
despertar o estímulo e influência nesta disciplina, assim como em outras matérias, pois cada
uma tem sua importância e contribuição na formação de forma global dos alunos. Sobre isso
Logo de início é necessário destaIavelberg afirma que:
car a necessidade de se fazer uma sondagem
para verificar como está o grafismo da turma,
É necessário que o professor seja um “estudante” fas- e para entender melhor o processo de desencinado por arte, pois só assim terá entusiasmo para en- volvimento gráfico, é indispensável que se faça
sinar e transmitir a seus alunos a vontade de aprender. uma pesquisa sobre este assunto. Existem váNesse sentido, um professor mobilizado para a apren- rios autores, como por exemplo, Viktor Lowendizagem contínua, em sua vida pessoal e profissional, feld e William Lambert Brittain, dentre outros;
saberá ensinar essa postura a seus estudantes (IAVEL- que fazem estudos e apresentam ideias e conBERG, 2003, p. 12).
ceitos sobre o grafismo. Castell faz um destaque sobre a primeira fase do grafismo baseado
nesses autores, que é o pensamento cinestésico:
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A utilização das HQs em sala de aula
é uma importante ferramenta de apoio ao desenvolvimento gráfico. Através deste potente
recurso pedagógico, pode-se avançar muito na
produção gráfica, pois possibilitam uma maior
interação entre os colegas no processo de elaboração, estimulando assim um progresso nas
atividades artísticas que envolvem o desenho.
A esse respeito, Waldomiro Vergueiro afirma
Segundo o autor esta primeira fase que os alunos:
denominada como pensamento cinestésico
a criança expressa no desenho apenas movi- Têm a capacidade de identificar detalhes das obras de
mentos em sua grafia, traçados sem ter a pre- quadrinhos e conseguem fazer correlações entre elas
ocupação de ter uma representação figurativa, e sua realidade social. As produções próprias incorposem forma ou cópia de elementos do mundo. ram a sensação de profundidade, a superposição de
Esse pensamento muda a partir do momento elementos e a linha do horizonte, fruto de sua maior
que a criança passa a tentar representar ele- familiaridade com a linguagem dos quadrinhos (VERmentos de seu mundo e a dar significados a GUEIRO, 2006, p. 28).
seus desenhos. É definido de pensamento imaginativo, como Castell (2012, p. 46) afirma:
Neste período, a criança passa a ter
uma maior consciência do meio social em que
A transição do pensamento cinestésico para essa nova vive utilizando muito mais os símbolos. Esta é a
etapa dá-se quando a criança inicia a rabiscar os pri- última etapa do pensamento simbólico, o pseumeiros círculos fechados e a atribuir significados às do naturalismo, onde a criação do desenho já
formas, ainda que de maneira bastante aleatória, mu- atinge um domínio mais técnico, exigindo asdando a cada momento de intenção. Essas formas vão sim mais tempo e atenção para análise do que
adquirindo significados fixos, cada vez mais pessoais, se pretende desenhar para posteriormente no
dando início à longa caminhada que irá buscar figuras momento da produção, alcançar a maior separa povoar o mundo infantil (CASTELL, 2012, p. 46).
melhança possível em relação aos elementos
do mundo. Com relação a isso, Castell diz que:
O pensamento simbólico, entra na ter- “No pseudonaturalismo há uma gradual busceira fase do desenvolvimento gráfico. Esta ca pela perspectiva euclidiana e um aprimoraserá a mais utilizada para compreender em mento da representação da profundidade de
que etapa do grafismo a turma se encontra, campo. Além da observação direta do natural,
pois atinge a faixa etária que será desenvolvi- as fotografias fazem parte do acervo imagético
da as atividades, porém temos que conhecer dos adolescentes para afinar a percepção estodas as fases desde o início para entender pacial” (2012, p. 117).
melhor o processo.
Quando se atinge esta etapa, apesar
Esta fase comporta três etapas: a do das evoluções conquistadas, é comum haver
esquematismo (7 a 9 anos de idade), a do re- posteriormente o desinteresse e até mesmo o
alismo (9 a 12 anos de idade) e a do pseu- abandono do desenho conforme o aluno vai
donaturalismo (12 aos 14 anos). É importan- crescendo e atingindo novas séries, até alcante destacar que a margem de idade entre as çar os anos finais do ensino básico fundamenetapas não é fixa, sendo determinante para tal. Esse é um ponto que requer destaque no
classificação, pois deve-se levar em conta seu cuidado dos professores, sobre a importância
contexto ambiental, cultural, social entre outras do trabalho das atividades artísticas durante
influências na vida de cada criança.
todo o período de escolarização, utilizando plaUma característica marcante do pensamento cinestésico é a não representação, ou seja: o desenho é a grafia do movimento sem uma tentativa de representação
figurativa, entendendo como representação figurativa o
desenho deliberado de formas do mundo da criança.
O desenho expressa-se no tempo presente sem copiar
ou se referenciar em outros objetos (CASTELL, 2012,
p. 46).
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nos de aula onde sistematicamente, se garanta
o mesmo cuidado na elaboração dos conteúdos das diversas matérias, com o ensino de
artes, tendo como ferramenta para despertar
estimular, o uso das HQ nos anos iniciais da
educação básica, assim como nas demais séries.
Ao iniciar a atividade diagnóstica com
a turma após a pesquisa, que consiste na elaboração de um desenho individual composto
pela representação de vários elementos, podendo sugerir aqueles que os cercam dentro
do espaço escolar ou doméstico, após análise,
pode-se aplicar alguns exercícios que auxiliem
e estimulem o avanço do grafismo necessário
para dar início a produção das narrativas gráficas, se necessário, como por exemplo utilizar
formas geométricas como base para desenvolver habilidades gráficas para criação do desenho, ou até mesmo fazendo uso de recortes
para aqueles estudantes mais tímidos, como
suporte, apenas para “quebrar o gelo” e seguir
oportunizando estímulo e seguir dando início
a esta arte sequencial tão valiosa.
Explicar para turma de forma bem resumida, um contexto histórico sobre as histórias em quadrinhos, para que tenham uma visão mais ampla sobre esta narrativa, expondo
como elas surgiram até mesmo para entender
o processo, desde os primeiros indícios da narrativa gráfica, passando por sua evolução até
a atualidade.
Expor artistas que mais se destacam
do mundo inteiro, dando maior ênfase aos brasileiros para que tenham referências de criadores dessa arte no seu próprio país, pois
valorizando quadrinistas talentosos nacionais,
cria-se oportunidade de incentivar futuros artistas, motivando a prática de criação desta arte
na sala de aula.

super heróis, mangás, entre outras, sem contar
que temos estas narrativas no mundo inteiro.
Aqui no Brasil temos grandes quadrinistas que
podem servir de grande inspiração para nossos futuros criadores.
Esta prática faz parte do processo de
construção, sendo essencial para ampliar o repertório dos estudantes sobre elementos, técnicas e variedade de materiais de desenho (papéis de diferentes cores e tipos, lápis, lápis de
cor, canetas hidrográficas, giz, carvão, recortes, entre outros) como base para desenvolver
posteriormente seus conhecimentos e suporte
para os alunos escolherem o que mais se identificam para colocar em prática a produção de
suas próprias HQ. Lembrando que para se iniciar o processo de criação desta arte sequencial, é muito simples, basta ter lápis, papel e
borracha. Por fim apresentar algumas características desta narrativa gráfica para que a turma
inicie o processo de criação:
• Elementos básicos: personagens,
enredo, lugar, tempo, narrativa e
desfecho.
• Sequência de imagens que montam uma cena.
• Balões de variados tipos e formas
que mostram os diálogos dos
personagens ou suas ideias. Cada
tipo de balão tem uma função
específica, portanto é importante
conhecê-las para aplicar corretamente.

Apresentar a variedade de gêneros que
esta arte sequencial nos oferece, pois diferente
do que a maioria deve pensar, existem várias
modalidades, entre elas infantil, terror, ficção,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante os conceitos e argumentos abordados neste artigo, pode-se afirmar que há
várias razões para se ofertar no ensino de Artes, o uso das Histórias em Quadrinhos. Além do
estímulo da produção artística, utilizando este poderoso recurso didático como ferramenta para
desenvolver técnicas de desenho e todos os seus elementos, contribui consequentemente com
a escrita, do mesmo modo podendo servir como auxílio no desenvolvimento das outras matérias trazendo grandes benefícios para formação do estudante, utilizadas de forma a promover o
trabalho coletivo, incentivando a criatividade, assim como as relações sociais, importantes nesta
fase do período escolar.
Espera-se que o conteúdo deste documento tenha proporcionado uma reflexão sobre
a importância sobre o estímulo de Arte nos anos iniciais da educação básica, assim como a
valorização da disciplina como objeto de conhecimento, utilizando técnicas como base, ou seja,
ofertando suportes como alicerce para ampliar o repertório dos estudantes não como uma aquisição de habilidades técnicas, mas sim como facilitador no processo de ensino aprendizagem
dos educandos nas atividades artísticas, oportunizando o contato com as diferentes formas de
artes, favorecendo o estímulo a exploração, o conhecimento e a aprendizagem de forma mais
ampla, pois essa bagagem adquirida, oportuniza a formação de estudantes mais criativos, reflexivos, capazes de analisar, avaliar e fazer interpretações entre outras habilidades.
As histórias em quadrinhos funcionam neste aspecto como importante ferramenta para
desenvolver habilidades específicas na área de artes. Portanto é necessário que o professor
também seja fascinado por Arte, motivando e transmitindo aos alunos o gosto e a vontade de
aprender, principalmente nesta fase que demonstram grande prazer em desenvolver trabalhos
artísticos de uma maneira geral, onde o universo lúdico e a sensibilidade se mantém em pleno
funcionamento, em sua plenitude.
Este assunto pode causar várias inquietações para muitos educadores, contribuindo e
motivando para uma reflexão mais profunda sobre suas atitudes tanto práticas como teóricas,
para uma verdadeira Educação no ensino de Artes.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS

RESUMO: A base da Educação Psicomotora é fundamental para o processo de aprendizagem
da criança. Cada vez mais estudos mostram a importância da Psicomotricidade no desenvolvimento da criança nos primeiros anos da escola. A psicomotricidade auxilia no desenvolvimento
motor, cognitivo, afetivo e social. Ela ainda capacita o aluno para uma melhor assimilação dos
conteúdos escolares, além da aquisição do domínio corporal, desenvolvimento da coordenação
motora, controle da inibição voluntária, melhorando, o nível de abstração, concentração, reconhecimento dos objetos através dos sentidos (auditivo, visual, etc.) e desenvolvimento sócio-afetivo, reforçando as atitudes de lealdade, companheirismo e solidariedade.

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

A

base da Educação Psicomotora é fundamental para o processo de aprendizagem
da criança. Normalmente quando a criança apresenta dificuldade na aprendizagem, tem como principal motivo alguma deficiência no desenvolvimento psico-

motor.

O atraso na evolução do desenvolvimento pode ocorrer por diversos fatores. Alguns
estudos apontam a obesidade (mas ainda não existem estudos aprofundados), a limitação da
criança a espaços físicos diferentes, a falta de exploração do próprio corpo, falta de aptidão física, dentre outros (BERLEZE, 2007).
Ao longo do último século estudos revelam (SOUZA, 2012; FONSECA 2008; BERLEZE,
2007) a importância da melhoria da aptidão física e do desenvolvimento intelectual, pois ambos
estão interligados.
No que diz respeito ao desenvolvimento motor, em um dos estudos de Bronfenbrenner e
Morris (1998) os autores citam um modelo bidirecional, no qual as crianças influenciam o próprio
ambiente ao mesmo tempo em que são influenciadas por ele. Diante desse trabalho podemos
observar que mesmo determinando espaços físicos diferentes para as crianças brincarem, a
forma como elas exploram e se adaptam a cada um deles é diferente.
Nesse sentido, a escola tem um papel muito importante, pois influencia diretamente no
desenvolvimento do aluno podendo ajudar na melhoria da aptidão física, e do desenvolvimento
psicomotor. A Educação Física na educação infantil é muito importante, uma vez que pode aplicar atividades no intuído de promover desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. A utilização
de jogos lúdicos, brincadeiras que estimulam o lado cognitivo, motor e sócio afetivo da criança
também são fundamentais nesse processo.
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O TERMO PSICOMOTRICIDADE
Para Oliveira (2013), a psicomotricidade
é a ciência do equilíbrio que desenvolve e potencializa capacidades físicas e intelectuais no ser
humano. Tendo o homem como seu objeto de
estudo busca decifrar todo o processo de maturação e desenvolvimento do mesmo, no qual o
corpo seria a origem das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas.

Em 1909, Dupré afirma a independência
da debilidade motora, o que foi um grande avanço na área da psicomotricidade. Além disso, o
psicólogo Francês Henri Wallon criou uma teoria que permite relacionar o movimento do corpo
com a afetividade, a emoção, ao meio ambiente e
aos hábitos do indivíduo. O neurologista Eduardo
Guilmain criou o exame psicomotor, que permitia
o diagnóstico, a indicação terapêutica e o prognóstico da debilidade motora (OLIVEIRA, 2013).

Segundo autor (2013), em 1977 é funEla se sustenta em três conceitos básicos: movimento, intelecto e afeto e trabalha no dado o GAE, Grupo de atividades Especializaentrosamento de três eixos: saber fazer/cogniti- das, que veio promover a partir de 1980 vários
encontros nacionais e latino-americanos sobre
vo; querer fazer/mental; poder fazer/ corporal.
psicomotricidade. O Primeiro Encontro nacional
O termo psicomotricidade se divide em de Psicomotricidade foi realizado em 1979. O
duas partes: a motriz e o psiquismo, que consti- GAE é responsável pela parte clínica e o ISPE,
tuem o processo de desenvolvimento integral da Instituto Superior de Psicomotricidade e Educapessoa. A palavra motriz se refere ao movimento, ção, destinado a formação de profissionais em
gestos e expressão do corpo, enquanto o psico psicomotricidade, se dedica ao ensino de aplicadetermina a atividade psíquica, intelectual, emo- ções da psicomotricidade em áreas de saúde e
educação.
cional e emocional.
Segundo Oliveira (2013) a psicomotricidade pode ser definida como a ciência que estuda o homem através de seu corpo em movimentos, suas relações internas e externas. Seu
estudo está ligado a três premissas principais: o
movimento, o intelecto e o afeto, ela tem fortes
relações com o processo de aprendizagem.

Em 1982, o ISPE-GAE realiza um vínculo
científico-cultural com a Escola Francesa através
da exclusiva Delegação Brasileira da OIPR- Organisation Internationale de Psychomotricité et de
Relaxation.
A SBP- Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, entidade de caráter científico-cultural
sem fins lucrativos, foi fundada em 19 de abril de
1980 com intuito de lutar pela regulamentação
da profissão, unir os profissionais da psicomotricidade e contribuir para o progresso da ciência,
promovendo congressos, encontros científicos,
entre outros.

A concepção de movimento está organizada e integrado em função das experiências
vividas pelo sujeito cujo a ação é resultado de
sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. A teoria de Piaget afirma que a inteligência se constrói a partir da atividade motriz das
crianças. Nos primeiros anos de vida, até os sete
Na educação a psicomotricidade vem gaanos, aproximadamente, a educação da criança
nhando um papel muito importante, norteando o
é psicomotriz.
trabalho e trazendo aos educadores noções básiEm 1900, o termo psicomotricidade foi cas de desenvolvimento tornando o trabalho mais
utilizado pela primeira vez, por Wernik para no- produtivo. Estudo aponta também algumas fases
mear uma doença: debilidade motora. Desde en- fundamentais dentro do processo de desenvolvitão começaram a observar que em alguns movi- mento motor infantil de grande relevância, com o
mentos do corpo não estava em sintonia, existia intuito de auxiliar pedagogos e professores, para
limitações motoras na hora de executar alguns que entendam os conceitos da Psicomotricidade
movimentos, mesmo não detectando lesões no e sua importância no processo de aprendizagem
das crianças de educação infantil.
cérebro.
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
Entendem-se como motricidade toda
resposta motora gerada pelo nosso corpo.
Esse processo ocorre quando o corpo recebe
um estímulo e tem a reação como resposta do
mesmo. E cada indivíduo tem sua individualidade sendo ela modificada pelo ambiente vivido,
pela cultura que foi passada, pelos costumes e
pela intervenção de um adulto, mesmo sabendo que o indivíduo tem uma ordem cronológica
a ser seguida, isso pode influenciar na velocidade que esses processos serão desenvolvidos (SILVA, 2013).

Segundo Gallahue e Ozmun (2005) definem desenvolvimento motor, como toda mudança continua em seu comportamento motor
durante o ciclo de vida. Acredita-se que o indivíduo tem seu desenvolvimento motor pelas
habilidades conquistadas independente da velocidade, mas a mesma tem que avançar de
forma contínua, sem pular etapas.

O desenvolvimento motor tem uma ordem a ser seguida, a cada idade temos um
estágio diferente para ser superado, com o
conhecimento desses estágios podemos organizar planos de ensino fazendo com que a
criança evolua com mais facilidade, respeitanLe Boulch (1985, p.221) um dos gran- do o seu limite tanto físico como mental. (SILdes nomes nos estudos da psicomotricidade, VA, 2005).
observa que “75% do desenvolvimento psicoSegundo Haywood e Getchell (2004),
motor ocorrem na fase pré-escolar, e o bom
funcionamento dessa área facilitará o processo o termo aprendizagem motora é diferente de
desenvolvimento motor, sendo definido como
de aprendizagem futura”.
toda alteração no movimento seja ela de forPortanto, se destaca a importância dos ma permanente ou não, sem relação nenhuma
professores na educação infantil ter conheci- com a idade. Para os mesmos autores a evolumento sobre essa ciência. Só obtendo esse co- ção do movimento que é desenvolvimento monhecimento do desenvolvimento motor e suas tor, acreditando que estudando as alterações
fases, o educador será capaz de propor ativi- dos movimentos estaremos compreendendo o
dades fundamentadas nos conceitos da psico- desenvolvimento motor.
motricidade, criando currículos e projetos em
Pesquisas recentes abordam que um
que as crianças utilizem seu corpo como meio
para explorar, criar, brincar, imaginar, sentir e bom desenvolvimento motor repercute na vida
futura das crianças nos aspectos sociais, inaprender (SILVA, 2013).
telectuais e culturais. Para David L. Gallahue
Para que a aprendizagem provoque (2005) o desenvolvimento motor está associauma efetiva mudança de comportamento e am- do às áreas cognitiva e afetiva do comportaplie cada vez mais o potencial da criança, é mento humano:
necessário que ela estabeleça relação direta
com o meio e com aquilo que está aprenden- O desenvolvimento motor está relacionado às áreas
do. Para isso, é importante a estimulação. Por- cognitiva e afetiva do comportamento humano, sendo
tanto, é de suma importância que o professor influenciado por muitos fatores. Dentre eles destacam
conheça as crianças e o processo de apren- os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre oudizagem e possa se interessar por elas como tros. Esse desenvolvimento é a contínua alteração
seres humanos sensíveis que estão se trans- da motricidade, ao longo do ciclo da vida, proporcioformando, e mais que isso, que são únicos no nada pela interação entre as necessidades da tarefa,
a biologia do indivíduo e as condições do ambiente
seu desenvolvimento (SILVA, 2013).
(GALLAHUE, 2005, p.3).
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mesma, compreendendo suas possibilidades e
limitações reais e ao mesmo tempo auxiliá-la a
se expressar com maior liberdade conquistanDurante o desenvolvimento, a primeira do e aperfeiçoando novas competências motocoisa que a criança percebe é o próprio corpo, ras (GONÇALVES, 2011):
ele é o ponto de partida de todo desenvolviQUE DESENVOLVER:
mento humano. Alves (2012) fala da importância dos primeiros anos de vida no desen• Habilidades motoras que levem a
volvimento da inteligência, da afetividade, das
criança a aprender a conhecer seu
relações sociais na vida do indivíduo e que
próprio corpo e a se movimentar lielas determinam suas capacidades futuras.
vremente;
• Habilidades motoras finas, através
O gesto é o primeiro instrumento sode diversas atividades que facilitam
cial de compreensão e expressão da criança.
a escrita;
Ações como apontar, evocar, apanhar come• Possibilitar a exploração do mundo
çam a substituir o choro; a criança gesticula
físico e o conhecimento do espaço
para exprimir situações e ações que ainda não
que a cerca;
consegue verbalizar, constituindo um impor• Facilitar a comunicação e a exprestante modo de comunicação que antecede o
são de ideais,
vocabulário fonético. “Antes da linguagem, as
• Percepções rítmicas através de joações motoras é que determinam as ações
gos corporais e dança.
mentais” (GONÇALVES, 2011, p. 28).

A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA INFÂNCIA

Movimentos filogenéticos como rolar,
A descoberta e as aprendizagens das
crianças na fase pré-escolar ocorrem por sua rastejar, engatinhar, quadrupedar e marchar favivência corporal, pela exploração do ambiente zem parte do desenvolvimento da criança.
e da manipulação dos objetos.
Sobre as fases do desenvolvimento
As práticas quase sempre inadequadas psicomotor, Silva (2010) diz que não deve ser
ou insuficientes de atividades psicomotoras im- considerada somente como uma maturação
portantes para o processo de aprendizagem neurológica, sim, como um processo relacioé conseqüência da falta de conhecimento do nal.
professor da Educação Infantil. A formação inicial desse professor não o qualifica o suficiente para a fundamentação psicomotora e, com
isso, não tem conhecimentos suficientes para
propiciar às crianças atividades adequadas ao
bom desenvolvimento psicomotor (GONÇALVES, 2011, p. 28).
É importante trabalhar com exercícios
e brincadeiras que estimulem a criatividade, o
raciocínio lógico e a resoluções de problemas,
contribuindo assim para o desenvolvimento
cognitivo, que será importante para sua organização motora, sua autonomia e sua criatividade. Na educação infantil, a prioridade é ajudar
a criança a ter a percepção adequada de si

Levando em consideração as relações
do indivíduo com o ambiente em que está inserido e as relações com os demais. As fases do
corpo podem ser resumidas em três fases até
chegar a perfeição; primeiro o corpo é percebido; em segundo, é conhecido; e, finalmente, é
vivido (SILVA, 2010).
É de suma importância que seja pautada a escala do desenvolvimento psicomotor
ressaltando as principais características de
cada fase dos 2 aos 4 anos, segundo Fonseca
(2009):
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• Aos 2 anos: nesta fase a criança
chuta uma bola, explora: Intencionalidade os brinquedos, faz traços
horizontais, utiliza frases de pelo
menos quatro palavras, consegue
abrir uma porta, e/ou gaveta, ajuda
ativamente a se vestir ou se despir,
consegue juntar brinquedos de encaixe, imita movimentos verticais e
horizontais.

Para Fonseca (2009), nos primeiros
anos de vida a criança é compreendida por
meio dos gestos, os movimentos constituem
grande parte das expressões de suas necessidades até o momento em que a linguagem
começa a ser constituída.

Segundo Gonçalves (2011), à medida
que se colocam maneiras diferentes e novas
para executar o movimento anteriormente conhecido, a criança se vê desorganizada e todo
um sistema cerebral é ativado, buscando na
• Aos 3 anos: percebe-se que nesta cognição, na emoção e no aparato motor uma
fase que a vontade de se afirmar forma de perceber, decodificar, planificar e exeda criança prevalece, geralmente cutar o novo movimento.
nesta fase a criança expressa interesse em atividades em que é soEstimular o desenvolvimento motor,
psicomotor,
cognitivo e afetivo na criança nas
licitada que faça desenhos, brinca
com outras crianças e já assumem séries iniciais da educação é de extrema impapéis na brincadeira; apresenta portância para o mesmo não ter dificuldades
uma melhor percepção do espaço, quando adulto.
equilibra-se em um pé e na ponta
De acordo com Willrich (2008), dentre
dos pés por um pequeno período
as principais causas de atraso motor enconde tempo, controla-se em equilíbrio
tra-se: baixo peso ao nascerem, distúrbio carcom os olhos fechados, coordena
diovascular, respiratórios, e neurológicos, infeca marcha e a corrida, demonstra ções neonatais, desnutrição, baixas condições
o domínio da coordenação motora sócio-econômica, nível educacional precário
grossa.
dos pais e prematuridade. Nesse mesmo estudo, o autor mostrou que o ambiente onde a
• Aos 4 anos: percebe-se nesta fase criança vive pode moldar de várias maneiras o
que a criança já consegue. Desen- seu desenvolvimento motor, podendo limitá-lo
volver atividades como segurar o ou ampliá-lo.
lápis na posição correta e pedalar;
As atividades de Psicomotricidade na
demostra interesse pelos sentimentos das pessoas que estão ao seu Educação Infantil devem trazer caráter recreatiredor, como por exemplo, perceber vo, de modo que auxiliem no desenvolvimento
que sua mãe está triste e tenta con- psicomotor e afetivo das crianças, independenfortá-la; consegue fazer desenhos temente da faixa etária. Algumas das atividades relacionadas abaixo são sugestivas para
do corpo, de casas, apresenta noesse desenvolvimento na educação infantil,
ção em relação a corpo, sobe e
como (WILLRICH, 2008):
desce escadas alternadamente,
sabe seu nome completo, sexo, ida• Chapéu ao alto (área motora):
de, e, em alguns casos até o endereço de sua residência, sabe espeOs principais objetivos desta atividade
rar sua vez.
relacionam-se ao desenvolvimento da agilidade, coordenação motora, atenção e prontidão
de reação. Para realizá-la, o educador necessita apenas e um chapéu, além de dispor as
crianças em círculos. Deve ser escolhido um
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comandante para a brincadeira, que se dará
da seguinte forma: o líder define um comando
para o restante da turma (bater palmas, pular,
dançar etc), que obedece. Enquanto todos realizam as atividades, o líder joga o chapéu para
alto. Até o objeto tocar ao chão, a turma segue
realizando as ações. Quando o chapéu cair, todos os movimentos devem ser paralisados. Sai
da roda a criança que continuar com os movimentos, mesmo após a queda do chapéu. As
rodadas seguem, sempre revezando os líderes
e os comandos (WILLRICH, 2008):

• Acorda gatinho (estruturação e organização temporal):

Trata-se de uma oficina bem completa
que propõe estímulos à rapidez de reação, atenção, percepção visual, estruturação espacial e
audição. Não são necessários objetos nem materiais. As crianças devem ser alocadas em círculo, sendo que uma criança permanecerá ao
centro (o ‘gato’). A atividade funciona assim:
as crianças andaram no círculo cantarolando a
frase “Acorda gatinho(a), gatinho(a) manhoso
(a)”, tentando acordar o gato. Quando ele acordar, tocará com as mãos de um das crianças
• Siga o chefe (área percepto-cogni- que segue no círculo. A criança escolhida, por
tivo):
sua vez, irá para o centro do círculo e será o
novo gatinho (WILLRICH, 2008):
Na oficina ‘Siga o Chefe’ são trabalhadas as percepções visuais e de espaço, prontiO PAPEL DA EDUCAÇÃO
dão às ordens, coordenação de movimentos e
PSICOMOTORA NA ESCOLA
processos de aprendizagem. Os alunos devem
formar uma fila indiana atrás do professor, que
Por muito tempo, a psicologia buscou
é o chefe. Ao início da atividade, o chefe deve compreender e solucionar o desenvolvimento
realizar movimentos como pular, andar em cír- da criança. Surge a educação psicomotora, enculos, fazer mímicas, gargalhar, atravessar obs- tendida como uma metodologia de ensino que
táculos, dentre outros. Cabe aos alunos seguir instrumentaliza o movimento humano enquanto
os comandos do chefe. Quando a criança não meio pedagógico para favorecer o desenvolviimitá-lo, deverá pagar uma prenda pré-determi- mento da criança. De acordo com Airton Negrinada antes do início da atividade, além de vol- ne (1995) a educação psicomotora pode ser
tar para o final da fila (WILLRICH, 2008):
compreendida como uma técnica:
• Dança do jornal (socialização):
Além de estimular a expressão corporal, esta trabalha também a percepção espacial e a sociabilização. Durante a atividade são
utilizados folhas de jornal, aparelho de som +
cd ou DVD. A execução deve ser realizada em
pares. As folhas de jornal devem ser postas
sobre o chão, mantendo um espaço confortável de distância. Ao iniciar a música, os pares
deverão dançar em cima das folhas, sem sair
ou rasgar o papel. Conforme os alunos forem
quebrando estas regras, vão saindo da brincadeira. Vence o desafio a dupla que conseguir
dançar sob a folha de jornal até o final, sem
danificá-la (WILLRICH, 2008):

A educação psicomotora é uma técnica, que através de
exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva
a criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo
estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada
ao corpo, respeitando as diferenças individuais (o ser é
único, diferenciado e especial) e levando a autonomia
do indivíduo como lugar de percepção, expressão e
criação em todo seu potencial (NEGRINE, 1995, p. 15).

A psicomotricidade auxilia e capacita
melhor o aluno para uma melhor assimilação
dos conteúdos escolares. Assim, a educação
psicomotora buscou-se trazer seus recursos
para a sala de aula, permitindo que a criança
se desenvolva da melhor maneira possível, tirando o melhor partido de todos os seus recursos, preparando-a para a nova etapa do desenvolvimento motor e conseqüentemente afetivo
e cognitivo (NEGRINE, 1995).
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Além desse objetivo, a educação psicomotora abrange algumas metas, sendo elas: a
aquisição do domínio corporal, definindo a lateralidade, a orientação espacial, desenvolvimento da
coordenação motora, equilíbrio e a flexibilidade;
controle da inibição voluntária, melhorando, o nível
de abstração, concentração, reconhecimento dos
objetos através dos sentidos (auditivo, visual, etc.),
desenvolvimento sócio-afetivo, reforçando as atitudes de lealdade, companheirismo e solidariedade.

formando uma unidade organizada, instrumento
da relação com a realidade. Assim, quando mais
cedo abordado no ambiente escolar mais os alunos poderão conhecer-se melhor, desenvolvendo
a maturidade, a consciência e a inteligência apropriada aos seres humanos.
Segundo Negrine (1995, p. 20) um dos
argumentos que justificam a educação psicomotora na educação básica durante a fase pré-escolar
é a evidência sobre seu papel na prevenção das
dificuldades de aprendizagem.

Assim, Le Boulch (1984) destaca a importância da psicomotricidade ser trabalhada na
Diante das diversas dificuldades com que
escola nas séries iniciais:
nos deparamos nas nossas atividades diárias na
condição de educadores, por vezes acabamos
A educação psicomotora deve ser enfatizada é iniciada rotulando nossos alunos como desatentos, desna escola primária. Ela condiciona todos os aprendiza- motivados, indisciplinados e incapazes de desempenhar atividades mais complexas, não considedos pré-escolares e escolares; leva a criança a tomar
rando que muitas dificuldades estão atribuídas as
consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se práticas psicomotoras que deixaram de ser trano espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a balhadas durante a educação infantil (NEGRINE,
coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo 1995).
tempo em que desenvolve a inteligência. Deve ser praticada desde a mais tenra idade, conduzida com perseverança,permite prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas (LE BOULCH, 1984, p. 24).

Ainda Le Boulch, aponta o objetivo central da educação psicomotora: “O objetivo central da educação pelo movimento é contribuir
para o desenvolvimento psicomotor da criança,
da qual depende, ao mesmo tempo, a evolução
de sua personalidade e o sucesso escolar” (LE
BOULCH, 1984, p. 24). Outro papel atribuído à
educação psicomotora é a de prevenção, esse
que é argumentado por Fonseca:
A educação psicomotora pode ser vista como preventiva, na medida em que dá condições à criança desenvolver melhor em seu ambiente. É vista também como
reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam
desde o mais leve retardo motor até problemas mais
sérios. É um meio de imprevisíveis recursos para combater a inadaptação escolar (FONSECA, 2004, p. 10).

De acordo com Rossi (2012) o principal
objetivo da educação psicomotora não se restringe
ao conhecimento da criança sobre uma imagem
do seu corpo, ou seja, ela não se prende apenas
ao conteúdo, mas auxilia na descoberta estrutural
da relação entre as partes e a totalidade do corpo,

A discussão da Psicomotricidade está se
tornando comum no meio escolar, em especial
no âmbito pedagógico. Estimular as crianças com
ações visando desenvolvimento motor, cognitivo e
afetivo, faz parte da educação infantil e o professor
pode oferecer inúmeras possibilidades para o desenvolvimento integral da criança. Com esta visão,
a psicomotricidade tem a intenção de enxergar o
ser humano de uma maneira total, levando sempre em consideração a pessoa e suas habilidades
como um vasto campo a ser explorado (NEGRINE, 1995).
Vale ressaltar que no processo de desenvolvimento psicomotor, a criança é vista em sua
totalidade, ou seja, não separa o ser intelectual do
emocional e racional, sempre considerando suas
habilidades como um campo a ser desenvolvido
de modo prazeroso e significativo. Para que esse
processo ocorra de forma adequada, é crucial
considerar e respeitar a subjetividade de cada
criança (NEGRINE, 1995).
A estimulação do desenvolvimento psicomotor é fundamental para que aconteça a interação dos movimentos com a emoção e a cognição
do indivíduo. Para que essa estimulação ocorra
de forma adequada é fundamental que a criança
disponha de um bom ambiente e de facilitadores
para auxiliar no desenvolvimento das capacidades
psicomotoras (NEGRINE, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança ao se desenvolver evoluir suas habilidades motoras na sua troca com o meio.
E seu bom desenvolvimento físico está diretamente ligado na melhoria do seu desenvolvimento
intelectual.
Devido à complexidade causal das dificuldades de aprendizagem, muitas vezes sendo
resultado da combinação de vários fatores, fica clara a dificuldade de diagnóstico certeiro.
Perceber como se dá o processo de aprendizagem do aluno é uma questão fundamental
para elucidar as dificuldades de aprendizagens muito frequentes nas séries iniciais. Sabe-se que
a aprendizagem está relacionada ao nível de desenvolvimento do sujeito, uma vez que as novas
aquisições necessitam de um referencial precedente, no qual muitas vezes ligadas a questão
motora.
Partir da realidade cognitiva e social do aluno significa buscar referências, possibilitando-lhe obter êxito no ato de aprender. Por outro lado, negar seus precedentes cognitivos pode
dificultar-lhe a aprendizagem e seu desenvolvimento psicomotor.
Sendo assim, as atividades físicas são importantes nesse processo, auxiliando no desenvolvimento mental, corporal e emocional, do ser humano e em especial da criança. Hoje em
dia, é um importante agente motivador do desenvolvimento infantil; quando a psicomotricidade
é integrada às atividades escolares, as crianças aprendem mais fácil e de modo mais agradável.
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ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS
DEFICIENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS,
POTENCIALIDADES, ESTRUTURA E APOIO PARA SE
TORNAR REALIDADE

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar como a educação especializada para crianças
na educação infantil, é pouco falada. Será que é por falta de público? Não, por falta de
igualdade de direitos, uma criança deficiente, inserida em uma sala juntamente com outras
crianças, é o correto a se fazer, de forma que esta criança não se sinta constrangida por não
pode por exemplo se locomover até o local onde outras crianças estão brincando, para isto
tem que haver uma inserção da criança com o meio, um apoio, pessoas preparadas e prontas
a vestirem a educação, e ver a educação de forma ampla, com todos os sentidos e por falta de
preparação ou até mesmo suporte, isto não acontece em todos os locais, sendo um privilégio
onde se pratica.

Palavras-chave: Educação infantil, Crianças, Deficiente.
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INTRODUÇÃO

O

atendimento especializado para crianças deficientes na educação infantil visa,
transformar, ou seja, estruturar, pois em diversos locais, nem sempre se tem uma
pessoa destinada a atender esta criança com qualidade, que saiba realmente o
que está fazendo e que realize as coisas da forma certa.
Sabemos que por lei deve-se ter uma pessoa responsável para realizar este cuidado e
atendimento, pois o professor responsável pela sala, não consegue ao mesmo tempo que realiza
a experiência e vivências do cotidiano com todas as demais crianças.
Portanto, auxiliar e direcionar esta criança com deficiência de forma precisa e qualitativa, deixando assim esta criança sem um auxílio para realizar as experiências juntamente com
as demais crianças, sentindo-se desolada, e diferente das demais crianças por não conseguir
acompanhá-las.
Assim, é possível sim, a inclusão desta criança ao meio a qual ela se insere, porém
percebemos que nas pesquisas em campo realizadas com professores da rede de educação
infantil, esta realidade está distante, mesmo que reconhecida e garantida por lei, os professores
relatam estar de mãos atadas e que mesmo sem qualificação prestam atendimento a esta criança, e podemos mudar esta realidade, exigindo e garantindo nossos direitos estipulados por lei,
garantindo os nossos direitos.
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ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
A CRIANÇAS DEFICIENTES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O tema atendimento especializado na
educação infantil é um tema bem amplo, porém pouco abordado e discutido nas escolas,
sabe-se que uma pessoa especializada para
atender crianças nestas condições é de fundamental importância para o desenvolvimento
dela, ou seja, precisa ter alguém atenta a seus
desejos e vontades.
segundo Angela Meyer Borba, devemos sempre estar atentos as brincadeiras das
crianças, visando conhecê-la e fazer ela mesma se reconhecer, muitas vezes está crianças
não permite conhecer novas pessoas e as vezes tem dificuldades de se auto reconhecer,
criando em si um bloqueio, se trancando em
seu próprio mundo, sem ao menos se permitir
conhecer e aprender coisas novas, neste momento é que entra a intervenção do educador,
indagando e estimulando a socialização desta criança com sigo mesma e com as demais
crianças que estão ao seu redor.
Segundo as pesquisas realizadas com
professores de educação infantil, são poucas
as escolas que contam com a ajuda de um
educador especializado para atendimento a
crianças com deficiência.
Estes educadores relatam que por vezes esta criança não consegue realizar as experiências feitas no período em que estão no
CEI, por falta de estruturação, tem educadores
que relataram que preferem as vezes não ir ao
parque por exemplo devido à falta de mobilidade desta criança, por não ter uma ajuda durante o percurso, que por vezes tem que descer
uma escada, entre outros obstáculos, sendo
diversos fatores que desfavorece as vivências
diferenciada.

Em ambientes externos ou internos, de
forma que a falta de estrutura do local também
se torna um empecilho, pois em algumas situações o espaço é uma casa adaptada, então
sem um auxílio maior de uma pessoa preparada para lidar com as dificuldades de locomoção
desta criança, ou até mesmo quando se trata
de uma deficiência mental, com a dificuldade
da criança querer participar da experiência ou
de se relacionar com as demais crianças.
E, até mesmo a não aceitação do local
a qual está inserida, querendo estar e sua casa,
todos estes fatores entre outros exige uma pessoa especializada, que esteja preparada para
lidar com estas diversas possibilidades descritas acima, dentre outras que podem discorrer
neste meio tempo.
Quando não se tem uma pessoa especializada para realizar este atendimento de forma eficaz, todavia não só esta criança estará
sendo prejudicada e sim todo o restante, pois
sem uma ajuda coletiva, sem um trabalho de
qualidade, todos perdem.
Pois o educador não consegue atender e ajudar a todos de forma quantitativa e
qualitativa, sem desenvolver as experiências
que envolvem o desenvolvimento e treino da
coordenação motora, lateralidade, equilíbrio,
vivência com o meio ambiente que é privado
a todos devido à dificuldade de locomoção e
até mesmo quando uma destas crianças com
deficiência se recusa a participar naquele momento, e não tem a quem recorrer, tendo que
fazer algo contra sua vontade, se estressando
e que por falta de alternativa faz alguma coisa
contra sua vontade.
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Exemplo disto, quando esta criança,
tem uma deficiência intelectual, ela não consegue confiar em ninguém, suponhamos que ela
tenha medo de ir ao parque, o educador programou de levar as crianças ao parque, e por
não ser qualificado, por estar despreparado
para lidar com aquele tipo de situação acaba
forçando esta criança a ir, ela por medo grita,
fica nervosa, pois está com medo e não sabe
se expressar de outra forma.

Segundo a Declaração de Salamanca,
que fala sobre algo concreto e que seria de
fundamental importância a todos os educadores e redes de ensino, que deveria ser obrigatoriedade aos professores, ou seja, formandos
de pedagogia o treinamento para saberem lidar com as deficiências que as crianças têm,
de modo que quando se depararem com uma
situação destas descritas acima, não ficarem
perdidos, despreparados e desmotivados, por
não saberem resolver a situação e dar continuiE algumas vezes, o professor acha dade em seu trabalho de forma precisa.
que esta criança está fazendo birra e continua a insistir que a criança o acompanhe, por
O atendimento pode ser tão especialifalta de entendimento e especialização, este zado que professores que tenham alguma deprofessor traumatizou mais ainda está criança, ficiência possam sejam contratados de forma
mesmo que sem intenção, e a criança perde a igualitária, pois sabemos que existem alguns
confiança neste educador e o educador perder pré-conceitos sob este critério, que possam ser
a credibilidade com esta criança, criando uma espelho para estas crianças, que mesmo com
parede, um impedimento entre esta criança e a deficiência, continuam sendo pessoas, como
a educação.
as outras que estudam, se formam, têm profissões e se superam a cada dia como qualquer
O que mais está em falta neste mo- outra pessoa.
mento seria um profissional qualificado para
conversar com as crianças deficientes em moDesse modo, devemos desmistificar
mentos os quais a criança não foi compreen- a má impressão que a nossa sociedade imdida, um pessoa em qual ela sentisse apoio põe sob as crianças, quando por exemplo uma
e confiança, se sentisse segura e aos poucos mãe diz a seu filho, tadinha daquela criança,
fosse se soltando e se permitindo viver experi- olha, que dó, não anda, entre outras coisas,
ências diferentes, mas com segurança e equi- temos que explicar as nossas crianças que solíbrio.
mos todos iguais, que ninguém é melhor que
ninguém, ensina-los a lutar por seus direitos, a
Porém se não houver uma pessoa es- garantirem seus espaços na sociedade, como
pecializada, está criança provavelmente conti- cidadãos comuns, não como a pessoa que
nuará na estaca zero, sem ao menos conseguir não consegue fazer nada, o pobre coitado que
se relacionar com as pessoas, criando muitas nunca dão emprego, é a partir da educação
vezes um trauma para o resto da vida.
infantil que construímos seres pensantes, de
autonomia e com personalidade, ensinamos
as crianças que tem que garantir seus direitos
como um todo e como todos, e até mesmo
quando crescerem se lembraram disto, quando por exemplo forem em uma entrevista de
emprego, a garantir sua vaga por suas competências e não somente porque a Lei estabelece que pelo menos 10% dos funcionários da
empresa sejam deficientes (DECLARAÇÃO DE
SALAMANCA, 1994).
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Assim, desse modo ser humanos tem
direito ao acesso à educação básica, segundo
a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, partindo deste princípio, a lei cita todos os direitos e
deveres, dentre eles cita que todos tem direitos
a educação sem discriminação alguma, mas
em contato com algumas escolas, não que a
escola dispense de forma direta, mas algumas
escolas falam, não possuímos uma rampa de
acesso ou não temos estrutura para atender
uma pessoa com deficiência, presenciei isto,
de uma pessoa que morava na rua da escola,
tinha uma deficiência mental.

E a escola dizer que não poderia atender devido a escola não ter rampa, sendo que
a dificuldade deste aluno não era relacionada a
mobilidade, e esta criança ter que se deslocar
para uma escola mais longe por discriminação,
dificultando a vida da criança e da mãe que tinha que leva-lo e busca-lo, se a escola é direito
garantido a todos, de forma igualitária, porque
estas restrições.

Esta dificuldade em reestruturar a escola, ou como por exemplo quando vemos uma
desculpa de que a escola não tem pessoas capacitadas para ajudar está criança, infelizmente a realidade de igualdade ainda se encontra um pouco longe, apesar de por vezes ser
discriminação e falta de empatia pelo próximo,
falta de se colocar no lugar do outro e pensar,
e se fosse comigo, será que eu gostaria de ser
tratado assim, ou eu gostaria de ser inserido,
abraçado e gostaria que todos me tratassem
de forma igualitária.

DA IGUALDADE A NÃO
DISCRIMINAÇÃO
Sabe-se que no ensino fundamental
este atendimento especializado a crianças com
deficiência já está encaminhado, agora como
descrito acima na educação infantil está um
pouco distante de certa forma, sendo que isto
está instituído em Lei.

Todavia sabemos que na prática a realidade na qual estamos inseridos é diferente,
temos que lutar pelo direito de nossas crianças
e para que cumpram as Leis estabelecidas também funcionem na educação infantil e passem
do papel a prática, com a contratação de profissionais qualificados e qualificação dos profissionais que já atuam na área, mas que ainda
não se especializaram, de forma que esta especialização vire via de regra para melhorar a
nossa educação e torná-la igualitária, para um
melhor aproveitamento de todas as crianças
com uma inclusão bem feita e um trabalho em
equipe, com uma equipe preparada, podemos
qualificar o desenvolvimento das crianças com
deficiência.
Segundo a Lei Nº 13.146, artigo 27,
que fala que podemos:
Potencializar diversos aspectos de desenvolvimento infantil, seja ela física, social ou
intelectual, visando o início durante a infância e
seguindo até a vida adulta, pois quando criança, podemos transformar aspectos, que quando adulto são irreparáveis, assim como na
educação infantil tem se praticado as diversas
culturas e etnias, tem que se praticar mais sobre as diferenças aparentes entre as crianças,
como quando falamos que pessoas são todas
iguais independentemente de sua cor, temos
que ensinar as crianças que os aspectos físicos não devem ser levados em conta para diferenciação entre um e outro.
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É de fundamental importância que se
pratique com as crianças maiores uma atividade de exaltação das qualidades que uns veem
nos outros, como por exemplo, a Maria tem o
cabelo loiro e ondulado, eu tenho o cabelo preto e liso, somos diferentes e ainda assim somos amigos, nos amamos e brincamos juntos,
e desta forma se ocorre a inclusão destruindo
muralhas que vem juntamente com as crianças, do ambiente familiar ou da sociedade.
Desconstruindo esses pensamentos e
atitudes, facilitaria o processo de inclusão e facilitaria o ensino-aprendizagem durante as brincadeiras, garantindo sempre ludicidade, e experiências que abranjam a todas as crianças,
um sistema integrador, que aprendam brincando, aprendam a conviver com as diferenças
uns dos outros, que compartilhem se medo ou
preferências, que brinquem sem se preocupar
com o amanhã, a importância de os profissionais da educação terem esta qualificação, este
preparo.
É para garantir esses direitos das crianças, é estar preparado para resolver as inseguranças do dia a dia, de aprender a por exemplo,
durante um circuito que envolve o desenvolvimento do equilíbrio, um ajudar o outro, aquela
criança vê que o amigo está com dificuldade
para completar e realizar a experiência e ajudá-la, ensinando como fica mais fácil pegando na mão e viabilizando o companheirismo e
acesso, tudo isto se transforma com a intervenção do profissional especializado (FOUCAULT,
2002).

Pois há um desfalque na educação infantil relacionado, levando ao dia das crianças
mais empatia, respeito, amor e educação, mostrando aos familiares e a sociedade ao redor
da escola, podemos transformar as atitudes de
outras pessoas, mas para que isto aconteça
tem que partir de nós, para que haja uma inclusão, nós adultos, seja os profissionais da educação, responsáveis e a população em geral, a
começar de nós tem que haver a inclusão.

As crianças nos tem como exemplo,
nós somos como espelho para elas, elas se
veem nas nossas atitudes, tanto se confirma
esta afirmação que as crianças imitam nossos
gestos, inclusive jeitos e manias, a criança é
pura, ama e inclui a todos, só não inclui quando alguém a direciona a não fazer a inclusão.

Assim, que possamos aprender com
as crianças este gesto de pureza, que possamos perguntar a eles coisas que eles gostam
de fazer juntos de forma que abranja a todos
igualmente e que possam realizar as atividades
em conjunto, prezando pela interação e vivência em ambientes diferenciados, com diversos
materiais, inclusive materiais da natureza, o
que necessitamos urgentemente é profissionais qualificados ao atendimento especializado a crianças deficientes na educação infantil,
em todas as escolas, sem exceção, para que
todos tenham acesso a este ensino de qualidade, e que seja igualitário, abrangendo todas as
regiões, para que nenhuma criança fique sem
ter o seu direito garantido (HORN, 2001).

Contudo é notória a falta que profissionais especializados nesta área de atuação tão
ampla, porém de uma realidade fictícia, necessitando sim de pessoas especializadas, que
estejam prontas a designar esta profissão com
maestria e perfeição, e com isto melhor esta
branda teoria, trazendo-a para a prática.
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Para que possamos ilustrar melhor, apresentamos gráficos que ilustram o número de
dificuldades na Educação Especial:

Gráfico 1 – efdeports.com

Gráfico 2 – Nova escola
Pelo exposto e por estas amostragem, podemos perceber que há um longo caminho
a percorrer e vencermos todas essas dificuldades apresentadas na Educação Inclusiva. Lembrando que não é apenas o papel do professor e gestores, mas sim de todos, comunidade, sociedade e principalmente políticas públicas educacionais voltadas a esta realidade que sempre
enfrentamos, mas que tão pouca é mostrada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escrita e edição deste documento foi de grande satisfação para mim, cada digitação,
foi um direito de expressão garantido, de expressar meus sentimentos e apreços pela atual educação infantil, poder expressar e redigir minha forma de pensar para as melhorias foi de grande
valia para mim.
Contudo, também sobre o que aprendiz durante o decorrer desta formação, o amor pela
profissão, o não ao preconceito, que tem sido errôneo e visto nas diversas localidades.
A gratidão por ver que escolhi a profissão certa e que lutarei para que os direitos das
crianças sejam respeitados e validados de forma coerente e concreta, buscar estar sempre me
aprofundando e estudando sobre esta profissão, me atualizando a cada dia que passar, com as
novas modalidades e tecnologias.
E que assim como fala na declaração de Salamanca, que seja inserida na grade dos
cursos de pedagogia, este atendimento especializado a crianças deficientes na educação infantil, que é de suma importância, estarmos preparados para as crianças que chegarem até nós
com deficiências, que estejamos prontas para lidar com os desafios.
Ao prepararmos com todos os desafios, quando nos formamos na graduação de
pedagogia, hoje, podemos ver com outros olhos minha profissão, com mais amor e novas metas
a serem alcançadas, me sentindo motivada a transformar vidas, ideologias e pensamentos, a
incluir as crianças de forma branda.
E fazer com que eles reconheçam que não há diferenças entre eles, no sentido melhor
ou pior, mais bonito ou mais faio, que sim temos diferenças e devemos respeitá-las, e que se
todos fossem exatamente iguais o mundo não teria graça.
Não teria cor, e que temos que nos amar e respeitar com todas as diferenças, e que a diferença visual é legal, pois cada um tem sua identidade e personalidade, mas que todos somos
seres humanos, juntos por um todo, sou a favor da inclusão em totalidade.
O tema abordado neste trabalho, pode nos mostrar além do que vemos explicitamente. Deste modo, este artigo pode contribuir para mostrar que todo conhecimento até aqui
adquirido, pode nos ajudar a lutar por todos os direitos e tendo autonomia e confiança para
formar seres pensantes, de opinião, com personalidade e autonomia.
Desse modo, hoje, as crianças, e se forem ensinadas de forma
diferente, serão adultos respeitosos, que possam compreender as diferenças e pessoas que se aceitam como são, da forma que são e
que convivem com a sociedade, mesmo que em totalidade não haja
empatia de todos.
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AUTISMO, INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral dissertar acerca da integração dos alunos com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas regulares nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na rede pública brasileira, o que faz com que a escola se torne realmente uma escola
inclusiva. Para que este artigo fosse elaborado e para que, com ele, houvesse uma compreensão
melhor acerca desta temática tão importante e atual no meio educacional da atualidade, foi feita
uma pesquisa de cunho bibliográfico, a qual servirá como norteadora, para a elaboração deste
trabalho acadêmico. Por meio desta pesquisa foram selecionados e citados alguns pensamentos de autores especialistas na área da Educação e estas citações ajudarão para que haja um
debate e uma análise mais centrados acerca do tema aqui proposto. O artigo começará com
uma breve explanação do tema, sendo seguida por um debate acerca das citações aqui mostradas e finaliza com uma abreviada conclusão de tudo o que aqui foi dito em prol de uma melhor
compreensão sobre a inclusão dos alunos portadores de TEA em escolas regulares.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; TEA.
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INTRODUÇÃO

H

á hoje um horizonte educacional brasileiro no qual a escola se depara com um
número extremamente crescente de crianças com alguns tipos de deficiência de
aprendizagem.
Dentre estas crianças, encontram-se as que apresentam Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e que precisam muito do acolhimento e do apoio de todos aqueles que estarão envolvidos
no processo de inclusão dessas crianças nas escolas regulares.
Para tanto, seus direitos de serem matriculadas em escolas regulares estão garantidos
por lei e elas o têm por todo o tempo em que permanecerem no processo educacional, desde
o momento de seu ingresso na escola até o final de seu estudo.
Contudo, para que este direito seja garantido e cumprido de forma eficaz e profícua, as
escolas precisam adequar-se para melhor atenderem a estes alunos e os educadores precisam
estar constantemente capacitados para trabalhar com eles.
Os pais também terão um papel fundamental neste processo inclusivo e deverão apoiar
sempre a escola e os educadores no atendimento de seus filhos, para que todos se sintam confortáveis nesta jornada educacional e que seu direito de aprendizagem seja garantido e cumprido da melhor forma possível e desejada.
O currículo escolar também precisa ser mudado, tendo um novo olhar, no qual apresenta
como base uma política educacional voltada ao atendimento diferenciado, com um projeto político pedagógico que apoie a inclusão, entendendo que os alunos inclusos necessitam de atendimento especial diferenciado e materiais estruturados que os auxiliem em sua aprendizagem.
Neste horizonte, poderá ser vista uma real escola inclusiva e que estes alunos realmente
serão incluídos, recebendo a Educação de qualidade que a lei lhes garante. Para que haja uma
melhor compreensão acerca desta temática tão relevante ao mundo educacional, a seguir, serão
citadas e discutidas algumas divagações teóricas.
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A INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
A lei brasileira garante a todos os alunos com TEA o direito à inclusão do aluno com
TEA no ambiente escolar regular, em salas de
aula comuns, junto aos alunos considerados
como “normais”.
Contudo, para que haja uma real inclusão e para que o aluno se sinta realmente
integrado ao grupo no qual foi inserido, há a
necessidade de que escola e educadores se
comprometam em ajudá-lo neste percurso tão
desafiador.
Apenas cumprir a lei e matriculá-lo na
escola não representa a inclusão, a escola precisa ter um novo olhar educacional, mudar o
seu projeto político pedagógico e manter seus
educadores qualificados com cursos de formação continuada para poderem atender prontamente às necessidades destes alunos inclusos.
Os educadores, como já citado acima,
precisam estar constantemente em cursos de
formação continuada e receberem por parte de
governo e da gestão escolar subsídios que o
capacitem a trabalharem com os alunos portadores de TEA.
A escola e o educador precisam também do envolvimento familiar para que tudo
aconteça de forma mais saudável e que haja
um rendimento positivo por parte do aluno e de
sua turma regular. Sassaki (2005) mostra isso
afirmando que:
Portanto, a inclusão consiste em adequar os sistemas
sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam
eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do
seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas. A eliminação de tais fatores deve ser um processo contínuo e concomitante com o esforço que a sociedade deve empreender no sentido de acolher todas
as pessoas, independentemente de suas diferenças
individuais e das suas origens na diversidade humana.
Pois, 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 (SASSAKI, 2005, p. 21).

Para que haja uma real inclusão, pais,
escolas, sociedade e demais alunos devem trabalhar sempre juntos e sempre estarem voltados ao bem estar e à aprendizagem de todos.
Neste horizonte, não pode haver confusão entre inclusão e integração, pois, de acordo com a explicação que será dada abaixo,
ambas têm diretrizes diferenciadas. Mantoan
(2006) explica que:
O processo de integração escolar tem sido entendido
de diversas maneiras. O uso do vocábulo “integração”
refere-se mais especificamente à inserção escolar de
alunos com deficiência nas escolas comuns, mas seu
emprego é encontrado até mesmo para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas
com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer, residências para deficientes (MANTOAN,
2006, p. 14-15).

Desta forma, vê-se que, por meio da
integração escolar, o estudante tem acesso às
escolas regulares por diversos caminhos como
por exemplo sua matrícula em salas de aula
comum/regular ou ainda em escolas especiais,
preparadas para tal atendimento o mesmo autor ainda declara que:
O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional, que oferece ao aluno a oportunidade
de transitar no sistema escolar, da classe regular ao
ensino especial, em todos os seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma
concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê
serviços educacionais segregados (MANTOAN, 2006,
p. 18).

Ao falar sobre a inclusão, Rodrigues
(2006) a explica da seguinte forma:
Já a inclusão questiona não somente as políticas e a
organização da educação especial e regular, como também o próprio conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de
forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos,
sem exceções, devem frequentar as salas de aula do
ensino regular (RODRIGUES, 2006, p. 196).
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Moriña (2010), por sua vez, mostra claA LEGISLAÇÃO ACERCA DA
ramente que a inclusão é um procedimento
INCLUSÃO
que vem de encontro à exclusão, garantindo
direito de escolarização a todos, sem que ninQuando se fala acerca de documenguém seja diferenciado ou tratado de forma de- tos, como também de diretrizes compete exibir,
sigual. Vemos isso quando o autor esclarece mesmo que de forma abreviada, certas leis e
que:
diretrizes que baseiam a Legislação do Brasil,
A inclusão pode ser definida como um modelo de edu- quando o assunto tratado é a inclusão educacação que propõe escolas onde todos possam parti- cional.
cipar e sejam recebidos como membros valiosos deA Constituição Federal de 1988 origilas. Trata-se de uma filosofia e prática educativa que na, nem seu a Art. 205, a consequente declapretende melhorar a aprendizagem e participação ativa ração: “A educação, direito de todos e dever
de todo o alunado em um contexto educativo comum do Estado e da família, será promovida e incen(MORIÑA, 2010, p. 17).
tivada com a colaboração da sociedade, visanSendo assim, o aluno com TEA deve do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
ser incluso em escolas regulares, fazendo com preparo para o exercício da cidadania e sua
que elas esqueçam seus possíveis preconcei- qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988,
tos e paradigmas, atendendo-os com carinho, Art. 205).
dedicação e mostrando que eles não são apeMais para cima, no Art. 206 da mesma
nas mais um nome na lista dos matriculados.
lei, apreende-se que a lei passa a afiançar que
a educação deverá ser ministrada fundamenRopoli (2010) afirma que:
tada em alguns princípios e, ao se destacar o
A inclusão escolar impõe uma escola em que todos os seu Inciso I, vê-se defendido que sempre devealunos estão inseridos sem quaisquer condições pelas rá haver “igualdade de condições para o acesquais possam ser limitados em seu direito de participar so e permanência na escola”.
ativamente do processo escolar, segundo suas capaDe acordo com a Constituição de
cidades, e sem que nenhuma delas possa ser motivo 1988, esse direito se torna estabelecido a topara uma diferenciação que os excluirá das suas tur- dos os cidadãos brasileiros, compreendendo
mas (ROPOLI, 2010, p.8).
inclusive todos os indivíduos que têm algum
tipo de deficiência ou transtorno, onde se inclui
Com a Declaração de Salamanca, tem- a criança com TEA.
-se as ideias de que:
A Constituição ainda contribui, reforçando em seu Art. 208, no Inciso III que a
Inclusão e participação são essenciais à dignidade hu- estes alunos “portadores de deficiência, premana e ao gozo e exercício dos direitos humanos. No ferencialmente na rede regular de ensino” o
campo da educação, tal se reflete no desenvolvimento atendimento educacional especializado – AEE
de estratégias que procuram proporcionar uma equa- - necessita estar sempre afiançado.
lização genuína de oportunidades. A experiência em
O episódio em Salamanca concebeu o
muitos países demonstra que a integração de crianças surgimento de um grande passo que contribui
e jovens com necessidades educacionais especiais é para a inclusão educacional. Neste conjunto
mais eficazmente alcançada em escolas inclusivas que de pensamento em defesa à inclusão, o Brasil
servem a todas as crianças de uma comunidade (DE- conceituou-se, aos poucos, como sócio legal
CLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 61).
na luta a favor da inclusão.
Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996), afiança, entre outros feitios
que:
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Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação [...] O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos
com altas habilidades ou superdotação matriculados
na educação básica e na educação superior, a fim de
fomentar a execução de políticas públicas destinadas
ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse
alunado (LDB, 1996, Art.59).

No mesmo sentido, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial – PNEE - na
esperança de uma real Educação Inclusiva, a
qual mira estabelecer políticas públicas causadoras de uma educação com qualidade para
todos os alunos, destacando aqueles que carecem de cuidado diferenciado, como também
todos aqueles que possuem algum tipo de deficiência, de transtorno ou ainda de desenvolvimento ou mesmo que tenham altas habilidades
ou superdotação (BRASIL, 2008).
A verdadeira inclusão de alunos com
deficiência de aprendizagem no ambiente, tendo como exemplo os alunos com TEA, não se
sintetiza somente no inserir o aluno dentro da
escola regular, colocando-os junto a alunos
considerados “normais”, achando que tudo
acaba aí.
A verdadeira inclusão acredita e luta
para que a interação destes alunos se dê em
cada unidade escolar de forma que a escola
se adeque em sua estrutura e se adapte não
somente às indulgências físicas do estudante,
mas também que, ao incluí-lo em sua lista de
alunos matriculados, ela se mostre preocupada
em dar subsídios para que todos os envolvidos
consigam trabalhar com este aluno de forma
profícua e eficaz.
Ropoli, neste sentido, mostra que:
Para haver inclusão é necessário que haja aprendizagem, e isso traz a necessidade de rever os nossos
conceitos sobre currículo. Este não pode se resumir às
experiências acadêmicas, mas se ampliar para todas as
experiências que favoreçam o desenvolvimento dos alunos normais ou especiais. Sendo assim, as atividades
de vida diária podem se constituir em currículo e em
alguns casos, talvez sejam “os conteúdos” que serão
ensinados (ROPOLI, 2010, p.90).

Ao serem lidas todas as ideias dos autores aqui citadas, há a percepção que muito
se fala e muito se pensa acerca da inclusão
destes alunos em salas regulares, contudo,
todos cooperam com a mesma ideia de que,
para melhor atender a estes alunos, as escolas
precisam de preparar e se adequar para que
todos os inclusos sejam bem atendidos e que
recebam a Educação de qualidade que a lei
lhes garante.
Outro fato de muita relevância neste tema é que os educadores precisam estar
se preparando constantemente em cursos de
aperfeiçoamento, ministrados para qualificá-los para tal trabalho diferenciado, ajudando-os
com novas práticas educacionais, voltadas ao
atendimento inclusivo. Sobre isto, a Declaração
da Salamanca mostra claramente a todos que:
Os currículos devem adaptar-se às necessidades da
criança e não vice-versa. As escolas, portanto, terão de
fornecer oportunidades curriculares que correspondam
às crianças com capacidades e interesses distintos. As
crianças com necessidades especiais devem receber
apoio pedagógico suplementar no contexto do currículo regular e não um currículo diferente. O princípio
orientador será o de fornecer toda a mesma educação,
proporcionando assistência e os apoios suplementares
aos que deles necessitem (DECLARAÇÃO DA SALAMANCA, 1994, p. 22).

A Declaração da Salamanca também
defende a tese de que:
Cada escola deve ser uma comunidade, conjuntamente
responsável pelo sucesso ou insucesso de cada aluno.
É a equipe pedagógica mais do que o professor individual, que se encarregará da educação das crianças
com necessidades especiais, convidando, também os
pais e voluntários a desempenharem um papel ativo
no trabalho da escola. Os professores exercem, no entanto, ação fundamental como gestores do processo
educativo, apoiando os alunos na utilização de todos os
recursos disponíveis quer dentro quer fora da sala de
aula (DECLARAÇÃO DA SALAMANCA, 1994, p.22-24).
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A lei garante a inclusão escolar a todos. Desta forma, a criança com TEA quando
inserida na escola regular, contará com a interação que terá com as demais crianças e,
assim, conseguirá percorrer seu caminho em
busca da socialização.
Silva (2012) disserta abertamente
acerca do que pensa sobre a inclusão quando
afirma que:

Para cooperar com os alunos com TEA
e com seus familiares acerca de seus direitos,
a Constituição de 1988, em seu Art. 205 traz
consigo algumas leis que os apoiaram neste
percurso, mostrando claramente como é vista
a Educação de acordo com a lei nacional e
como ela deve ser ofertada a todos: A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
A inclusão escolar teria o objetivo nobre de colocar as desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
crianças com necessidades especiais em contato com o exercício da cidadania e sua qualificação
seus pares, o que facilitaria seu desenvolvimento e en- para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205).
sinaria a todo o grupo que é possível conviver com a
diversidade, na construção de um mundo melhor. Falar
em inclusão é um tema delicado e complexo quando
saímos da teoria e partimos para uma prática efetiva
nas escolas (SILVA, 2012, p.112).

Os pais também precisam se unir com
a escola para que a inclusão funcione e que os
alunos com TEA consigam aprender de forma
mais leve e prazerosa.
Os educadores, por sua vez, precisam
preparar-se para reconhecer as necessidades
destes alunos e para planejarem materiais pedagógicos estruturados para as necessidades
deles, ajudando-os, assim, a terem o aprendizado tão desejado. Figueiredo deixa isso muito
claro quando afirma que:
Transformar a escola significa criar as condições para
que todos participem do processo de construção do
conhecimento independente de suas características
particulares. A inclusão requer também mudanças significativas na gestão da escola, tornando-a mais democrática e participativa, compreendendo o espaço da
escola como um verdadeiro campo de ações pedagógicas e sociais, no qual as pessoas compartilham projetos comuns (FIGUEIREDO, 2010, p. 32).

Com isso, a escola conseguirá trabalhar com as diferenças, mostrando a todos que
todos têm os mesmos direitos e que todos conseguirão seguir o ano letivo e adaptar-se às
mudanças necessárias.

A mesma lei, em seu Art. 206, mostra que o ensino será fornecido tendo como
norteadores alguns princípios, e, em seu Inciso
I, ela acoberta “igualdade de condições para
o acesso e permanência na escola” para todos os cidadãos brasileiros, inclusive os que
venham a apresentar algum tipo de deficiência
e/ou transtorno de aprendizagem.
Em seu Art. 208, no Inciso III a mesma
lei ainda assegura que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem de ser afiançado sob pena de lei a todos os “portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino”. Com o apoio da Constituição de
1988 e com a Declaração da Salamanca, em
1994, o meio educacional passou a ter um
novo olhar, focando a Educação inclusiva e
favorecendo a muitos alunos que precisavam
deste grande apoio para terem uma vida escolar digna.
Em suma, o evento em Salamanca concebeu um amplo apoio à inclusão educacional
e fez com que o Brasil começasse a participar
deste processo, incluindo-o em suas escolas
e fazendo-as repensar o seu modo de ensinar
e de atender aos alunos inclusos. Segundo a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996), vê-se
alguns direitos que representam os portadores
de deficiências. Com esta lei percebe-se claramente que:
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alunos que apresentem alguma deficiência de
aprendizagem e que a escola e o governo o
apoie em todos os sentidos..
Este “estar preparado” dependerá da
formação que o professor receberá durante
seu curso de graduação, de pós graduação
ou mesmo em curso de formação continuada,
oferecido pelo próprio governo, o qual ele frequentava constantemente, em busca de mais
conhecimento, adaptação e de estar sempre
Em 2008, a Política Nacional de Edu- atualizado. Defendendo esta ideia, a Declaracação Especial (PNEE), tendo em vista o foco ção da Salamanca promulga que:
na Educação Inclusiva, buscou formar políticas
públicas agentes de uma Educação preocu- É preciso repensar a formação de professores especiapada com a qualidade de ensino para todos lizados, a fim de que estes sejam capazes de trabalhar
os alunos, com ênfase naqueles que carecem em diferentes situações e possam assumir um papel
de cuidados diferenciados, como por exemplo - chave nos programas de necessidades educativas esaqueles que apresentam deficiências, trans- peciais. Deve ser adaptada uma formação inicial não
tornos de desenvolvimento ou mesmo que te- categorizada, abarcando todos os tipos de deficiência,
nham altas habilidades ou superdotação e pa- antes de se enveredar por uma formação especializada
recem não precisarem de apoio.
numa ou em mais áreas relativas a deficiências espeAssim, aos poucos, a lei nacional foi cíficas (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p, 27).
se preocupando cada vez mais com os alunos
portadores de deficiências e/ou transtornou e
Fumegalli (2012) divide a mesma ideia
passou a garantir-lhes mais direitos. A atual Lei quando elucida que:
13.146/2015, em seu Art. 27 disserta acerca
dos direitos da pessoa com deficiência, deixan- A formação continuada deve ser objetivo de aprimodo muito claro que:
ramento de todo professor, porque o educador deve
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação [...] O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos
com altas habilidades ou superdotação matriculados
na educação básica e na educação superior, a fim de
fomentar a execução de políticas públicas destinadas
ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse
alunado (LDB, 1996, Art.59).

A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos
os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível
de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2012,
Art.27).

Garantidos pelas leis de inclusão, todos os alunos provindos do atendimento inclusivo têm seus direitos garantidos desde seu
começo na vida escolar, permanecendo com
estes direitos por todos os níveis e modalidades de ensino.
Para que tudo dê certo e para que o
aluno com TEA seja realmente incluído e bem
cuidado nas escolas regulares, tendo seu ensino e aprendizagem valorizado, precisa-se que
o educador esteja preparado para tratar com

acompanhar o processo de evolução global, colocando
a educação passo a passo no contexto de modernidade, tornando-a cada vez mais interessante para o aluno,
a fim de que ele possa compreender que, na escola,
ele aperfeiçoa sua bagagem. É nesse processo que o
professor pode ver e rever sua prática pedagógica, as
estratégias aplicadas na aprendizagem dos alunos, os
erros e acertos desse processo para melhor definir, retomar e modificar o seu fazer de acordo com as necessidades dos alunos (FUMEGALLI, 2012, p.40).

Com isso, vê-se claramente a importância do papel do educador para que a Educação
seja profícua e que renda todo o desenvolvimento necessário quando se fala do processo
de ensino e de aprendizagem inclusiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da leitura deste artigo, chega-se à conclusão de que a inclusão de uma criança
com TEA em escolas regulares vem muito além de permitir sua matrícula e seu acesso a essas
salas de aulas.
Sua inclusão deve ter como principal objetivo a melhoria da aprendizagem e do desenvolvimento das habilidades e das potencialidades destas crianças, ajudando-as a superar as
suas dificuldades de aprendizagem e a se socializarem.
Contudo, as escolas regulares apenas se atém a darem vagas a essas crianças como a
lei as obriga, sem ao menos se preocuparem com o lado pedagógico que será oferecido a elas.
Desta forma, vê-se que não há uma real inclusão.
Após a leitura das citações extraídas da literatura nacional e aqui citadas, percebe-se
que elas nos mostram claramente que, para que os alunos com TEA sejam bem atendidos, há a
necessidade de que haja comprometimento com este processo é de que as escolas promovam
adaptações, tanto em suas estruturas físicas como em seu projeto político pedagógico, adequando-o às novas necessidades da escola, com a chegada de seus novos alunos inclusos e
que precisam de tratamento diferenciado e especializado.
Havendo tais mudanças e uma verdadeira inclusão, a escola perceberá que o indivíduo incluso também terá uma mudança interna, sentindo-se capaz, igual aos demais e feliz no
ambiente de estudo. Neste horizonte, ficará mais fácil, inclusive, que esses alunos tenham seu
desenvolvimento educacional modificado de forma benéfica e que eles aprendam com mais
praticidade e sem se sentirem forçados a aprenderem ou mesmo duvidando de sua capacidade.
Sendo assim, fica muito claro com a leitura deste artigo que um novo olhar deve acontecer por parte da escola e que a família também se torna essencial neste processo inclusivo.
Em suma, com a inclusão, todos os alunos inclusos se sentirão iguais aos demais e o
sentimento de inferioridade sumirá, fazendo com que a escola se torne totalmente inclusiva e
para todos e que a Educação seja novamente uma Educação de qualidade.
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A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO

RESUMO: Este artigo científico foi elaborado através de uma pesquisa teórica e da vivência
prática ao longo dos anos nas atividades docentes; com o seguinte tema: “A Arte de Falar em
Público e suas contribuições para o Ensino”; por ser de suma importância exercer com qualificação e atualização a arte de falar diante do público, objetivando maior competência no processo educacional; o contexto histórico da oratória e sua importância para o ensino no âmbito
geral, com intervenções pedagógicas e estratégicas para o desempenho profissional do orador diante do público, através de técnicas de comunicação;subsídios para superar o medo de
falar em público através da utilização das ferramentas essenciais, sistêmica e metodológica
da oratória. Para tanto, a integralização da comunicação eficaz, a arte de falar em público,
eloquência, linguagem corporal e o ensino produzirá a eficácia na propagação de múltiplos
assuntos e temas diante da sociedade. Dentre os autores que fundamentaram a pesquisa,
destacamos: Bloch (2002); Libâneo (2002); Gadotti (2007); Lopes (2000); Chiavenato (2002).

Palavras-chave: Comunicação; Ensino; Oratória; Qualificação.
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INTRODUÇÃO

E

ste Artigo Científico tem por tema: “A Arte de Falar em Público e suas contribuições
para o Ensino”, elaborado através da pesquisa teórica e a experiência da vivência
prática ao longo de anos nas atividades de docência, no trabalho em equipe e no
cotidiano da vida social.
A principal ideia da construção deste estudo é evidenciar a grande importância da contribuição que temos no exercício especializado da arte de falar em público para a elevação do
ensino seja em qual for à repartição de trabalho ou instituição de ensino. Tendo em vista, identificar os objetivos alcançados através de uma boa comunicação para públicos em pequena,
média ou grande escala. E com o desenvolvimento das teorias, técnicas de oratória e a prática
em campo, geram crescimento com aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes
dos profissionais que estabelecem o processo de ensino-aprendizagem no âmbito geral.
Neste trabalho, é abordada a evolução histórica da oratória; a importância de conhecer o
conceito de ensino e suas formas de transferir o conhecimento; recomendações pedagógicas e
estratégicas para melhor desenvoltura do orador diante do público; sua importância no dia a dia,
independente da área de atuação profissional; utilização de suas técnicas para o ensino; como
superar o medo de falar em público utilizando as ferramentas necessárias de forma sistêmica e
metodológica; comunicação eficaz, linguagem corporal e os aspectos não verbais e a educação
de excelência por intermédio da eloquência.
O falar em público tem sido um grande desafio para muitos profissionais, tais enfrentamentos se dão devido inúmeros fatores que podem ocorrer durante a explanação sobre qualquer
assunto, tais como, nervosismo, insegurança, timidez, e muitas outras características. Vivemos
numa sociedade que a forma adequada de comunicação independente do ramo profissional é
de sua relevância para o objetivo a que se destina; em especial, o ensino e aprendizagem.
Segundo Bloch (2002, p.3): “Ressalta que o falar é expressar o que sentimos, e comunicar o que se pensa, expor os fatos de maneira mais eficaz possível, de modo que o seu auditório, podendo ser desde a criança até o cientista mais evoluído, consiga absorver o que você
está dizendo”.
O domínio da arte de falar em público é essencial por parte do educador que é o responsável pelo ensino em sala de aula, sendo primordial a utilização a utilização de métodos e
técnicas, para que tenha êxito nesse processo. E com isso atinja o objetivo proposto no âmbito
educacional e obtenha retorno positivo no compartilhamento das mensagens, ideias e emoções
por intermédio dessa interação da oratória e o ensino.
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A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
ENSINO

Porém alguns historiadores afirmam
que as habilidades relacionadas à arte de falar
em público, já ocorriam anteriormente no Egito
Antigo; ora, com a construção deste manual
direcionada para as atividades que envolvia os
profissionais da advocacia que atuavam diretamente na defesa das causas que englobava
propriedades diante da justiça.

A arte de falar em público e suas contribuições para o Ensino é algo contendo uma
infinidade de conteúdos. A nossa vida em sociedade é baseada na integralização de informações que ocorrem todos os dias e assim
E assim, diante destes fatos nem todas
todo esse processo é realizado através da coas pessoas tinham acesso as informações. Ao
municação.
longo dos anos autores como Aristóteles (granA Comunicação é o ato dinâmico de de filósofo e professor) e Quintiliano (advogatransmitir e receber uma mensagem, este pro- do, orador e professor) escreveram sobre este
cesso promove a interligação entre o ato de tema na antiguidade, ganhando destaque e retransmitir e a recepção da mensagem utilizan- levância, ficando muito conhecido na época. A
do sempre um emissor e o destinatário (recep- civilização grega tinha alta consideração para
tor), no qual as informações são transmitidas com os homens que dominavam essa arte.

mediante inúmeras formas, como por exemplo,
Através deste método de discurso em
visão, audição, fala, dispositivo técnico e expúblico as regras e técnicas foram ganhando
pressões corporais.
proporções e tornando-se objeto de estudo na
Pensar em qualidade de ensino é unir vida pública e privada. Na antiga Grécia, mais
vários elementos essenciais para atingir um ob- diretamente em Atenas, era constituída por projetivo comum. A arte de falar em público e o cesso democrático, na qual todos os cidadãos
excelente manuseio de suas técnicas são uti- tinham possibilidade de integrar qualquer orgalizados em várias áreas de atuação, tendo em nização que fazia parte da gestão do Estado.
vista que os profissionais precisam desenvolContudo, na prática, as pessoas que
ver o bom uso da oratória e comunicar-se de
não moravam e trabalhavam na cidade durante
maneira clara e objetiva.
todo o dia dificilmente podiam assistir às diversas reuniões diárias que tratavam de assuntos
A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA
relativos ao Estado. Lopes (2000) ainda se refeORATÓRIA
re que “a arte de falar, teve origem da Grécia. A
cidade de Atenas foi o maior centro de estudos
É importante ressaltar que a oratória
dessa prática, tanto em retórica (capacidade
passou por um longo processo de evolução
de teoricamente gerar persuasão, tendo como
histórica. A arte de falar em público, de ensinar
maior meta à adesão dos ouvintes) quanto em
ou se comunicar de forma eficiente diante das
eloquência (em uma dimensão prática, ser capessoas é uma temática bem interessante e,
paz de expressar com facilidade a fala, ligada
apesar de dúvidas pairam na sua origem que
à arte de convencer ou comover por meio da
mesmo sendo considerada muita antiga e depalavra”.
senvolvida no século V a.C na cidade da Sicília,
onde historicamente ocorreu a primeira versão
do manual e composição realizada como local
originário da oratória.
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A IMPORTÂNCIA DE CONHECER
O CONCEITO DE ENSINO E SUAS
FORMAS DE TRANSFERIR O
CONHECIMENTO

formal de acordo com Libâneo (2002), podemos entender que a educação não-formal refere-se às organizações políticas, profissionais,
científicas, culturais, agências formativas para
grupos sociais, educação cívica, etc., com atividades de caráter intencional.

Ensinar é uma arte que consiste numa
maneira de mencionar informações com objeO autor Gadotti (2007, p.42) enfoca
tivo de alcançar o aprendizado, ou seja, uma a constante preocupação do educador Paulo
forma sistemática de informações.
Freire voltado para a formação do professor e
destaca: “o professor precisa saber muitas coiÉ importante ressaltar que conceituar sas para ensinar, mas o mais importante não
ensino nos remete diretamente ao ato ou efeito é o que é preciso saber, mas como devemos
de instruir alguém para um determinado fim, ser para ensinar”. Ora, cabe enaltecer a grande
isto é, engloba a forma de doutrinar partindo importância da oratória para a educação em
de princípios sistematizados agrupados as todos os sentidos.
ideias planejadas e organizadas, na qual serão
produzidos conhecimentos multidisciplinares,
RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS
visto que tais conhecimentos poderão ser adE ESTRATÉGICAS PARA O BOM
ministrados no campo profissional, educacioDESEMPENHO DO ORADOR DIANTE
nal e em muitos outros setores.

DO PÚBLICO

O diferencial no ensino é o poder existente para estimular e atingir a compreensão
de toda informação transmitida. Transmitir o
conhecimento nunca será uma tarefa fácil. A
utilização da técnica para ensinar é viabilizada
por intermédio de dados, experiências, métodos e protocolos que possibilitaram o alcance
de metas durante a aplicação prática da oratória.
Houve uma mudança rápida e significativa nas últimas décadas, em contrapartida com o avanço tecnológico surgiu também
uma imensidade de formas para transmitir o
conhecimento; fazendo uso da técnica de ensino considerando a integração estruturada dos
métodos a serem aplicados, ministrando os ensinamentos com flexibilidade, adotando a criatividade para ensinar.
Possuindo sempre o discernimento
para entender as principais formas de ensinar,
que são elas: o ensino formal que é o mais conhecido por todos nós cidadãos, na qual é oferecido pelas instituições de ensino tradicional;
temos também o ensino informal que é regido
através da condição normal do ser humano
viver em sociedade, onde se aprende através
deste processo de socialização perdurando em
todos os instantes da vida e por último o não

Através da arte de falar em público é
possível obter uma diversidade de estratégias
para o bom desempenho do orador diante dos
ouvintes. E assim, considerando as recomendações pedagógicas que tem como objetivo
crucial de promover melhorias nas atividades,
a oratória praticada deve ser respeitada em
todos os pontos específicos para desenvolver
um discurso eficaz, no qual colabora de maneira suficiente para direcionar pedagogicamente
e direcionar na coordenação de equipe de profissionais compromissados com a educação, e
também no desenvolvimento para motivar alunos na recepção das informações que serão
ministradas.
O preparo do conteúdo com antecedência produzirá uma exposição de fácil compreensão, assim como o domínio do assunto
a ser discursado é preponderante, pois com o
desenvolvimento ordenado do assunto e obedecendo a uma sequência lógica, o orador
consegue transmitir as informações essenciais
através de uma linguagem apropriada e direta,
de modo que o receptor intérprete, compreenda e tenha suas expectativas atendidas.
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Todo educador tem a prioridade em
conhecer o itinerário adequado que formula
a meta a ser alcançada, porém todo trabalho
realizado produzirá um conjunto de benefícios
proporcionados pela arte de ensinar e falar em
público. A educação tem a missão esplêndida
de formar um cidadão com a capacidade científica bem avaliativa que envolva os aspectos
sociais, morais e éticos.

Sabendo que todas as experiências ocorridas servem como aprendizado para vida profissional, e através disso a importância da oratória
é presente em vários instantes da nossa vida em
sociedade. Ela é, sem dúvida, uma grande aliada
sendo desenvolvida de forma gradativa, isto é, o
conhecimento adquirido com as experiências favorece no desenvolvimento da arte de falar em
público.

Diante dessa realidade, visa sempre
a valorização das habilidades, competências e
conhecimentos, tornando-se viável a aplicação
no trabalho em equipe, liderança de pessoas
e no relacionamento interpessoal indicando
novos caminhos para o exercício da arte de
falar em público. Diariamente os profissionais
da educação dos mais diferentes níveis acadêmicos fazem uso constante da arte de falar em
público para desempenhar em sala de aula,
reuniões pedagógicas, planejamentos educacionais e muitos outros assuntos relacionados
à educação e o ensino.

Atualmente é interessante destacar que a
transmissão da informação de maneira simples e
com clareza é indispensável por parte do profissional, visto que, gera no ouvinte ou aluno a participação ativa e a interação entre todos os envolvidos
no processo da comunicação.

E, de acordo com as estratégias utilizadas pelo orador em seus discursos, torna-se
fundamental seguir padrões básicos da oratória para desenvolver com excelência uma explanação independente do assunto em pauta.

A IMPORTÂNCIA DA ORATÓRIA NO
DIA A DIA INDEPENDENTE DA ÁREA
DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

E nesses casos a utilização dos métodos
e técnicas de utilizados, implicam numa relação
satisfatória. Seja qual for o âmbito profissional a
oratória é importantíssima e possui pontos para realçar seu valor demonstrando que diante de incontáveis episódios utilizamos a mesma em nossas
ações, no emprego em entrevistas de contratações, instruções e palestras no âmbito empresarial, liderar reuniões e solenidades, negociações e
vendas de imóveis ou produtos, na sala de aula
em escolas, na mídia nas transmissões dos programas, ou seja, o bom domínio dessa técnica,
fará total diferença na hora da comunicação que
com intensidade ocorrem tais circunstâncias.

Uma vez que falar com clareza, são aspectos a serem selecionados, organizados e apresentados no momento exato que for solicitado;
É possível identificar ao longo da vida úteis e que podemos usar em diversos momentos.
em sociedade que a oratória está presente nessa
trajetória; seja na esfera profissional ou na educaUTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE
ção, as nossas competências e habilidades são
ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO PARA
testadas durante todos os momentos. O papel da
ENSINAR
oratória será destacável independente do contexto
que estiver sendo aplicado.
Diante da aptidão para falar em público
Já é ultrapassada a ideia de que as técni- o ser humano faz uso das técnicas para obcas de oratória só servem para algumas áreas pro- ter eficiência nas informações transmitidas, no
fissionais relacionadas ao marketing, publicidade, qual, alguns comportamentos cognitivos, psijornalismo, etc; pois, quando analisamos a orató- comotores e afetivos são desenvolvidos pela
ria, percebemos que faz parte do nosso cotidiano, aprendizagem e durante a prática, envolvendo
desde o início da fase educacional, por exemplo, as capacidades mentais, linguagem, expresas atividades em grupo, apresentação pessoal e sões adquiridas através do emprego das técnicas e habilidades que são manipuladas duranexposições perante a turma nos trabalhos.
te a interação no meio social.
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A motivação é na verdade um impulso
fundamental que incentiva outras pessoas; através
de comportamento interno e influenciador. É, sem
dúvida um ato de mão dupla, onde precisam estar em sintonia (transmissor e receptor). E sobre
isso, Medeiros e Hernandes (1999, p. 210) nos
traz a seguinte reflexão: “Não basta desenvolver
apenas a capacidade de comunicação, é necessário também aprender a ouvir. A compreensão
da mensagem reclama aptidões que englobam
processamento de informações e conhecimento
da estrutura da língua e do mundo que o cerca”.

COMO SUPERAR O MEDO DE FALAR
EM PÚBLICO UTILIZANDO AS
FERRAMENTAS DA ORATÓRIA DE
FORMA SISTÊMICA E METODOLÓGICA
As exigências no ramo profissional e
educacional estão aumentando cada vez mais,
tendo em vista que o avanço da tecnologia
vem ocorrendo e as demandas crescem com
relação à qualificação e o aprimoramento do
profissional concatenado a familiarização em
executar com eficácia uma comunicação que
produza efeitos positivos. Inúmeros fatores
contribuem para deixar o indivíduo com ausência de voz, com nervosismo, com os batimentos cardíacos acelerados, apreensivo, falta
de concentração, tremor e sem segurança no
pronunciamento para atuar diante do público
(MEDEIROS; HERNANDES, 1999).

Atrelando a utilização das técnicas de
oratória a comunicação para ensinar fica notória
que no mundo em que vivemos se expressar de
forma coordenada, orientada e estruturada promove ao ouvinte o interesse relacionado aos objetivos primários da educação. Uma das chancelas
da comunicação eficaz voltada para ensinar é a
maneira como o assunto é manuseado e exposA capacidade de realizar uma comunito, visto que, a interferência do educador motivado
possibilita ao educando um incentivo no processo cação eficaz é fator preponderante para o sucesso e avanço profissional. E com isso é de
de ensino (MEDEIROS; HERNANDES, 1999).
extrema valia a capacidade de falar de maneira
Para alcançar o êxito na execução das es- ideal, com objetividade, clareza tornam-se catratégias de aprendizagem vinculadas a comunica- racterísticas substanciais. A partir disso elenção, é necessário possuir talento para explorar o camos a prioridade principal na utilização das
dom, identificar a área de informação com maior ferramentas existentes proporcionadas pela
domínio, organizar atividades para desenvolvimen- forma sistêmica e metodológica da oratória
to, executar as tarefas com competências, princí- (MEDEIROS; HERNANDES, 1999).
pios e maestria, agir com habilidade, ter poder de
decisão em momentos de conflitos, promover associação das informações com inteligência, obter
mudança de comportamento com o aprendizado
e produzir novos conceitos e valores relacionados
à aprendizagem e mais, utilizar as essenciais técnicas de respiração, usar boa dicção no enquadramento do discurso, manter impecável postura
diante do público e operar com gestos equilibrados, para que o público receptor alcance seus objetivos (MEDEIROS; HERNANDES, 1999).
Conforme Gil (2001, p.73), a análise do
processo de comunicação: Deixa claro que a comunicação vai além do simples ato de informar;
requer sintonia com o interlocutor e também o esclarecimento por parte deste acerca dos efeitos
produzidos pela mensagem.

Superar o medo de falar em público
sempre será uma tarefa desafiadora, pois, alguns procedimentos básicos precisam ser treinados e aperfeiçoados com base nas ações
realizadas referente à modulação, tonalidade,
timbre, variação do tom, intensidade e volume
da voz (MEDEIROS; HERNANDES, 1999).
A necessidade de se expressar bem
diante das pessoas e aprimorar o processo de
comunicação é uma ferramenta imprescindível,
para desenvolver pessoalmente e profissionalmente o nível de influência nos mais variados
ambientes. No entanto, através das reações individuais surge a auto- avaliação e as formas
estratégicas para vencer o medo de falar em
público. O medo é algo natural, mas não pode
permanecer em nossas vidas (MEDEIROS;
HERNANDES, 1999).
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A estratégia de sucesso nesta realidade é obter uma visão para construir novas
atitudes, comportamentos que irão potencializar a diversidade de formas existentes como,
por exemplo: conhecer o público alvo, planejar
com antecedência o que será dito, organizar
um roteiro para a apresentação do conteúdo,
praticar e treinar repetidamente a fala para adquirir autoconfiança durante a apresentação,
equilíbrio e controle das emoções na hora da
explanação e empregar da maneira adequada
boa dicção e postura nas expressões corporais
(MEDEIROS; HERNANDES, 1999).

COMUNICAÇÃO EFICAZ, LINGUAGEM
CORPORAL E ASPECTOS NÃO
VERBAIS
É importante mencionar que comunicação é o ato de transmitir e receber informações
de forma dinâmica. Processo que o ser humano utiliza para socializar-se de maneira eficiente, podendo ser feita através da escrita, da fala,
dos gestos corporais ou por recursos técnicos.
E sobre esse contexto, Gil (2001, p. 71) nos
afirma que:
Comunicar-se constitui habilidade requerida de todos
os profissionais que exercem funções gerenciais, principalmente dos profissionais de recursos humanos, pois
na maioria das atividades que exercem, necessitam exprimir-se oralmente ou comunicar-se com uma ou mais
pessoas (Gil, 2001, p. 71) .

A sincronização dos gestos com a comunicação verbal durante uma explanação
produz no ouvinte melhor de compreensão, e
assim ocorre eficácia entre o orador (transmissor das mensagens) e o ouvinte (receptor das
mensagens). Para Chiavenato (2002), comunicação “é a troca de informações entre indivíduos. Significa tornar comum uma mensagem ou
informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social”.
No mundo globalizado que vivemos a
utilização da comunicação está presente em
todos os âmbitos. A oratória é componente
elementar para o exercício na íntegra da per-

suasão absoluta para desenvolver um ensino
de qualidade. Conforme Alonso (2002, p. 27):
É teórica e praticamente impossível dizer onde começa
ou termina o processo da comunicação. As fases podem se dar em qualquer ordem, ou simultaneamente,
e podem até entrar em conflito uma com as outras. A
comunicação é um produto funcional da necessidade
humana e expressão em relacionamento. Tudo comunica, é impossível não comunicar. Até mesmo o silêncio comunica, ou seja, nosso corpo fala [...], (ALONSO,
2002, p. 27).

Também podemos realizar a veiculação do conhecimento e do saber através dos
recursos didáticos (quadro de giz, cartazes, flip
chart e etc.) e audiovisuais (imagem, multimídia
e slides) que temos hoje a nossa disposição.
A linguagem corporal figurada nos
gestos e expressões faciais determina a eficácia da comunicação quando transmitida, isto
é este sincronismo precisa promover um claro entendimento das informações repassadas
nas reuniões, palestras, bate papo, entrevista
em geral.
Podemos perceber, que cada orador
possui manifestações diferenciadas durante a
atividade de oratória e com essa prática o ouvinte desfruta do aprendizado com nível de facilidade melhor, pois a sintonia sempre ocorre
em paralelo com a fala. Para o pensador alemão Nietzsche (2011, p.248-249), acerca do
que é consciência, afirma que:
A consciência desenvolveu-se apenas sob a pressão
da necessidade de comunicação. [...] Consciência é,
na realidade, apenas uma rede de ligação entre as pessoas. Em suma, o desenvolvimento da linguagem e o
desenvolvimento da consciência (não a razão, mas apenas tomar consciência de si da razão) andam lado a
lado. Acrescente-se que não só a linguagem que serve
de ponte entre um ser humano e outro, mas também
o olhar, o toque, o gesto; tomar consciência das impressões de nossos sentidos em nós, a capacidade de
fixá-las e como que situá-las fora de nós, cresceu na
medida em que aumentou a necessidade de transmiti-las a outras por meio de signos. O homem inventor de
signos é, ao mesmo tempo, o homem cada vez mais
consciente de si (NIETZSCHE, 2011, p.248-249).
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A harmonia e a coerência devem estar
EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA POR
sempre intrínsecas no enquadramento correto
INTERMÉDIO DA ELOQUÊNCIA
da voz, postura diante do público, aplicação
dos gestos com mãos e pernas, expressões faSegundo historiadores, a educação por
ciais e movimentação nos olhares complemen- intermédio da eloquência ganhou grande signitando com a transmissão realizada, e com isso ficância na arte de influenciar e persuadir. Ou
alia a técnica e coerência gestual.
seja, falar bem com desenvoltura sempre fará
total diferença. Exercer um discurso estruturaAtravés disso o público oferece credi- do com a retórica representa uma realidade de
bilidade, inteligência, persuasão, confiança e mudança de concepções, paradigmas, cultuinteresse no assunto. O segredo está em ser rais, sociais através da produção de conheciarticulado, mas não exagerar nas expressões mentos.
corporais e faciais. Segundo Miranda (1999,
A responsabilidade aumenta cada vez
p.1) a eficácia da comunicação: Se deve a
mais, pois, somos regidos pela cobrança e
ideia de que a comunicação interpessoal necomprometimento acerca do processo educacessita ser convincente, eficiente, objetiva, po- cional e institucional. À medida que a nossa
sitiva, afirmativa, deve atingir o objetivo e o pú- sociedade se torna mais confusa e autônoma,
blico alvo.
visto que, a missão esplêndida de ensinar é
realizada de forma dinâmica e objetiva.
Durante toda nossa história com ser
humano, nossos sentimentos são transferidos
Portanto, treinar e mobilizar pessoas
para nossa imagem corporal. O nosso corpo para desenvolver a oratória com uma eloqufala, ainda que sejam por intermédio de peque- ência impactante não é uma missão fácil de
nas, médias ou grandes movimentações são cumprir. Porém, somos agentes motivadores
captadas para explicar qualquer raciocínio que para conduzir os seres humanos ao ápice do
se encontra em evidência. Na comunicação conhecimento e da aprendizagem. Segundo
humana os percursos traçados pelo corpo têm Aristóteles (2005, p.95-96):
o mesmo nível particularidade que a palavra,
Entendamos por retórica a capacidade de descobrir o
tendo em vista que, tais manifestações propi- que é adequado a cada caso com o fim de persuadir.
ciam a interação social.
Esta não é a função de nenhuma outra arte; pois cada
Através do conhecimento, das habilidades, atitudes e todos estes fatores agregados a comunicação e arte de falar em público
complementam no reforço e dinamismo das
ideias durante a comunicação, na tradução de
sentimentos e eficaz interação com a plateia,
tornando fácil a transmissão das mensagens
de maneira natural, lúdica, clara e motivadora.

uma das outras apenas é instrutiva e persuasiva nas
áreas da sua competência; com, por exemplo, a medicina sobre a saúde e a doença, a geometria sobre as
variações que afetam as grandezas, e a aritmética sobre os números; o mesmo se passando com todas as
outras artes e ciências. Mas a retórica parece ter assim
por dizer a faculdade de descobrir os meios de persuasão sobre qualquer questão dada [...] Das provas
da persuasão, umas são próprias da arte da retórica e
outras não (ARISTÓTELES, 2005, p.95-96).

Diante de tudo o que expomos até aqui,
compreendemos que independente do estilo
de ensinar é preponderante aperfeiçoar a prática de falar em público, sendo assim concatenar a arte de persuadir com arte de se expressar bem em público, sem sombra de dúvida os
resultados desejados poderão ser alcançados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos a pesquisa sobre a “A Arte de Falar em Público e suas contribuições
para o Ensino”; podemos destacar alguns pontos que entendemos ser de grande relevância nesse processo; entre eles podemos citar: a busca incessante pela qualificação e especialização,
no que tange a vida educacional e do profissional do cidadão torna-se um diferencial na atuação
direta e corrobora de maneira essencial em amplos sentidos da sociedade.
A arte de falar em público faz parte da formação cultural de qualquer nação, baseada
numa série de aspectos e características. Nesse prisma e por se tratar de uma temática que está
em constante evolução há milhares de anos atrás, as técnicas de expressão e comunicação são
essenciais para toda e qualquer atividade. O papel primordial da oratória é promover confiança,
segurança e eficácia na ideal forma de se expressar diante do público obtendo êxito no resultado
final do discurso.
Segundo nossas observações, o ensino é um dos serviços mais gratificante que podemos realizar perante a sociedade. Diante disso, desenvolver e aperfeiçoar a comunicação com
ênfase na oratória é uma tarefa satisfatória, que aprimorar envolve inúmeros fatores de destaque,
no que tange: planejar e transmitir as informações corretas e eficientes fazendo uso dos elementos apropriados da arte de falar em público.
Cabe ressaltar que o conhecimento sobre oratória influencia diretamente no processo
de ensino, não importando se a habilidade de discursar diante das pessoas é uma habilidade
inata ou desenvolvida ao longo do tempo. É algo indissociável e nunca é tarde para aprimorar
suas técnicas, habilidades e competências. Somente por esse caminho, o sucesso na educação
poderá ter êxito.
Ao pensar na educação é importante destacar que sempre iremos nos deparar com críticas, mas o conhecimento teórico e a vivência diária dessa arte nos mais diversos âmbitos da
sociedade, nos capacitará a enfrentar os desafios inerente a ela.
Utilizando da narrativa oral e das expressões corporais todo aprendizado precisa ser
difundido possibilitando a satisfação do público ouvinte. O exercício prático da arte de falar em
público e o domínio geral das técnicas de conversação, desenvoltura e explanação diante dos
ouvintes são essenciais para carreira educacional e profissional do cidadão.
As produções elaboradas nesse artigo científico, teve a finalidade de implementar uma
nova concepção sobre a importância de falar bem, escrever bem e aprender
a transmitir as mensagens e, o emissor receber com clareza e satisfação
o que foi ensinado ou discursado.
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GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque
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COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS E OS
RESULTADOS NOS CAMPOS COGNITIVOS E
CORPORAIS NO ENVELHECIMENTO

RESUMO: Os sinais e mecanismos moleculares subjacentes as alterações relacionadas ao envelhecimento em indivíduos sedentários e fisicamente ativos são desconhecidos. Os resultados
da inatividade são, às vezes, equivocadamente considerados perdas irreversíveis causadas
pelo envelhecimento, mas, na realidade, a inatividade acelera as perdas irreversíveis causadas
pelo processo em questão. O presente artigo descreve a contribuição da atividade física em
termos de aumento de aspectos positivos ou diminuição de riscos: aumento da expectativa
de vida ou diminuição do risco de mortalidade, aumento da aptidão cardiovascular ou risco
de doenças cardiovasculares, aumento da massa muscular e instabilidade, melhorando o desempenho cognitivo ou reduzindo o declínio cognitivo e distúrbios neurológicos, e melhorar
o bem-estar ou reduzir a depressão. A dose ideal de atividade física é então descrita, de recomendações para pesquisas adicionais sobre mecanismos que determinam o comportamento
da pessoa que está na melhor idade.

Palavras-chave: Educação; Física; Envelhecimento; Autoestima; Esporte; Saúde.
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INTRODUÇÃO

O

panorama mundial é enquadrado por uma crescente preocupação com as consequências que a pouca prática de atividade física ou esporte pode trazer. Governadores em geral e entidades estaduais responsáveis pela saúde pública,
em particular, ficam alarmados com os números que indicam pouca atividade física no que concerne aqueles que estão na melhor idade e as consequências sociais em termos de bem-estar
físico que a acompanham.
Estudos recentes apontam o estilo de vida sedentário como um fator que acompanha o
aparecimento e a gravidade de um número significativo de doenças crônicas, como hipertensão,
diabetes e obesidade, entre outras. No contexto latino-americano, existem números bastante
preocupantes que estimam em mais de um quarto da população acima de 14 anos como não
praticantes atividade física ou algum tipo de esporte. Um dos estudos mais recentes, realizado
no Brasil, constatou que aproximadamente 60% dos homens e 75% das mulheres entre 50 e 70
anos não praticam atividade física regularmente.
Este estudo também sugere que aqueles que participam o fazem com uma frequência ou
dosagem inadequada. Esse panorama nos permite destacar que os hábitos que envolvem essa
experiência de vida não são adequadamente incorporados à imaginação coletiva. A consequência é que um grande número de cidadãos, no campo da saúde, está localizado na categoria de
população em risco, ou seja, é potencialmente vulnerável à possibilidade de contrair uma série
de doenças.
Nesse sentido, o estilo de vida sedentário não apenas ameaça a qualidade de vida
da população, causando o aparecimento de doenças, mas também, apresenta um alto custo
econômico para o país com a destinação de parte dos seus recursos orçamentários à organizações e entidades relacionadas à saúde; essa situação poderia ser evitada, ou amenizadas,
se houvessem mais investimentos com programas e projetos que favoreçam o desenvolvimento
dessas atividades, para que os recursos disponíveis sejam passados com eficiência aos planos
de prevenção e melhoria da saúde pública e não apenas para atender às demandas conjunturais
urgentes causadas por doenças psicossomáticas.
Essa situação é semelhante embora as diferenças não sejam muito perceptíveis, isso
indicaria que as condições econômicas da população têm um certo impacto no surgimento do
estilo de vida sedentário. A situação é igualmente interessante quando são apresentados dados
sobre a idade: entre 15 e 19 anos, a proporção é de 78,6%; entre 20-44 anos é de 90,4%; entre
45-64 anos é de 95,5%; entre 65-74, é de 95,6%, e com 75 anos ou mais atinge 98,8%. Os dados mais recentes indicam que possivelmente os mais velhos – a partir dos 45 anos – representam a parcela que conta com o maior número de sedentários, mas isso deve ser matizado com
a análise dos contextos sociais e a influência que eles exerceram sobre as diferentes atitudes em
relação à prática esportiva, de indivíduos ou grupos.
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No Brasil, a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade (BRASIL, 2003),
e, também é por volta dessa idade que ela pode ter o benefício da aposentadoria por tempo
de serviço/ idade (Brasil, 1991) onde, muitos aproveitam para começar algum tipo de atividade
física.
Não praticar atividade física não está ligada exclusivamente a problemas de saúde como
os mencionados acima. Há evidências importantes que sugerem que a prática de atividade física
pode melhorar as funções cognitivas e promover um melhor bem-estar em pessoas que sofrem
de uma doença mental, como transtorno de ansiedade, depressão ou estresse (BRASIL, 2003).
Embora os indicadores de estilo de vida sedentário sejam amplamente descritos e os
benefícios que a atividade física tenha no bem-estar psicológico, sociocultural e cognitivo sejam
apontados, um grande número de procedimentos também foi estruturado para modificar os comportamentos e atitudes que as pessoas têm. sobre praticar uma atividade física ou esporte. No
entanto, os resultados nem sempre foram integrados aos programas de intervenção (BRASIL,
2003).
Apesar do trabalho realizado por pesquisadores, o estudo do problema do estilo de vida
sedentário não ultrapassou a barreira das metodologias descritivas que basicamente indagam
sobre a frequência do fenômeno, de acordo com certas variáveis de controle, como idade, gênero e estrato socioeconômico (BRASIL, 2003).
Embora a importância deva ser reconhecida, essas abordagens também devem ser superadas e metodologias devem ser usadas para entender o fenômeno de maneira multidisciplinar. Da mesma forma, é importante encontrar outras formas de estimular a prática de atividade
física, devido aos benefícios comprovados que possui nos processos cognitivos em crianças,
jovens, adultos e idosos, bem como na qualidade de vida de pessoas com limitações mentais e
físicas (BRASIL, 2003).
Neste trabalho buscaremos fazer uma breve descrição dos benefícios da atividade física
e esportiva, que podem ser agrupados em desempenho cognitivo, social e psicológico, bem
como as mudanças que são geradas no cérebro (BRASIL, 2003).
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SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA
Embora os efeitos positivos da atividade física na saúde mental tenham sido investigados há muito tempo, a qualidade da
pesquisa e os métodos utilizados podem ser
confusos na melhor das hipóteses. Em parte,
isso se deve a possibilidade do desenho inadequado do estudo, para se levar em consideração os benefícios da atividade física deve-se
integrar uma série de amostras pequenas e de
uso frequente de várias definições e medidas
de avaliação da saúde mental:
A saúde resulta de possibilidades, que abrangem as
condições de vida, de modo geral, e, em particular, ter
acesso a trabalho, serviços de saúde, moradia, alimentação, lazer conquistados – por direito ou por interesse
– ao longo da vida. Tem saúde quem tem condições
de optar na vida. A saúde está diretamente relacionada
com as escolhas que não se restringem tão-somente a
poder escolher este ou aquele trabalho, realizar-se pessoal e profissionalmente com ele, morar dignamente,
comer, relaxar e poder proporcionar condições de vida
para os mais próximos, mas também conseguir viver
dignamente com base em valores que não predominam
em uma sociedade como a brasileira – excludente, individualista, competitiva, consumista. Todos esses são
elementos que determinam a nossa saúde que não é
só física, mental ou emocional. É tudo junto, ao mesmo tempo! Pensar na saúde do Homem é considerá-lo
como ser político – cidadão – e ético – profissional
(CARVALHO, 2001, p.14).

Apesar da participação na atividade
física ter sido associada à diminuição da depressão e da ansiedade, e seja uma modalidade de tratamento reconhecida, são baixas as
evidências para sugerir que a atividade física
pode impedir o desenvolvimento inicial dessas condições. A atividade física no lazer e no
trabalho está associada a reduções nos sintomas de depressão e possivelmente ansiedade
e hipertensão arterial. Os níveis mais altos de
atividade física foram associados a excelentes
respostas aos sintomas de depressão (CARVALHO, 2001).

A atividade física também pode ter outros benefícios psicológicos e sociais que afetam a saúde. Por exemplo, a participação de
indivíduos em um esporte ou exercício físico
pode ajudar a construir uma autoestima mais
forte, uma autoimagem positiva de si, e uma
melhoria na qualidade de vida de jovens, adultos e idosos:
O reconhecimento científico da importância da prática da atividade física regular na saúde do indivíduo,
a conscientização do grande valor da atividade física
como estratégia de prevenção de doenças e promoção
da saúde são temas que a cada dia vem ganhando
mais espaços, exigindo discussões aprofundadas. [...]
A conscientização dos benefícios da atividade física por
parte da população também vem aumentando a cada
dia, gerando angústia e ansiedade em pessoas que ainda não aderiram à prática, ou seja, que nada tem feito pelo seu físico e consequentemente pela sua saúde
(OLIVEIRA et al, 2011. p, 112).

Essas vantagens são provavelmente
devidas a uma combinação de atividade física e aos aspectos socioculturais que podem
acompanhar essa atividade. Ser fisicamente
ativo na melhor idade também pode reduzir
comportamentos autodestrutivos. No contexto
psicológico, há uma grande variedade de situações terapêuticas associadas à prática esportiva, se a atividade física é considerada aliada
nos processos de intervenção de patologias
tão frequentes quanto estresse, ansiedade e
depressão. Além disso, a atividade física pode
ser observada como um elemento protetor para
o aparecimento de transtornos de personalidade, estresse no trabalho, ansiedade social, falta
de habilidades sociais, diminuição do trabalho,
impacto social e familiar do estresse pós-traumático (OLIVEIRA et al, 2011).
Em alguns casos a falta de atividade
física e esportes regulares podem ser constatadas em quadros patológicos que se relacionam com o surgimento de distúrbio alimentar,
a anorexia nervosa, que geralmente deixa um
grande estrago nos organismos das pessoas
que sofrem com isso. A anorexia consiste na
recusa em manter um peso corporal mínimo
normal, em um intenso medo de ganhar peso
e em uma alteração significativa na percepção
da forma ou tamanho do corpo (OLIVEIRA et
al, 2011).
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Esta doença tornou-se uma das poucas que tem uma origem psicológica e pode
levar à morte. A prática esportiva por pessoas
que sofrem por anorexia já se confirmou como
elemento difusor de possibilidades de recuperação, pois já fora comprovado que diminui
alguns de seus comportamentos auto lesivos
(OLIVEIRA et al, 2011).

ANSIEDADE, AUTOCONCEITO,
ATIVIDADE FÍSICA E PROCESSOS
COGNITIVOS
Programas de exercício físico estão associados a aumentos significativos na autoestima, particularmente em indivíduos com baixo
autoconceito. No entanto, esses aumentos não
estão associados a melhorias de atitude (humor), mas de altos níveis de autoestima que
tem em comum foco à participação em programas de educação física, concluindo que a
atividade física é um importante protetor para
aqueles que têm um autoconceito abaixo do
estabelecido pelas entidades de saúde da
mente (OLIVEIRA, 2011).
Evidências empíricas sugerem que,
embora a redução da ansiedade ocorra com
os tipos de atividade anaeróbica e aeróbica,
foram encontrados efeitos maiores com a atividade aeróbica sustentada por 30 minutos ou
mais. Isso indica que possivelmente praticar
um esporte aeróbico em sessões com duração
superior a trinta minutos teria repercussões
importantes na qualidade de vida de pessoas
com problemas de ansiedade – nesse contexto
em se tratando das pessoas na fase da melhor
idade a atividade pode consistir em caminhadas (OLIVEIRA, 2011). Da mesma forma, pode
se tornar um importante aliado nas estratégias
terapêuticas estruturadas por psicólogos, psiquiatras e médicos. O exercício reduz a ansiedade, diminui a depressão moderada, melhora
o bem-estar emocional e aumenta a energia.

Durante muito tempo, presumiu-se que
a atividade física pudesse estar relacionada a
uma melhoria nos processos cognitivos originados no cérebro, mas, graças a uma série de
estudos, essa suposição terminou sendo um
teste empírico que mostrou que, de fato, quanto maior a atividade aeróbica, menor a degeneração neuronal (OLIVEIRA, 2011).
Mas os benefícios cognitivos não se limitam apenas aos dados encontrados em pesquisas feitas com idosos. Há evidências de que
os processos cognitivos em crianças que praticam atividade física de maneira sistemática
são melhores do que os processos de crianças
sedentárias. A relação que existe entre processos cognitivos e atividade física traz consigo,
os benefícios para o desenvolvimento das atividades cerebrais, os resultados positivos da
atividade física regular são bastante altos e,
portanto, é necessário adotar políticas para
estimular a atividade física nos mais diversos
segmentos da população (OLIVEIRA, 2011).
Esses mesmos argumentos são levantados e apoiados por trabalhos de pesquisa
nos quais pessoas sedentárias são em certo grau apontadas como quem necessita de
apoio para ações cognitivas, aos quais foram
aplicadas ações de avaliação intelectiva, antes
de programas de atividades físicas. Em execuções moderadas por trinta minutos, três vezes
por semana durante três meses, após o que foram avaliados novamente. Os resultados mostraram melhor desempenho nos testes aplicados após o programa de treinamento físico.
As melhorias foram consistentes no controle
inibitório e memória de trabalho nas pessoas
idosas (OLIVEIRA, 2011).
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ATIVIDADE FÍSICA E ATIVIDADE
CEREBRAL

ATIVIDADE FÍSICA, SOCIALIZAÇÃO
E ALTERAÇÕES FUNCIONAIS NO
CÉREBRO

Uma vez demonstrada a capacidade
do cérebro de modificar suas conexões interneuronais em caso de envelhecimento ou dano
cerebral, a chamada plasticidade, era importante conhecer o papel exato do exercício na melhoria. A atividade física aumenta a secreção
do fator neurotrófico cerebral, uma neurotrofina
relacionada ao fator de crescimento nervoso,
localizada principalmente no hipocampo e no
córtex cerebral (CERVATO, 1997).

Os resultados dos testes de inteligência
mostram uma clara melhoria na função do lobo
frontal. Além disso, os avanços sofrem defasagem significativas se os participantes abandonarem o estímulo por meio da atividade física.
O consumo de oxigênio aumentou paralelamente confirmando que a manutenção de um fluxo
constante de sangue e oxigênio preserva as funções cognitivas (CERVATO, 1997). As melhorias
sofrem perdas consideráveis sempre que ocorrer interrupção da atividade física, indicativo real
A sobrevivência dos neurônios in vivo e de que é necessário para esse desenvolvimenin vitro também pode proteger o cérebro contra to intelectual a continuidade do exercício físico
a isquemia e promover a transmissão sináptica (GUARDA, 2010).
(CERVATO, 1997). Um fator de crescimento semelhante à insulina que entra na corrente sanNo mesmo sentido, conclui-se que a
guínea, atinge o cérebro e estimula a produção prática do esporte é saudável e usada como
antídoto para vícios, crimes e violências de
de fatores neurotróficos.
qualquer tipo. Na perspectiva da socialização,
Não se deve esquecer, portanto, que o o esporte pode ser estruturado em várias situaexercício físico ajuda a preservar melhor a fun- ções sociais, entre as quais a escola (GUARDA,
ção cognitiva e sensorial. O motivo da melho- 2010).
ra é o aumento da produção do fator cerebral,
Existe amplo consenso em reconhecer
causado pela estimulação do fator de crescio alto potencial socializante do esporte: pode
mento, produzido pelos músculos da região
favorecer a aprendizagem dos papéis e regras
(CERVATO,1997). Esses achados oferecem à sociais do indivíduo, reforçar a autoestima, o
atividade física um papel neuro preventivo que autoconceito, o senso de identidade e a soliaté agora não havia sido levado em considera- dariedade. Além disso, parece que os valores
ção em doenças neurodegenerativas, como a culturais, atitudes sociais e comportamentos indoença de Alzheimer, Parkinson, ou esclerose dividuais e coletivos aprendidos no âmbito das
lateral amiotrófica.
atividades esportivas são encontrados novamente em outros campos da vida, como o traO exercício também pode ter um papel balho e as relações familiares (GUARDA, 2010).
importante no tratamento de pessoas que soEsse potencial socializador do esporte
frem de depressão, o que pode significar que
esse fator também está relacionado a altera- pode ter consequências negativas ou positivas,
ções na afetividade, ponto fundamental para dependendo da maneira como é estabelecida
entendermos as reações que podem desenca- a interação entre a pessoa que está sendo socializada, os agentes socializadores e os condear no cérebro (CERVATO, 1997).
textos sociais. Por exemplo, a mesma situação
socializadora não ocorrerá em todos os meios
para promover um programa de iniciação esportiva, como aquela em que, além de não ter essa
possibilidade, um programa desse tipo pode
ser julgado com uma certa suspeita (SILVEIRA,
2013).
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Daí a importância da ação correta do
agente profissional facilitador formado na área,
uma vez que sujeitar o indivíduo a pressões
constantes ou sobrecarregá-lo com exigências
que ele não está em condições de enfrentar,
pode marcá-lo de forma a condicionar ou limitar sua futura participação no esporte. O
esporte influencia todas as formas de viver a
vida cotidiana dos membros de uma sociedade (SILVEIRA, 2013).

Para que o desenvolvimento moral
ocorra em um contexto esportivo, é necessário
conceber estratégias de raciocínio moral que
vão além da convenção social (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Refere-se ao aprendizado dos valores tradicionalmente difundidos pelo esporte,
limitados apenas ao cumprimento das regras
necessárias à sua prática, sem que haja qualquer justificativa que explique a necessidade
de respeito por eles. O trabalho de outros pesquisadores indica que os níveis de desenvolvimento cognitivo aprimorados pelo uso de um
sistema de intervenção estruturado, mais do
que por outros que simplesmente expõem os
participantes à sua própria interação (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986).

Portanto, na escola, o esporte promove a capacidade de aceitar valores éticos e
morais por meio do comportamento aprendido
como atleta, estabelece comunicações verbais
e não verbais através do desenvolvimento de
uma linguagem e gestos específicos e cria um
ambiente cultural para o atleta, considerado
REMÉDIO VERSUS PREVENÇÃO
um herói popular moderno que é de fato visto
rotineiramente nas tendências de publicidade.
Por que o público se tornou cada vez
Diante dessa abordagem, a ênfase na vitória mais consciente da inter-relação entre saúde,
pode desviar a atenção da variedade e motiva- atividade física e idade? Os custos crescentes
ções com que se participa de esportes:
em saúde estão se tornando cada vez mais difíceis de financiar (GUARDA, 2010). Um dos
É igualmente importante lembrar que, como atividade efeitos dessa explosão de custos é a expreshumana e social, a pesquisa traz consigo, inevitavelsão da promessa há muito repetida de que a
mente, a carga de valores, preferências, interesses e
princípios que orientam o pesquisador. Claro está que medicina considerará as consequências de seu
o pesquisador, como membro de um determinado tem- papel virtualmente exclusivo como um “sistepo e de uma específica sociedade, irá refletir em seu ma de reparo” difundido e, em vez disso, dará
trabalho de pesquisa os valores, os princípios conside- ênfase à prevenção (GUARDA, 2010).
rados importantes naquela sociedade, naquela época.
Assim, sua visão de mundo, os pontos de partida, os
fundamentos para compreensão e explicação desse
mundo irão influenciar a maneira como ele propõe suas
pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos
que orientam seu pensamento vão também nortear sua
abordagem de pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.3).

Com base na convicção geral de que
qualquer atividade realizada durante os anos
de formação de um indivíduo produzirá um impacto educacional, o esporte é uma das influências a considerar na melhor idade e, para
muitos, a parte mais importante do estabelecimento comportamental (LÜDKE; ANDRÉ,
1986).

Uma das bases dessa promessa são
os efeitos positivos evidenciados por uma intervenção relacionada ao treinamento sobre
as habilidades de desempenho físico e mental
das pessoas idosas. Essa evidência é agora
tão convincente que não pode mais ser ignorada. Comparado a muitos outros produtos que
comercializam o “envelhecimento bem-sucedido” como um ponto de venda, o exercício é
de baixo custo e baixa tecnologia, acessível a
quase todos e, portanto, altamente adequado
para uma participação potencialmente ampla
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
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Consequentemente, tem crescido o inVALORES SOCIAIS E PESSOAIS MAIS
teresse nos últimos anos em relação aos efeiPROPÍCIOS À CONQUISTA ATRAVÉS
tos da atividade física no processo de envelheDA ATIVIDADE FÍSICA E DO ESPORTE
cimento. Todos os aspectos apresentados no
artigo são vistos em uma abordagem dicotômiMas especificamente, quais são os valoca bidimensional, às vezes em um continuum res sociais possíveis de se desenvolver através
do esporte? A partir dos resultados obtidos pelas
complementar como contrastes.
investigações de Pilatti (2006), o autor conclui
Os desenvolvimentos atuais como me- que os valores mais favoráveis a serem alcançados pela atividade física e pelo esporte são
dida preventiva levam a um possível conflito
os seguintes, valores sociais que representam
com o sistema corretivo, dois fenômenos hu- a participação de todos, respeito pelos outros,
manos elementares estão claramente se mo- cooperação, relacionamento social, amizade,
vendo em direção a um relacionamento de cri- pertencer a um grupo, competitividade, trabalho
se. Eles podem até atingir sua “massa crítica” em equipe, expressão de sentimentos, responjunto com o desenvolvimento iminente da obe- sabilidade social, convivência, luta pela igualdasidade e os desenvolvimentos atuais em longe- de, companheirismo, justiça, preocupação com
os outros, coesão do grupo (CERVATO, 1997):
vidade (CERVATO, 1997).
Por um lado, o princípio da economia
– a aspiração humana de reduzir ao mínimo os
esforços físicos e mentais por meio do desenvolvimento tecnológico de ponta. Esse desenvolvimento causou uma diminuição da atividade física em todas as idades, incluindo os mais
jovens.
Por outro lado, é o princípio da adaptação – a dependência natural dos seres humanos de movimentos, estímulos ambientais e
cargas físicas para desencadear um desenvolvimento benéfico desde a infância até a idade
adulta avançada. Embora esse problema de
economia / necessidade de movimento possa
ser descrito como um conflito biocultural, suas
raízes são exclusivamente biológicas. Aparentemente, existe uma base biológica para o declínio relacionado à idade na atividade física
entre indivíduos. O sistema neurotransmissor
dopaminérgico parece ser um possível mecanismo neurobiológico que pode explicar
esse declínio. Curiosamente, esse mecanismo
não afeta apenas a capacidade de se mover,
mas também envolve fatores motivacionais ou
a “vontade” de participar de atividade física
(CERVATO, 1997).

Diante das imensas possibilidades de realização do ser
humano, essa plasticidade é essencial: o cérebro pode
servir a novas funções criadas pela cultura na história do
ser humano, sem que sejam necessárias transformações
na estrutura do órgão físico. O funcionamento cerebral é
moldado tanto ao longo da história da espécie como no
desenvolvimento individual, isto é, a estrutura e o funcionamento do cérebro não são inatos, fixos e imutáveis, mas
passam por mudanças no decorrer do desenvolvimento
do indivíduo devido à interação do ser humano com o
meio físico e social (JOENK, 2002, p. 3).

O que se refere aos valores pessoais
destacamos habilidade (forma física e mental),
criatividade, diversão, desafio pessoal, autodisciplina, autoconhecimento, manutenção ou
melhoria da saúde, conquista (triunfo do sucesso), recompensas, aventura e risco, espírito
esportivo e fair play (honestidade), espírito de
sacrifício, perseverança, autocontrole, reconhecimento e respeito (imagem social), participação lúdica, humildade, obediência, auto realização, auto expressão, imparcialidade.
A prática da atividade física associada
à hábitos saudáveis tende a mostrar melhores
qualidades, como melhor função cerebral; em
termos cognitivos, níveis mais altos de concentração de energia, alterações no corpo que melhoram a autoestima e melhor comportamento
que afeta os processos de aprendizagem. Dessa forma a função cerebral também pode ser
indiretamente beneficiada pela atividade física
devido ao aumento da geração de energia a
partir do momento em que permanece em repouso após a atividade (JOENK, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem evidências teóricas que indicam que o exercício físico exerce forte influência
sobre fatores que não haviam sido considerados anteriormente. Veja estados emocionais como
ansiedade e depressão, diminuição do estresse, melhorias nas capacidades intelectuais e cognitivas, apoiadas por mudanças funcionais da prática de atividade física e esporte. Isso implica
que a atividade esportiva possa ser considerada um elemento central e fundamental nos programas de promoção da saúde de idosos com ou sem patologias específicas – como dificuldades
de aprendizagem, dificuldade de mobilidade, sintomas de hiperatividade, alguns casos de deficiência mental e comportamental dissocial.
Mais uma vez, somente uma perspectiva sistêmica biopsicossocial e ambiental do ser
humano nos permite entender que as diferentes funções fisiológicas e cognitivas estão inter-relacionadas e que mudanças ou modificações positivas em algumas delas afetarão mudanças e
modificações em diferentes esferas do organismo humano.
Muitos séculos atrás, quando argumentaram que uma mente saudável poderia existir em
um corpo saudável – e vice-versa – os gregos tinham uma visão holística do ser humano. Nossa
revisão mostra que eles estavam no caminho certo e que é esse que devemos seguir em pesquisas futuras que buscam desenvolver uma intervenção abrangente na promoção, prevenção e
tratamento de muitas patologias humanas.
Embora o prolongamento da vida seja um objetivo importante da saúde pública, um
mais importante é a preservação da saúde funcional. A alta taxa de comportamento sedentário
que caracteriza a população idosa exacerba os prejuízos dos sistemas fisiológicos e estruturais
normalmente observados com o processo de envelhecimento.
Além disso, muitas das pessoas que chegam a uma certa idade, que seria a idade da
aposentadoria, se vem voltadas a procurar uma outra fonte de renda para poder suprir suas
necessidades básicas, o que influencia diretamente seu nível de atividade física. Viver uma vida
sedentária até a velhice pode levar a uma perda de saúde funcional, devido a déficits de força,
resistência e flexibilidade que estão constantemente relacionados à inatividade. “Use ou perca”
é uma regra essencial para manter a independência física à medida que a pessoa envelhece.
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OS DESAFIOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Este artigo foi realizada por meio de revisão bibliográfica em que foram pesquisados
livros e revistas científicas em busca de subsídios de pesquisadores que estudam o tema com
mais proximidade, tais como Belloni e outros estudiosos. Ao longo da pesquisa, foram realizados apontamentos acerca do papel da escola e dos professores diante das mudanças que
a tecnologia provoca na sociedade, bem como a forma como tal elemento deve fazer parte
das práticas escolares, por estar presente na vida dos alunos de forma cotidiana. Os tipos de
tecnologia inovadora na escola foram explorados, assim como a questão da virtualidade.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Inovação.
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INTRODUÇÃO

A

s novas tecnologias estão cada vez mais presentes na vida de todos e, consequentemente, no ambiente escolar. Mesmo que tenha encontrado muita resistência por
parte dos professores para adentrar este universo, a tecnologia vem trazendo, a
cada dia, mais possibilidades para viabilizar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Associado a velocidade e praticidade das tecnologias digitais, a propagação de conteúdos imagéticos, antes relegados à condição de arte, tomam proporções nunca antes imaginadas. Com isso, fotos, vídeos e músicas passam a perpassar o conteúdo escrito, criando o
fenômeno das multimídias, em que textos, imagens e movimento não disputavam a atenção do
interlocutor, mas se complementam no processo de síntese do conteúdo.
A simbiose entre linguagens ortográficas e não ortográficas se tornou tão significativa ao
ponto de que pictogramas paleolíticos pudessem ter mais fácil compreensão por uma criança
nascida depois dos anos 2000 do que as formas mais tradicionais de textos, ao menos no sentido de utilizar linguagens não ortográficas para transmitir conteúdo.
Diante de uma sociedade movida por relações de poder que torna o convívio social cada
vez mais competitivo, as escolas e faculdades que formam os profissionais de educação devem
definir a essência da ação formadora para a vida permeada por tecnologia. As atuais tecnologias
computacionais diferentemente de outras tecnologias que já se encontram há bastante tempo na
escola, permitem uma interação produtiva no meio.
O monitor diferencia-se da TV, pois não é terminal, mas sim interface. No computador a
tela é caminho de ida e também de volta, permitindo que conteúdos surjam e modifiquem-se.
Desta forma, precisamos de uma escola que proporcione condições de tirar proveito do que as
tecnologias podem oferecer e desenvolva questões para o amanhã, sem excluir dos seus meios
os poucos que tem tentado realizar tão árdua missão.
Se um dos objetivos da educação é preparar os indivíduos criticamente e torná-los plenamente inseridos na sociedade, não se pode pensar o sistema educacional isolado das práticas
culturais desenvolvidas no ciberespaço, ou deixar de fora dos muros escolares às ações desses
indivíduos na cibercultura ou cultura digital. Assim é que pensamos o lugar da escola no processo de Alfabetização e Letramento Digital dos alunos.
Para que esses indivíduos estejam em contato com os avanços tecnológicos e os paradigmas emergentes da sociedade da informação, a educação deve oportunizar modos de
aproximá-los às tecnologias por meio da utilização de novas metodologias que conjuguem as
necessidades de formação profissional desses sujeitos aos avanços tecnológicos, como é o
caso da Educação a Distância e da Hibridização do ensino.
No presente estudo, resultante de pesquisa bibliográfica, serão abordados inicialmente
aspectos relativos à contribuição da tecnologia para a aprendizagem na escola. Em seguida,
serão apresentadas considerações sobre as diferentes tecnologias inovadoras e, por fim, será
feita uma reflexão sobre a virtualidade e a realidade escolar.
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O USO DA TECNOLOGIA COMO
FACILITADORA DA APRENDIZAGEM
DO ALUNO NA ESCOLA

Os professores podem aprender a utilizar os programas
televisivos que já existem para alimentar sua ação na
sala de aula, para atualizar suas fontes de informações,
como as veiculadas por livros didáticos anacrônicos. O
professor tem de se conscientizar de que, na contemporaneidade, educar implica necessariamente ‘educar
para assistir criticamente à televisão’ (BRITO, 2012, p.
57).

Na atualidade, é possível observar que
a tecnologia perpassa todos os ambientes e as
relações humanas. Ela está presente de forma
constante na vida de adultos e crianças, portanto não pode ter sua relevância desconsideDessa forma, utilizar essa tecnologia,
rada no processo: E segundo Almeida (2011)
especificamente, possibilita não somente o traafirmam que:
tamento do conteúdo por meio dela explorado,
mas também o ensino de maneiras de olhar e
A disseminação e uso de tecnologias digitais, marcafazer uso deste elemento que é tão comum na
damente dos computadores e da internet, favoreceu o
sociedade atual, mas pouco problematizado e
desenvolvimento de uma cultura de uso das mídias e,
pensado no ambiente escolar, o qual não pode
por conseguinte, de uma configuração social pautada
negligenciar seu dever de mediar essa relação.
num modelo digital de pensar, criar, produzir, comuniConforme a UNESCO (2009):
car, aprender – viver. E as tecnologias móveis e a web
2.0, principalmente, são responsáveis por grande parte
dessa nova configuração social do mundo que se entrelaça com o espaço digital (ALMEIDA, 2011,p.4).

Conforme Kenski (2015), as tecnologias não são o objeto do processo educativo,
tampouco sua finalidade. Contudo, se fazem
presentes ao longo de todo o processo pedagógico. O modo de organizar o ensino, como
um todo, receber grandes e significativas mudanças com a introdução de novas tecnologias. Bortolini et al. (2012):
É preciso, contudo, perceber a inserção dos recursos
das tecnologias da informação e da comunicação na
escola para além da inclusão digital, mediante a apropriação destes recursos enquanto instrumentos que estendem a capacidade humana de armazenar, resgatar,
explorar e divulgar a informação. Neste contexto, a escola é desafiada a observar, reconhecer, apropriar-se e
contribuir para com a consolidação de uma nova cultura de aprendizagem (BORTOLINI et al., 2012, p. 142).

Brito (2012) aponta que os professores apresentam mais receios em utilizar o computador em suas aulas do que retroprojetores
para a exposição de slides. Além disso, salienta a presença inegável da televisão na vida dos
alunos, bem como o papel da Educação e do
educador em relação a essa realidade.

É por intermédio da educação e do desenvolvimento da
capacidade humana que as pessoas não só agregam
valor à economia, mas também contribuem com o patrimônio cultural, participam do discurso social, melhoram a saúde da família e da comunidade, conservam o
ambiente natural e aumentam sua própria organização
e capacidade de continuar a se desenvolver e a contribuir, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento pessoal e participação. É por meio do acesso de
todos – independentemente de gênero, etnia, religião
ou idioma – a educação de qualidade que essas contribuições pessoais são multiplicadas, e os benefícios do
crescimento econômico são distribuídos e desfrutados
de forma igualitária (UNESCO, 2009, p. 8).

A utilização de recursos tecnológicos
na escola transformou a dinâmica escolar e
atribui novos sentidos e formas de exploração
e conhecimento:
Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças consideráveis
e positivas para a educação. Vídeos, programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais,
softwares diferenciados transformam a realidade da
aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, onde anteriormente, predomina a lousa, o giz,
o livro e a voz do professor (KENSKI, 2015, p. 46).
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Não é possível afirmar que recursos
tecnológicos são os únicos elementos necessários no processo educacional, de forma que
a mediação do professor seja anulada. É justamente a mediação e a capacidade do professor de explorar tais aparatos tecnológicos de
forma adequada que os converteram em ferramentas úteis para a construção e o compartilhamento do conhecimento no ambiente escolar e fora dele. Kenski (2015, p. 24) considera
que o conjunto de:
[...] conhecimentos e princípios científicos 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, os homens precisam pesquisar, planejar e criar
o produto, ou serviço, o processo. Ao conjunto de tudo
isso, chamamos de tecnologias (KENSKI, 2015, p. 24).

Se pensarmos nos avanços tecnológicos tão presentes no universo social, começaremos a perceber a lentidão do espaço escolar para se inserir neste novo paradigma. Em
uma sociedade marcada pelo domínio das tecnologias de informação e comunicação e por
processos e mudanças que ocorrem de modo
cada vez mais rápido, a escola tem permanecido imutável, perseverando em uma postura
tradicional de ensino em que se privilegia a
transmissão de informações. Uma postura que
não mais condiz com a atual realidade. Como
assevera Vieira (2008),
[...] numa sociedade em que o volume de informação
aumenta constantemente, em que o conhecimento é
rapidamente superado pelas inovações científicas e
tecnológicas, a simples aquisição de conhecimento é
insuficiente para a formação de cidadãos e profissionais. A formação do aluno deve ter como alvo, também, a preparação científica e a capacidade de utilizar
as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação
(VIEIRA, 2008, p. 447).

Pensamento alinhado ao de Libâneo
que, já na última década do século XX, chamava a atenção para as mudanças que ocorreriam e a necessidade de preparar os alunos
para esta nova ordem mundial.
Num mundo globalizado, transnacional, nossos alunos
precisam estar preparados para uma leitura crítica das
transformações que ocorrem em escala mundial. Num
mundo de intensas transformações científicas e tecnológicas, precisam de uma formação sólida, capaz de
ajudá-los na sua capacidade de pensar cientificamente,
de colocar cientificamente os problemas humanos (LIBÂNEO, 1998, p. 8).

De acordo com Carvalho e Ivanoff
(2010), a informação e a comunicação são
práticas que devem ser consideradas, atualmente, como essenciais e sempre presentes.
Os autores também propõem uma definição
esclarecedora sobre a tecnologia ao afirmarem que “a tecnologia pode ser definida como
o conjunto de técnicas, processos, métodos,
meios e instrumentos de um ou mais domínios
da vida humana” (p. 03).
A forma como organizamos em grupo, em salas, em
outros espaços: isso também é tecnologia. O giz que
escreve na lousa é tecnologia de comunicação, e uma
boa organização de escrita facilita – muito – a aprendizagem. A forma de falar, gesticular, de falar com os
outros: isso também é tecnologia. O livro, a revista, o
jornal, o gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo
são tecnologias importantes e muito mal utilizadas em
geral (MORAN, 2007, p.153).

Todos esses recursos podem ser utilizados como facilitadores do processo educativo, potencializando-o e aproximando o aluno
do conteúdo, de maneira que as e mudando
a forma de todos se relacionarem. Contudo,
como salienta Moran (2007), existem fortes resistências por parte dos profissionais da Educação em relação à utilização das novas tecnologias no ambiente escolar:
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[...] escolas poderiam utilizar mais as tecnologias, mas
preferem investir em projetos pedagógicos engajados
socialmente, desconfiadas de que as tecnologias complicam mais do que facilitam. Há um certo preconceito
contra as possibilidades pedagógicas das tecnologias,
que se reflete nas temáticas valorizadas nos grandes
congressos dos educadores, em geral, distantes das
tecnologias e mais preocupadas com políticas. Este
grupo grande de escolas introduz as tecnologias com
cautela, normalmente focando mais os aspectos administrativos que os pedagógicos e o uso pontual delas
(MORAN, 2007, p. 127).

A Escola não pode deixar de reconhecer seu papel no cenário atual, pois as novas
tecnologias precisam estar presentes nas dinâmicas e nos processos educacionais para que
os alunos possam se apropriar destes recursos
e dominar linguagens da contemporaneidade,
de forma a estarem efetivamente inseridos no
mundo digital:
[...] as redes de comunicações trazem novas e diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se
relacionar com os conhecimentos e aprender. Já não
se trata apenas de um novo recurso a ser incorporado
à sala de aula, mais de uma verdadeira transformação,
que transcende até mesmo os espaços físicos em que
ocorre a educação. A dinâmica e a infinita capacidade
de estruturação das redes colocam todos os participantes de um momento educacional em conexão, aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições, e
isso é revolucionário (KENSKI, 2015, p. 47).

Dessa forma, os profissionais da educação precisam estar atentos à incorporação
das novas tecnologias em sua prática para que
este recurso possa contribuir de forma muito
positiva para a construção de saberes e conhecimentos que vão além do ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares, pois ensinar a
utilizar as tecnologias é algo essencial para a
formação plena de um sujeito social na atualidade. Segundo Silveira e Bazzo (2009):

A tecnologia tem se apresentado como o principal fator
de progresso e de desenvolvimento. No paradigma econômico vigente, ela é assumida como um bem social e,
juntamente com a ciência, é o meio para a agregação
de valores aos mais diversos produtos, tornando-se a
chave para a competitividade estratégica e para o desenvolvimento social e econômico de uma região (SILVEIRA; BAZZO, 2009, p.682).

Pode-se concluir, portanto, que utilizar
recursos tecnológicos na escola pode surtir
resultados muito positivos, uma vez que, além
de despertarem o interesse e viabilizarem uma
aproximação mais significativa em relação ao
conteúdo ensinado, também são formas de
explorar linguagens muito ricas, que podem
oferecer novas dinâmicas para alunos e professores.

AS DIFERENTES TECNOLOGIAS QUE
CONSTITUEM A INOVAÇÃO
Vivemos em uma sociedade cada vez
mais informatizada. Detalhes que nos passam
despercebidos escondem uma infinidade de
avanços tecnológicos. O simples fato de usarmos o celular, que nos parece ser tão corriqueiro, revela o grande avanço científico ao
qual vivenciamos.
Podemos nos comunicar sem fios e
com a redução dos limites. Podemos inclusive
afirmar que a geração dos nascidos entre as
décadas de 80 e 90 vivencia um hibridismo,
pois nasceram no momento de transição do
analógico para o digital que permite registrar,
editar, combinar e manipular toda e qualquer
informação por qualquer meio, em qualquer lugar e a qualquer tempo. A digitalização traz a
multiplicação de possibilidades de escolha, de
interação. A mobilidade e a virtualização nos
libertam dos espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados (MORAN, 2007).
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As tecnologias que até pouco tempo
representavam uma evolução de formas separadas, como o computador para processamento de dados, a internet para disseminação de
informações, o mp3 e a câmera digital como
reprodutores das artes, caminharam para a integração.
Atualmente, o celular é a tecnologia
que melhor representa essa convergência, pois
é wireless (sem fio), incorporou o acesso à internet, à foto e ao vídeo digital, aos programas
de comunicação (voz e TV), ao entretenimento
(jogos e música mp3) e, associado às novas
redes de comunicação de alta velocidade (wi-fi,
3g e 4g), tornou-se a principal ferramenta de
disseminação de conteúdos nos atuais modelos de internet colaborativa ou web 2.0.
Nossos tempos estão marcados pela rápida disseminação privada de produtos tecnológicos cada vez mais
poderosos e cada vez mais acessíveis (tanto no sentido do “fazer funcionar” quanto no de “poder possuir”).
Tudo indica que os receios sobre a “exclusão digital”
não se confirmaram, ao menos nos termos em que foi
cunhada, mas a escola e a educação parecem acompanhar essas mudanças de forma lenta. Essa, por assim dizer, nova realidade social é percebida como utopia longe de nossas escolas. Entre os interessados na
educação, alguns desejam tratar das suas esperanças,
outros de seus receios, outros tantos de sua realidade,
mas é forçoso reconhecer que, mesmo onde algo mudou, a expressão cultura digital ainda não faz parte de
nossos cenários (SOBREIRA, p. 62, 2010).

Hoje a computação está em todos os
lugares e coisas antes inimagináveis e nos permite carregar nossos “computadores” na palma de nossas mãos. Cada vez mais acessórios
comuns como óculos, gravatas, brincos, etc,
ganham novos valores ao adicionar funcionalidades computacionais em suas composições.
Já contamos com tênis que medem as calorias
perdidas e os quilômetros percorridos, canetas
que gravam áudio e vídeo, ou até os futuristas
óculos do Google, que de forma quase orgânica interagem com nossos sentidos e o meio
em que estamos.

Em relação à educação Barros (2003)
menciona o professor Lauro do Oliveira Lima
(1996) que o fez refletir a partir de seu instigante e polêmico posicionamento sobre o lugar
que tem o educador no processo de formação
do cidadão e nos afirma que a educação foi
a área que menos se beneficiou dos avanços
científicos dos últimos séculos, por resistência
dela própria.
[...] torna-se necessário reconhecer e interpretar a experiência como elemento essencial para impulsionar
o desenvolvimento humano e sua sobrevivência digna
por meio da educação e do agir, no sentido de transformar a realidade, entendida como uma rede de sistemas
complexos em contínuo movimento (ALMEIDA, 2011,
p. 76).

Belloni (2001, p.67) faz uma reflexão
sobre o problema quando pergunta, se o avanço da tecnologia e a invasão de todas as esferas da vida social pela comunicação e pela
informática confrontam a escola com mais este
desafio: como modernizar o ensino – adaptando-o às exigências das novas gerações – sem
perder de vista suas finalidades maiores (formação do sujeito consciente autônomo, ou da
cidadania), sem deixar se envolver e dominar
pelo tecnicismo mecânico e redutor? Como
pode a escola pública dar efetivamente o salto para o futuro e compensar, ao invés de reproduzir, as profundas desigualdades sociais,
agravadas pelo acesso desigual aos objetos
tecnológicos? Para Barros (2003)
O modelo de educação que se aplica hoje, do ponto
de vista da relação ciência‑educação, é muito mais próximo do modelo educacional desenvolvido a partir da
evolução da prática dos mosteiros medievais (séculos
XII e XIII) do que de algo que possa representar a síntese do conhecimento humano na medicina, psicologia,
eletrônica, comunicação etc. (BARROS, 2003).

Diz Barros que o modelo educacional
dos dias atuais está obsoleto, entende-se que
sejam necessárias mudanças urgentes em todas as áreas da educação, para que o caos
não se instale. Ábila (2010) apud Almeida
(2011) diz, o que já se constata na realidade
das escolas,
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Os alunos a cada dia que passa estão mais desmotivados para o estudo, as salas de aulas estão monótonas,
carentes de modernização, enquanto isso os jovens
utilizam as mídias em seu dia a dia com diversas finalidades sendo que as mesmas poderiam estar inseridas nas práticas em sala de aula. Enquanto crianças
e jovens aderem cada vez mais a esse ritmo devida, a
escola formal, por sua natureza conservadora, não consegue acompanhar a velocidade da mídia e de outros
estímulos a que eles estão expostos fora da salas de
aula (ÁBILA, 2010, p.34 apud ALMEIDA, 2011, s.p.).

Diz Almeida que os aparelhos eletrônicos podem fazer diferença na sala de aula, até
para o docente, pois caberá a ele transformar
sua aula tradicional em uma aula diferenciada
em que o aprendizado também se dará. Ábila
(2010) apud Almeida (2011) acrescenta que:
Para manter o aluno dentro da sala de aula, o professor
precisa ser criativo, fazendo da escola também parte
da realidade que o educando vive fora dela. Descobrir
novos métodos e meios de ensino é uma forma de inovar, a fim de motivar e encantá-lo para a aprendizagem
(ÁBILA, 2010, p.35 apud ALMEIDA, 2011, s.p.).

Esta é mesmo a realidade das salas
de aula hoje, onde os alunos já dominam a
O professor deve ser muito criativo,
tecnologia, porém não se beneficiam do que
a escola poderia lhes repassar por meio dela para que os alunos vejam sua aula como interessante e produtiva e por isso sintam-se moticomo aprendizado, se os docentes estivessem
vados, é isso o ideal de todo o professor.
tão atualizados quantos seus alunos.

CONEXÃO VIRTUAL E REALIDADE

Deve-se levar em conta também, que
ESCOLAR
os órgãos governamentais da União, dos Estados e dos Municípios ainda não acordaram
Estar continuamente ligado em redes
para a necessidade de instrumentalizar os seus
de informação através de hardwares móveis
professores para que saiam de seus nichos
traz abalos aos sólidos e aparentemente imótradicionais e se aventurarem numa aventura veis espaços escolares.
tecnológica aprendendo e ensinando os seus
alunos. Segundo Almeida (2011),
Pequenos enfrentamentos cotidianos
criam espaços de discussão e polemização de
A utilização de recursos tecnológicos tem a possibili- temáticas ainda muito pouco exploradas, dedade de gerar novas habilidades que antes não eram bates que muitas vezes acabam por ser sublipossíveis serem trabalhadas devido uma pedagogia mados e excluídos de um ambiente que tem
tradicionalista e arcaica onde o aluno sempre estava se demonstrado muito pouco mutável e acaba
em segundo plano. Com toda essa reviravolta educa- por abrigar um discurso intransigente consigo
cional é possível observar como aparelhos eletrônicos e com os outros, possibilitando muito pouco
podem fazer toda diferença, mas sem de maneira al- diálogo entre os membros participantes e favoguma deixar o professor de lado, nessa nova forma de recendo percepções rasas e de senso comum
de realidade latentes:
se conceber aprendizado até a postura do docente é
revista tornando-se indispensáveis as habilidades cabíveis para utilização dos mesmos. Com todas essas
transformações a sociedade ganha em curto e longo
prazo, pois os frutos de uma aula diferenciada podem
ser usados no presente e no futuro de cada jovem com
ânsia de aprender (ALMEIDA, 2011, s.p.).

A observação empírica do uso da internet pelos jovens
sugere que, conceitualmente, devemos reconhecer que
a alteridade emerge de uma interação dinâmica entre
o usuário e a tecnologia e que, consequentemente, politicamente, devemos ter cuidado ao criticar os indivíduos pela limitação de suas próprias atividades, porque nisso está implícito assumir que as interfaces são
bem arquitetadas e que os recursos necessários estão
prontamente disponíveis. Na prática, as interfaces obscuras também impedem, minam – especialmente no
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ambiente das novas mídias e da informação, em que
as convenções culturais de representação ainda não
são familiares e pistas para a interpretação são inconsistentes e confusas –, e uma crítica do novo ambiente
informacional ainda não está desenvolvida (LIVINGSTONE, 2011).

É comum que os parâmetros de aprendizagem oficialmente concebidos estejam ligados a ideia de que para aprender é necessário
estar dentro de uma escola. O indivíduo continua na maioria das situações, indo ao mesmo
lugar, obrigatoriamente para aprender.

A escola como um espaço coletivo e
plural por si só, é um exercício de extrema dificuldade. A centralização de organização por
parte de um corpo pedagógico por muitas vezes desconectado (palavra emblemática para a
discussão) da realidade externa aos muros da
escola, não permite um real diálogo e limita a
expansão e criação de novos conceitos diante
de um embate entre o físico e o virtual:

No entanto, a forma como a estrutura
é mantida com suas ínfimas mudanças diante dos processos externos à escola, torna sua
permanência uma estrutura escolar diacrônica
ao tempo espaço social, mantendo locais e
tempos fixos. Diante de tanta informação contida nos meios midiáticos, essa concepção de
aprendizagem é algo questionável. Pois através
das novas tecnologias:

O uso de toda uma gama de ferramentas dentro do
contexto de sala de aula objetiva aumentar a motivação,
tanto de professores quanto de alunos, já que possibilita uma interação diferenciada, mais constante, na medida em que amplia as possibilidades de contato entre
educandos e educadores, não mais restrito apenas ao
ambiente escolar (TEIXEIRA, 2011, p. 161).

Dentro de suas atribuições burocráticas e diante das demandas técnicas primárias,
tanto gestores quanto professores encontrem
pouco tempo e espaço para um diálogo aprofundado sobre as reais potencialidades advindas da cultura digital e por comodidade, permanecem muitas das vezes confortáveis nos
discursos e estruturas clássicas de uma escola que mesmo antes da revolução digital já se
demonstrava desgastada em seus métodos e
suas práticas, mas que geram segurança diante do novo e desconhecido (no sentido técnico)
mundo virtual. Weinert et al. (2011) salienta:
No ambiente escolar, os objetivos se modificam. Já não
é mais suficiente “ensinar por ensinar”. Sem metas a
serem atingidas, a simples transmissão de informações
não é válida se não agregar conhecimento. Considerando que as tecnologias são parte integrante do dia-a-dia
das crianças e adolescentes, é responsabilidade dos
gestores e professores, acolhê-las como aliadas em
seu trabalho, utilizando-a como ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem e também formando
para o uso correto dessas tecnologias (WEINERT et al.,
2011, p. 53).

[...] os alunos podem passar a integrar-se em grupos
e em comunidades que largam em muito os horizontes
da aula, uma vez que estabelecem contatos com companheiros situados em qualquer parte do planeta (e até
fora dele, como já aconteceu nalgumas escolas através
da comunicação com astronautas). Porém, apesar das
pessoas mais distantes poderem estar mais próximas,
corremos o risco de nos afastarmos das que estão à
nossa volta, podendo cair alguns num isolamento em
relação ao meio social envolvente. Com os novos canais de comunicação é possível rentabilizar bastante a
aprendizagem e valorizar o tempo e o espaço, gerindo-os de formas impensáveis anteriormente. Enquanto que
através das aulas “tradicionais” o professor ocupava o
mesmo espaço (a mesma sala) e partilhava o mesmo
tempo de aula com os alunos, hoje podemos facilmente
mudar estas condicionantes. Apesar das classes poderem acontecer no mesmo lugar e no mesmo espaço
temporal, temos através da videoconferência, por exemplo, a possibilidade de termos pessoas em distintos lugares, mas ao mesmo tempo. Por outro lado, o centro
de recursos permite às pessoas utilizarem o mesmo
lugar em diferentes espaços temporais, enquanto que
os espaços de trabalho colaborativo na Internet podem
servir-se de diferentes espaços e de diferentes momentos (MARTINHO, 2011).
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Um dos principais temas de discussões
e reflexões de órgãos governamentais e sociedade civil é a educação, pois sua relevância
reside no fato de abranger questões sociais,
econômicas, políticas e culturais dos diferentes
países que veem na educação formal o pilar
das mudanças estruturais da sociedade.

[...] equivaleria ao acesso, preferencialmente domiciliar,
de comunidades em desvantagem (econômica, geográfica, física, educacional, etc.) aos artefatos técnicos
(dispositivos digitais e meios de comunicação às redes
telemáticas) e aos bens simbólicos (bibliotecas digitais,
softwares, websites, jogos de computador, bancos de
dados, serviços de e-commerce, etc.) relacionados às
TIC (BUZATO, 2007, p. 37).

Esse protagonismo social nos convida
a urgência da discussão sobre a inserção dos
espaços educacionais de maneira efetiva na
cultura digital. Pois, apesar disso, de um modo
geral a escola não tem correspondido às necessidades reais (realidade) dos alunos e talvez até dos professores:

Porém, de acordo com o autor, acesso
não equivale à inclusão. Buzato (2007) vincula a inclusão digital à inclusão social ao dizer
que “a exclusão, no caso da internet, não se
manifesta apenas pela falta de acesso (como
seria o caso da eletricidade e do saneamento
básico), mas nas consequências sociais, ecoNovas formas de regulação e gestão das políticas edu- nômicas e culturais da distribuição desigual do
cacionais no Brasil estão sendo evidenciadas nos úl- acesso” (BUZATO, 2007, p. 37).
timos anos, como parte de estratégias transnacionais
de organismos, empresas e instituições internacionais,
com especial destaque para o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Banco Mundial. A questão que se coloca sobre o papel destes
grupos enquanto indutores de políticas, nos remete,
necessariamente, às discussões sobre a autonomia do
estado e da nação e, neste sentido, precisamos pensar
em como a escola – uma das instituições diretamente
responsáveis pela formação dos cidadãos – se coloca
frente a essas políticas (PRETTO, 1999).

Dizer que inclusão digital é somente
oferecer computadores seria análogo a afirmar
que as salas de aula, cadeiras e quadro-negro
garantiriam a escolarização e o aprendizado
dos alunos.

Sem a inteligência profissional dos professores e sem a sabedoria de uma instituição
escolar que estabelecesse diretrizes de conhecimento e trabalho nestes espaços, as salas
seriam inúteis. Portanto, a oferta de computaEstar dentro de uma sala de aula com dores conectados em rede é o primeiro passo,
quadros-negros e giz, sem dúvidas é uma re- mas não é o suficiente para se realizar a prealidade cada vez mais distante da juventude tensa inclusão digital.
inserida na cultura do digital.
Portanto, o fato de possuir um compuUm espaço tradicional, retrógrado, tador não é o critério para definir a inclusão
inócuo e quase estéril, tem se revelado cada digital, mas sim as consequências advindas da
vez mais explícito enquanto arquétipo de uma utilização do equipamento, da interação com
educação que há muito não corresponde às novos modos de ser e de agir na cultura digital.
demandas sociais e que é cada vez mais evi- É preciso considerar que, mesmo entre pessodente diante da agilidade e multiplicidade que as que possuem acesso às tecnologias, podemos encontrar aqueles que não sabem utilizar
o digital carrega.
esses recursos adequadamente.
Importa frisar a discussão sobre a inNessa linha de pensamento, consideraclusão digital. De acordo com Buzato (2007),
é pensamento comum, fortemente influenciado -se que o acesso às novas tecnologias é condipelos veículos de comunicação social, que a ção básica para que a inclusão digital aconteça, embora não assegure sua ocorrência.
inclusão digital:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estar diante de uma interface, assimilando um conteúdo, há muito deixou de ser novidade para a humanidade. Sempre utilizamos de suportes para podermos transmitir e armazenar
nossos vestígios culturais ao redor do globo terrestre no intuito de manter conteúdos e expandir
as barreiras do conhecimento.
Trilhamos um caminho vertiginoso das paredes de pedras onde se encontram os mais
antigos registros humanos até os modernos livros e cadernos de folhas alvas impecáveis.
Associado a velocidade e praticidade das tecnologias digitais, a propagação de conteúdos imagéticos, antes relegados a condição de arte, tomam proporções nunca antes imaginadas.
Com isso, fotos, vídeos e músicas passam a perpassar o conteúdo escrito, criando o
fenômeno das multimídias, em que textos, imagens e movimento não disputavam a atenção do
interlocutor, mas se complementam no processo de síntese do conteúdo.
A simbiose entre linguagens ortográficas e não ortográficas se tornou tão significativa ao
ponto de que pictogramas paleolíticos pudessem ter mais fácil compreensão por uma criança
nascida depois dos anos 2000 do que as formas mais tradicionais de textos, ao menos no sentido de utilizar linguagens não ortográficas para transmitir conteúdo.
Os textos uma vez digitalizados não são mais os mesmos, não por terem seus conteúdos
modificados, mas pelo fato da forma como os consumimos modificar nossa percepção. A questão é que o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação transformam e modificam as vidas das pessoas e, por conseguinte, a forma como elas assimilam as informações.
A cada novo avanço tecnológico surgem novas necessidades e exigências ao pensamento humano por isso, a estrutura a qual utilizamos para poder responder a essas necessidades precisa estar de pronto preparada para tal.A educação contemporânea se encontra em um
verdadeiro impasse diante da realidade presente externamente aos seus muros, que de forma
velada permeia seus conteúdos e estruturas.
Diante do avanço tecnológico digital das comunicações humanas, a escola mantém, tal
como as cátedras da idade média, um isolamento seguro com seus muros analógicos. Negar
que os mais variados tipos de dispositivos informacionais já são realidades tanto na vida de
alunos quanto de professores e escondê-los ao atravessar os portões da escola provavelmente
não resolverá o problema.
É indispensável que a Escola da atualidade esteja inserida da realidade da sociedade
atual, para que seja possível uma atuação educacional articulada, significativa e enriquecedora.
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DANÇA, ARTES VISUAIS E TEATRO NO
CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO

RESUMO: Este artigo apresenta dados de uma pesquisa que propõe-se a compreender os benefícios da aprendizagem da disciplina de Artes, na Educação Básica. Estudar e compreender
esse processo tem relevância pessoal e social. Pessoal porque o objetivo é compreender os
benefícios e apresentá-los para ajudar nas dificuldades encontradas na formação de professores e os desafios enfrentados para atender as necessidades dos alunos, pois como professor
poderia desenvolver melhor meu trabalho. Social na medida em que por meio da pesquisa
será possível sistematizar e produzir conhecimento que poderá contribuir com os processos
formativos dos professores que atuam nas escolas e ajudar formuladores de políticas públicas de formação. Para o desenvolvimento do trabalho foi adotada abordagem qualitativa e
como instrumento de produção de dados, revisão de literatura sobre questões relacionadas à
qualidade da educação, formação de professores e benefícios de aprendizagem da disciplina.
Os dados da pesquisa mostram que o desenvolvimento da disciplina no currículo da Educação Básica é de suma importância para o ensino e a aprendizagem do educando, em vários
aspectos que ultrapassam o acadêmico, por isso há uma necessidade de compreensão desses
benefícios pelos professores para que revejam suas práticas para dar conta de demandas que
emergiram com o novo perfil de alunos que atendemos.

Palavras-chave: Arte; Dança; Teatro; Currículo; Ensino Básico.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo pretende ressaltar a importância que tem o ensino de Arte na escola,
dentro do ensino fundamental. Para desenvolvimento do trabalho foi adotada abordagem qualitativa e como instrumento de produção de dados recorri a revisão de
literatura sobre questões relacionadas à educação, formação de professores e as contribuições
do ensino de artes na escola. Recorri também à observação participante uma vez que atuo
como professor e participo de diversos processos formativos que se desenvolvem nos estabelecimentos de ensino em que atuo.
Desta forma o trabalho tem como horizonte compreender os benefícios da disciplina de
arte. Para isso, foi realizado um breve resgate do percurso da disciplina até a aprovação da Lei
13.278/2016, que inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica.
Na sequência, foi apresentado os benefícios das artes visuais, da dança e do teatro no
desenvolvimento do aprendizado do aluno. Para finalizar, foi apresentado como a Arte, em geral,
influencia no desenvolvimento cognitivo, físico e emocional do aluno. Para pensar a questão do
percurso da disciplina, tomei como referência a própria LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), autores como Salles (2012), Barbosa
(2006), Fonseca (2011).
Para compreender conceitos das Artes Visuais, Teatro e Dança, assume como referência os trabalhos de Nanni (2008), Bock (1995), Pereira (2001), entre outros. Para identificar a
importância dos benefícios da Arte para o desenvolvimento global do educando tomo como
referência a educadora Elvira Lima (2015), a arte educadora Barbosa (2015), Freedman (2003),
entre outros.
Assim, pretendo que esses conceitos apresentados neste artigo, tragam a compreensão
da importância de desenvolvimento do processo do ensino de Artes em suas várias possibilidades de matéria, proporcione um desenvolvimento importante para o educando, que o acompanhará, não apenas no seu desenvolvimento acadêmico, mas sim, como parte do desenvolvimento durante toda a sua vida.
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O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA
Nos últimos anos, os currículos escolares no Brasil sofreram algumas mudanças
para temas centrais comuns de leitura e matemática, mas e sobre as artes? Embora alguns
possam considerar a arte educação como um
luxo, atividades criativas simples são alguns
dos blocos de construção do desenvolvimento. Aprender a criar e apreciar a estética visual
pode ser mais importante do que nunca para o
desenvolvimento da próxima geração de crianças à medida que crescem.
Durante muitos anos, o ensino de Arte
foi considerado apenas uma atividade educativa e não uma disciplina, mas foi a partir de
1996 com lei nº. 9.394 (BRASIL, 1996, Art. 26,
§ 2º), que o ensino da Arte se tornou “componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos”. Isso
pode ser considerado um grande avanço, porém nos deparamos com grande dificuldade
para colocar em prática e atender de maneira
eficaz as necessidades da educação.
As escolas públicas no Brasil enfrentam muitos problemas par o ensino da disciplina de arte nas escolas, além de problemas
com a infraestrutura das salas de aulas, encontramos também as dificuldades como falta de
professores e recursos financeiros, como podemos conferir nas colocações de Magalhães
(2002), ao afirmar que:
Muitas são as questões que envolvem os motivos de
tantas fragilidades conceituais e metodológicas no
campo do ensino-aprendizagem em Arte: a inexistência
de recursos humanos, a inexperiência pedagógica e a
consequente falta de questionamentos, são as causas
apontadas pelo Parecer nº540/77, [...]. Faz-se necessário repensar o papel da Arte na educação escolar frente às reformas curriculares advindas da LDB atual (Lei
9.394/96) e a consequente divulgação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais-Arte, elaborados pelo MEC [...]
que ratificam a presença das diversas linguagens artísticas nas escolas – música, teatro, dança e artes visuais e a Proposta de Diretrizes Curriculares sistematizada
pela Comissão de Especialistas de Ensino de Artes Visuais da SESu/MEC (MAGALHÃES, 2002, p. 164-165).

Tais questões nos faz refletir sobre a
formação docente e a qualidade do ensino da
disciplina de Arte na escola pública. Será que
as formações docentes têm dado conta de colocar em ação as orientações curriculares para
esta disciplina?
Vale ressaltar que a partir de 21 de
maio de 2008, a Lei nº. 9.394 foi alterada pela
Lei nº. 2.732 (BRASIL, 2008), que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de Música na
educação básica, conforme segue:
§ 6º A música deverá ser conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do componente
curricular de que trata o § 2º.
§ 7º O ensino da música será ministrado por professores com formação específica
na área.
Assim, a preocupação na contratação
de profissionais qualificados e a desvalorização da disciplina dentro do sistema pedagógico permaneceram como grande dificuldade
para adaptação a essa exigência legal, trazendo reflexões em como preparar adequadamente os professores para lecionar essa disciplina
e ainda preocupações como a dificuldades da
escola em reconhecer as artes, em geral, como
disciplinas necessárias na escola.
Mas foi somente em 2013, após diversas discussões através do Conselho Nacional
de Educação é que foram acordadas as diretrizes para o ensino de música na Educação
Básica, porém ainda vista como uma disciplina
sem importância.
Para Salles (2012), a concepção de
música é mal entendida por ser vista como distração e entretenimento, conforme segue:
O conceito de distração e entretenimento refere-se ao
não trabalho ou, em outras palavras, o lazer, o desfrute.
Sim, podemos dizer que a música tem também essa capacidade de “destracionar”, de nos arrancar do mundo
do trabalho e nos lançar ao mundo do jogo, do brinquedo e da pura fruição (SALLES, 2012. p. 49 -54).
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Por ter esse conceito de distração e entretenimento, para o autor, a música também
passa a ser vista na escola como uma disciplina sem importância:
[...] também conhecemos a maneira com que a música é encarada no rol das disciplinas escolares, como
aquela que não é aula, que não se ensina, que não se
avalia, que não se aprende, que não é levada a sério,
que é a “aula livre”, para não dizer, a “aula da bagunça
(SALLES, 2012. p. 49-54).

Para o autor, esse tipo de equívoco vem
afastando a música dos campos do conhecimento humano, levando-a a um vazio. Outro
problema encontrado diz respeito a formação
do professor, pois é difícil encontrar professores formados licenciados em música ou que
tenham feito cursos específicos.
Além de todas essas dificuldades apontadas, temos também as dificuldades de materiais, infraestrutura adequada que dificultam a
efetivação da disciplina. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997), trazem as orientações para os professores que
trabalham com Arte, expandindo suas possibilidades apresentando direções, caminhos, conteúdos, linguagens e critérios de avaliação.
Mesmo assim, ainda há nos dias atuais muitos professores com dificuldades em
trabalhar com as sugestões dos PCNs, tal fato
pode ser identificado nos resultados poucos
significativos nos índices de desenvolvimento
da qualidade de ensino público.
Percebemos que há uma necessidade
de adaptação dos professores quanto ao uso
da tecnologia nas aulas de Artes. Mais uma
vez, percebe-se a importância da formação
desse profissional como resposta estratégica
para conduzirem as práticas artísticas, eles
precisam abordar seus conteúdos e práticas
de forma a levar seus alunos a refletirem na
atualidade e em seus parâmetros.
No início de maio de 2016, o ensino
de teatro, artes visuais e dança tornou-se obrigatório no Brasil nos currículos dos diversos
níveis da educação básica, com a publicação
da Lei 13.278/2016. A nova lei altera a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB — Lei 9.394/1996) estabelecendo prazo
de cinco anos para que os sistemas de ensino promovam a formação de professores para
implantar esses componentes curriculares no
ensino infantil, fundamental e médio.
De acordo com o relator da matéria na
Comissão de Educação, Cristovam Buarque
(PPS-DF), ao discutir a matéria no Plenário
apontou que há muitas vantagens nessa inclusão nos currículos da escola, conforme segue:
[...] esse é um projeto que só traz vantagens, ao incluir
o ensino da arte nos currículos das escolas. Sem isso,
não vamos conseguir criar uma consciência, nem ensinar os nossos jovens a deslumbrar-se com as belezas
do mundo, o que é tão importante como fazê-los entender, pela ciência, a realidade do mundo (CRISTOVAM
BUARQUE- PPS, 2016).

Podemos considerar um grande avanço, pois antes essas disciplinas eram desconsideradas no ensino de Artes na escola, pois não
eram obrigatórias, assim o desafio de adaptar
e incorporar essas disciplinas no currículo da
escola pública deve ser visto com muito otimismo, pois manter o obrigatório já é difícil, imagine o que não é obrigatório.
Em entrevista à revista Época, a arte-educadora Ana Mãe Barbosa, especialista em
arte-educação aponta mais alguns benefícios
dessa legislação para aqueles que querem estudar Artes, conforme segue:
A legislação para a escola pública inspira a universidade a criar os cursos. Isso vai refletir no mercado. Aqueles que reprimiam seu desejo de estudar arte agora
terão mais garantia de emprego. Não é uma profissão
muito rentável, mas é muito flexível, cheia de aplicações
(BARBOSA, 1989).

Para arte educadora, Ana Mãe Barbosa, os professores que têm mais disponibilidade para promover a transformação são os de
arte e ressalta que é necessária motivação e
que há necessidade de uma boa condução da
área para que não se afaste a arte do campo
de referência deles e nem se crie rejeição.
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Assim, percebemos a necessidade de
investimentos em políticas que priorizem a formação e valorização do professor de arte, para
atuação nesse mundo de saberes e culturas
globalizados, a fim de obterem subsídios para
investirem na formação de cidadãos.
O ensino de artes na escola é tão importante quanto as outras áreas do conhecimento, a escola deve oportunizar e contribuir
para que o aluno tenha conhecimento da arte
nas suas diversas linguagens. Entende-se que
esse contato é relevante para a construção do
conhecimento pois, essa diversidade às práticas de interpretação, representação, memória,
dentre outros, além de trazer consigo, em sua
essência, a própria vivência cultural. Barbosa,
afirma que: “Na construção da Arte utilizamos
todos os processos mentais envolvidos na
cognição. Existem pesquisas que apontam que
a Arte desenvolve a capacidade cognitiva da
criança e do adolescente de maneira que ele
possa ser melhor aluno em outras disciplinas”
(BARBOSA, 2006).
Assim, podemos verificar a importância
da disciplina de Arte no processo escolar e a
importâncias de suas consequências no ensino aprendizagem. É nítida, a importância do
papel da escola e o seu envolvimento em todo
o processo de construção de conhecimento do
educando, proporcionando experiências significativas. No que se refere a experiências significativas, Fonseca (2011), afirma que:
Com um ensino adequado e devidamente mediatizado,
com prática e treino, as funções ou competências cognitivas, como as psicomotoras, podem ser melhoradas
e aperfeiçoadas, uma vez que todos os indivíduos possuem um potencial de aprendizagem para se desenvolver de forma mais eficaz do que efetivamente tem feito
(FONSECA, 2011, p.72).

Percebemos que essa significância é
muito importante para o desenvolvimento do
educando, não apenas no seu processo cognitivo, mas também para o desenvolvimento das
capacidades e das habilidades, pois através
das experiências e interações significativas que
se efetiva a construção do conhecimento e se
estabelece um processo de ensino aprendizagem de qualidade.

Assim, a arte, através de suas diversas
linguagem tem um papel muito importante na
formação do indivíduo contribuindo para ampliar a sua percepção de visão de mundo, desenvolvendo seu senso crítico e sua consciência cultural.

A DANÇA, E ARTES VISUAIS E O
TEATRO
A dança é considerada uma das manifestações socioculturais mais antigas que
existe, nas escolas públicas, ela sempre esteve
pouco presente, praticamente costuma-se dar
ênfase em festas comemorativas, pouco articulada com as demais disciplinas, é um tanto
desvalorizada no âmbito escolar por ser vista
como uma atividade lúdica, por isso as propostas pedagógicas que trabalham o ensino
da dança e expressões artísticas que desenvolvem a criatividade dos alunos são vistas
com receio pela maioria dos professores que
possuem um trabalho regido pela didática tradicional.
Durante muito tempo, a dança foi vista
como um curso de enriquecimento e não como
um currículo necessário, mas pesquisas atuais,
têm mostrado que a dança pode ser uma das
formas mais eficazes para ensinar outras áreas
de conteúdo, seja como parte de uma abordagem de ensino mais holística, uma forma de
envolver e / ou melhorar a crítica, o pensando, uma saída para a expressão e criatividade
artística (bem como exercício), uma influência
sobre a auto - conceito, ou como um meio para
melhorar e envolver os alunos.
Segundo Bock (2001), é através do
movimento que a criança toma conhecimento
do mundo que a cerca, esse período é conhecido como sensório motor:
O período que se estende do nascimento à aquisição
da linguagem é marcado por um extraordinário desenvolvimento da mente. Sua importância é algumas vezes
subestimada por não ser acompanhada de palavras
que permita acompanhar passo a passo o progresso
da inteligência e das emoções, como acontece depois.
No entanto, o desenvolvimento mental que ocorre nesse
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período determina o curso inteiro da evolução psicológica [...] No início deste desenvolvimento, o bebê incorpora tudo a si próprio – ou, em termos mais precisos, a
seu próprio corpo – enquanto que no final do período,
isto é, quando a linguagem e o pensamento despontam, ele está para todos os propósitos práticos, mas um
elemento ou entidade entre outros, em um universo que
gradualmente ele próprio constrói, e o qual futuramente
ele irá experimentar como externo a ele (PIAGET apud
WADSWORTH, p. 40).

Assim, podemos perceber que a dança
também tem um percurso de desenvolvimento a percorrer, segundo Nanni (2008), há um
amadurecimento neuromuscular que vai desde
os movimentos involuntários até os movimentos perceptivos motores que proporcionam a
recepção da informação sensorial e a interpretação da mesma.
É importante que o professor tenha o
conhecimento de todo esse processo do movimento para utilizá-lo de maneira que promova
o desenvolvimento cultural e corporal. As crianças aprendem padrões de movimento tão facilmente como eles aprendem a língua. Assim
como todas as sociedades criam formas de
representação visual ou organizar sons em música, todas as culturas organizam o movimento
e ritmo em uma ou mais formas de dança, assim a dança pode ser vista como um método
natural de aprendizagem, uma forma básica de
expressão.
A dança é um poderoso aliado para o
desenvolvimento de muitos dos atributos de
uma criança. Segundo Pereira:
[...] a dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhado na escola: com ela, pode-se levar os alunos a
conhecerem a si próprios e/com os outros; a explorarem o mundo da emoção e da imaginação; a criarem;
a explorarem novos sentidos, movimentos livres [...].
Verifica-se assim, as infinitas possibilidades de trabalho
do/para o aluno com sua corporeidade por meio dessa
atividade (PEREIRA, 2001, p.61).

A dança ajuda a criança amadurecer
fisicamente, emocionalmente, socialmente e
cognitivamente. Os benefícios físicos da dan-

ça são amplos, mas não podemos esquecer
que os benefícios emocionais, sociais e cognitivos também estão presentes e devem ser
considerados, pois oferecem capacidades que
acompanharam os alunos pelo resto da vida.
Segundo Nanni (2008):
A Dança/Educação, ao explorar a noção de espaço deverá facultar a liberdade de exploração do espaço à volta da criança de forma espontânea e lúdica. As noções
fundamentais, dos contrastes alto‐baixo, longe‐perto,
presença‐ausência, grande‐pequeno, etc., oportunizar
à criança observar, perceber, explorar o espaço em sua
volta pelo movimento. O movimento abre possibilidades
de entender o interior. Ao explorar livremente os espaços a criança transforma o ambiente explorado (NANNI,
2008. p.153).

Assim, é possível compreender a importância que o corpo tem no processo de
construção do aprendizado e refletir sobre os
benefícios que a dança pode contribuir na dinâmica desse processo de construção dos saberes para a educação.
A dança é fundamental para a aprendizagem. As crianças aprendem mais facilmente
a partir da experiência. As crianças pré-escolares não conceituam processos abstratos (Piaget), elas aprendem principalmente através de
experiências físicas e sensoriais. Quando são
fornecidas as crianças problemas de movimento criativo que envolvem a seleção de opções
de movimento, eles aprendem a pensar na realidade concreta do movimento. Assim, aprender a arte da dança ajuda as crianças a jovens a desenvolver conhecimento, habilidade
e compreensão sobre o mundo.
Através da dança, as crianças desenvolvem reforçada consciência sensorial e cognitiva. É este estado elevado que cria a magia
do movimento que é a dança. A dança está
relacionada a vários pilares da educação por
contribuir com o desenvolvimento dos educandos em diversos aspectos segundo autores
como Achcar (1998), Laban (1990) e Freinet
(1991), além de gerar a consciência corporal,
favorecer a criatividade, contribuir no processo de aprendizagem se integradas a outras
disciplinas, compreensão do que acontece ao
seu redor, comunicação, interação com os gru861
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pos, raciocínio, ritmo e coordenação, respeito, à livre expressão, senso crítico, cidadania,
respeito, compromisso, equilíbrio, flexibilidade,
socialização, interesse, compromisso, estimula os aspectos cognitivos, tátil, visual, auditivo,
afetivo, motor.
Considerando todos os benefícios apresentados para a prática da dança, é preciso,
portanto, que reflitamos sobre as contribuições
cognitivas e sensíveis da dança/educação no
contexto escolar, pois ela dança tem muito a
contribuir na prática pedagógica, e que os professores precisam trabalhar com projetos que
busquem desenvolver a educação através da
dança e do movimento, desenvolvendo potenciais para uma formação humanizadora desde
a infância.
Assim, é possível perceber a importância da dança no contexto educacional, compreender as riquezas de suas possibilidades
e necessidade de sua aplicabilidade com a
ênfase necessária para o desenvolvimento de
um trabalho consciente e integrado às demais
práticas do contexto escolar visando a formação de pessoas atuantes, dignas, conscientes
e humanas.
Assim como a dança, as Artes Visuais,
também não recebe a devida valorização na
educação. No Brasil, as Artes Visuais podem
ser caracterizadas como uma ciência que vem
passando por um longo percurso em busca de
um reconhecimento institucional. Atualmente,
após passar por diversas abordagens e concepções, ela está baseada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Artes e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Podemos conceituar as Artes Visuais
com diferentes linguagens de expressão presentes no processo de aprendizagem como
por exemplo, o recorte e colagem, o desenho,
a modelagem, a pintura, todos esses conceitos
contribuem no desenvolvimento escolar aperfeiçoamento de conteúdos de coordenação
motora, criatividade e desenvolvimento da sensibilidade, noções de espaço e superfície.
Atualmente, no Brasil, com a nova LDB
(lei nº 9.394/96), é extinta a Educação Artística
e entra em campo a disciplina Arte, reconhecida oficialmente como área de conhecimento.
O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional, em seu § 2º, dispõe que “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos”.
Além da mudança do nome, aconteceram também mudanças significativas em toda
estruturação da área.
Conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte podemos perceber que a
mudança teve uma significância ampliada dos
conceitos de artes visuais, que atualmente vai
muito além da visão, do apreciar visualmente,
conforme podemos conferir:
Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas
no Brasil na transição para o século XXI, destacam-se
aquelas que têm se afirmado pela abrangência e por
envolver ações que, sem dúvida, estão interferindo na
melhoria do ensino e da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a educação estética, a estética
do cotidiano, complementando a formação artística dos
alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico- artístico que tem por premissa básica a integração
do fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua
contextualização histórica (PCN, 2000, p. 31).

Neste sentido podemos compreender
uma abrangência cultural maior, onde permite-se explorar outras vertentes do ensino de arte
melhorando a qualidade de ensino e aprendizagem enriquecendo o repertório do aluno
com um aprendizado mais significativo, reiterado por Albinati (2009):
Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos elementos de sua experiência. No
processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra
como pensa, como sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o que
ela domina, de acordo com seus estágios evolutivos.
Uma obra de arte não é a representação de uma coisa,
mas a representação da relação do artista com aquela
coisa. [...] Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, comunicação e adaptação social (ALBINATI, 2009, p. 4).
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Assim, se pensarmos na educação
com arte, certamente desenvolvemos o potencial de criação e produção do aluno ampliando
sua sensibilidade e pensamento artístico.
A arte contribui para a formação do indivíduo, pois através dela podemos expressar
nossas emoções, história, cultura, materializa
nossos pensamentos, ir além das palavras
para se comunicar, ampliam descobertas, habilidades e conhecimento de mundo.
Assim sendo, os professores dessa
disciplina buscaram novas abordagens para
atender e consolidar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), baseados na Abordagem
Triangular de Barbosa, promoveram uma melhoria significativa para um ensino de qualidade:
Muitos arte-educadores passam a trabalhar a partir de
três eixos de aprendizagem significativa em arte: fazer
artístico do aluno, a apreciação do aluno (dos próprios
trabalhos, dos de colegas e dos artistas) e a reflexão
sobre a arte como objeto sociocultural e histórico (IAVELBERG, 2003, p.118).

Conforme o autor, o professor deve trabalhar a arte considerando esses três eixos de
aprendizagem valorizando a criação, a apreciação e a compreensão como perspectiva histórica e cultural na sociedade.
É necessário que a disciplina de Artes
Visuais seja vista como uma disciplina tão importante quanto as outras do currículo e esse
preconceito de que as artes seja um passatempo seja revisto nas escolas. Para atender
a todos esses quesitos precisamos de investimentos e professores bem capacitados e preparados para que estes estejam capacitados
para desenvolverem nos alunos o conhecimento do mundo através das Artes.
Por isso, cabe ao professor promover
aos educandos trabalhos que desenvolvam as
diversas linguagens presentes nas artes visuais, propiciando momentos em que eles possam expressar suas ideias e colocar em prática sua criatividade, pois as diversas faces da
arte visual é de extrema importância na educação uma vez que ambas andam paralelamente

na vida cotidiana do ser humano. A educação
e a arte, não devem ficar restritas a pena a
educação escolar, mas devemos entender que
a arte de uma forma geral faz parte da nossa
vida diária.
Neste contexto da Arte, tão importante quanto a dança e as artes visuais, também
faz parte o teatro. A palavra “teatro” deriva dos
verbos gregos “ver, enxergar”, lugar de ver, ver
o mundo, se ver no mundo, se perceber, perceber o outro e a sua relação com o outro.
Assim, se considerarmos os estudos de Gardner (1994), sobre as teorias das múltiplas inteligências, podemos considerar que o teatro tem
uma importância no desenvolvimento humano.
Gardner, em seus estudos sobre o funcionamento do cérebro, coloca por terra aquela antiga noção de que só existia um determinado padrão de pessoa inteligente, geralmente
relacionado ao campo da lógica-matemática.
Gardner e sua equipe da Universidade de Harvard, apresentaram que temos em nosso cérebro diferentes áreas em que são desenvolvidas
mais ou menos, de acordo com a predominância de interesses de cada um, uma determinada inteligência. Se considerarmos que os seres humanos aprendem através da percepção
e que temos mais de um modo de percepção.
Assim, a maneira de olhar para a
aprendizagem é através dos modos sensoriais:
visual (ver), auditivo (audição e fala) e tátil-cinestésico (toque em movimento). Esses são os
estilos de aprendizagem, de acordo com Gardner (1995), cada pessoa pode ter um estilo de
aprendizagem que se identifica mais ou uma
mescla deles. Assim, a maioria das pessoas
aprendem com todos os três estilos, porém,
um estilo pode dominar mais e outros menos.
Isso se segue até o fim da vida.
Na escola o educando deveria aprender utilizando, praticamente, esses três estilos,
porém, na prática o que acontece é que as disciplinas são projetadas aos alunos com atividades que privilegiam os modos visuais ou meios
auditivos de forma limitada, negligenciando o
estilo tátil-cinestésico. Trabalhar o teatro na escola é importante, por isso não devemos apenas fazer os alunos assistirem as peças, de863
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vemos também fazê-los representá-las, porque
essas ações aborda e incentiva todos os três
estilos de aprendizagem, sendo um aprendizado inerentemente multimodal.
O estudo das artes do teatro contribui
para o desenvolvimento destas inteligências
interpessoais e intrapessoais, por explorar e
adquirir conhecimento através do movimento,
voz e palavra escrita. O processo de criação
de teatro se trabalhada naturalmente também
gera diversão e alegria em muitos estudantes,
cumprindo seu papel educativo e social, pois
”o teatro tem a função de divertir instruindo
é uma verdade que ninguém pode contestar,
pois seria negar-lhe a própria história” (REVERBEL, 1989).
Por isso, o teatro na escola tem uma
importância fundamental, permitindo ao aluno
uma gama de aprendizados, destacando a socialização, a criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros.
Os professores podem explorar o universo do teatro na escola de várias maneiras,
desde a produção de peças, passando pela
criação de roteiros, ensaios, etc, pode ainda
apresentar aos alunos os diversos tipos de teatro trabalhando com a confecção de personagens utilizando materiais variados, ampliando
seu repertório e estimulando sua criatividade
com os scripts contendo diálogos das peças
representadas pelos integrantes do grupo, demonstrando que é possível criar e interpretar
e com muito pouco, divertir e ensinar à todos
com propostas interdisciplinares, inclusive.
O teatro é uma porta aberta para a criatividade, prepara os estudantes para praticar a
paciência, foco, disciplina e persistência necessária para aprender. Estes atributos pessoais e
hábitos podem melhorar a carreira e competências ao longo da vida que ajudam os alunos
a alcançar o sucesso pessoal e profissional.

A ARTE E O DESENVOLVIMENTO DO
EDUCANDO
O ensino de Arte é muito importante
para o desenvolvimento do aluno, ele contribui significativamente para a aprendizagem em
diversas áreas, entre eles, o desenvolvimento
da capacidade de interpretação, pois de acordo com a arte educadora Ana Mãe Barbosa
(1989), “ao interpretar, você amplia a sua inteligência e a sua capacidade perceptiva, que vai
aplicar em qualquer área da vida”. Segundo a
arte educadora, é absolutamente importante o
contato com a arte por crianças e adolescentes.
Primeiro, porque no processo de conhecimento da arte são envolvidos, além da inteligência e do raciocínio, o afetivo e o emocional, que estão sempre fora do currículo escolar
(Barbosa, 1989). Assim, o ensino de Arte ao
desenvolver essas habilidades influencia positivamente no aprendizado de qualquer outra
disciplina.
Além disso, o trabalho com artes estimula a criatividade, o trabalho coletivo e ajuda
a criança a desenvolver outros níveis que também são fundamentais para a aprendizagem,
como a criatividade.
Muitas vezes pode parecer estranho,
pois não conseguimos encontrar relação da
arte com outras disciplinas, mas o ensino de
artes permite que as crianças se expressem
melhor nas disciplinas de matemática ou ciências; melhorando o desempenho acadêmico, segundo um relatório da Americans for
the Arts, no qual afirma que as crianças que
participam regularmente das artes (três horas
por dia em três dias por semana por um ano
inteiro) são quatro vezes mais propensos a ser
reconhecido em seu desempenho acadêmico; desenvolvendo a linguagem, pois ao fazer
arte ou apenas falar sobre o assunto com as
crianças pequenas, oferecemos oportunidades para aprender palavras e identificar cores,
formas e ações; habilidades motoras e ainda,
de acordo com a pedagoga Cássia Ravena M.
de Assis Medel, o trabalho com a motricidade refinada com crianças que estão prestes a
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entrar na educação infantil, é considerado pré-requisito extremamente necessário para beneficiar a criança no processo de alfabetização
e aprendizagem visual. Especialmente para
as crianças pequenas, os desenhos, pintura e
escultura quando explorados na arte ajuda a
desenvolver habilidades visuo-espaciais, assim
ao usar sua informação visual, ela pode interpretar o mundo e ajuda na tomada de decisão.
Além disso, as artes fortalecem a resolução de problemas e habilidades de pensamento crítico; a perseverança e o foco, a aprender a tocar um instrumento, certamente essa
habilidade fará a diferença para sua carreira
para trabalhar projetos desafiadores; colaborativos, muitas atividades que são desenvolvidas
na disciplina de artes, como a banda, o coral,
o teatro ou até mesmo uma produção de pintura pode exigir um trabalho coletivo, ensinando que a contribuição de cada um no grupo é
essencial para o sucesso, mesmo se eles não
têm o papel principal.
Como podemos perceber, ao trabalhar
a arte, trabalhamos com os alunos a responsabilidade, a colaboração, pois ao realizarem um
trabalho colaborativo, há consciência que eles
são responsáveis por suas contribuições para
o grupo e inventividade.
Quando incentivamos os alunos a expressar-se e assumir riscos na criação de arte,
eles desenvolvem um senso de inovação que
será importante em suas vidas adultas e finalizando, a consciência cultural, pois como vivemos em uma sociedade cada vez mais diversificada, as imagens de diferentes grupos
na mídia também pode apresentar mensagens
contraditórias. “Se uma criança brinca com um
brinquedo que sugere um sentido racista ou
sexista, o significado se desenvolve por causa
da estética do brinquedo, da cor, forma, textura
do cabelo”, diz o Dr. Kerry Freedman, Chefe
de Arte e Design Educação na Northern Illinois
University. Ensinar as crianças a reconhecer as
escolhas que um artista ou designer faz ao retratar um assunto, ajuda as crianças a entender
o conceito de que o que vê pode ser a interpretação de alguém da realidade.

São muitas as razões para o envolvimento da arte na educação escolar, os benefícios desse processo no aprendizado é
um componente fundamental na melhoria da
aprendizagem em todas as áreas acadêmicas.
Além disso, as artes também fornecem aos
alunos benefícios não-acadêmicos como a promoção da autoestima, motivação, consciência
estética, a exposição cultural, a criatividade, a
melhoria da expressão emocional, bem como
a harmonia social e a valorização da diversidade, pois têm a capacidade de envolver a todos,
não há barreiras de raça, religião, cultura, geografia, ou níveis socioeconômicos.

865

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de domínio público que existem muitas dificuldades no aprendizado da disciplina de
Arte, muitas são as causas e também a busca por soluções, por isso, pessoas de todo o mundo
estão trabalhando na reestruturação da disciplina, como vimos esse grande passo com a publicação da Lei 13.278/2016, que traz a obrigatoriedade da disciplina no currículo, uma vez que
no Brasil, já é difícil manter o obrigatório, imagine o não obrigatório.
Ensinar bem a disciplina de Arte é uma tarefa complexa e não há receita fácil para isso,
não há um caminho único para se ensinar e aprender a arte. Por isso, investir em formação docente é importante para a mudança do nosso sistema de educação, com o objetivo de atingir
em primeiro lugar a vasta maioria dos estudantes e criar uma consciência do que, de como e
do porque do ensino de Arte.
Tal consciência nos faz, como educadores, chegar a uma importante razão para mudar.
Mudar para que os cidadãos de amanhã apreciem o papel “penetrante” da arte na cultura onde
vivem e para que os indivíduos que têm interesse em arte e talento para ela sejam expostos à
sua verdadeira natureza e extensão.
Espero de esta forma ter contribuído através da elaboração desse trabalho para a identificação dos benefícios e alguns dos desafios a serem enfrentados pela consolidação dessa
disciplina e também gerar no leitor a curiosidade para então verificar as possibilidades para
obtenção de ideias e soluções a partir dessa compreensão.
Os desafios para a modificação do ensino estão aí a postular uma visão da educação de
caráter amplo, apontando para uma convergência de esforços na busca da interdisciplinaridade
e da contextualização, de forma que o aprendizado científico e artístico faça parte da formação
cidadã do indivíduo, consolidando sua identidade.
Seja na educação infantil, ensino fundamental ou médio, os professores que têm mais
disponibilidade para promover a transformação são os de arte. Ao desenvolver o domínio artístico, o educando será capaz de ter uma visão mais criativa e inovadora na resolução de seus
problemas, por isso é importante essa compreensão da sua criatividade e visão de mundo frente
as dificuldades enfrentadas.
Conclui-se que a disciplina de arte desenvolve diversos aprendizados no processo de
ensino- aprendizagem e por isso o professor deve ter conhecimento dos benefícios e criar estratégias e ações nesse processo de formação que deve à expressão artística frente à aprendizagem de novos conhecimentos que não serão apenas acadêmicos e para toda a vida.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: PREVENÇÃO E
CONTROLE DA CRIMINALIDADE

RESUMO: Um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito é o direito à segurança pública, assegurada pela Constituição Federal. Está relacionada com a formação do homem e
a transformação social, constituindo um direito relevante que, infelizmente, não vem sendo
percebido pela população. Este estudo mostra algumas formas de prevenção ao crime, de
acordo com atual situação político-social de nosso País, trazendo alternativas para a melhoria
do panorama brasileiro em termos de política criminal e focando a atenção na necessidade
de mudança de medidas radicais para métodos menos estigmatizantes, mais proativos, mais
preventivos, mais restaurativos, ressocializadores e reeducativos.

Palavras-chave: Segurança Pública; Criminalidade; Violência.
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INTRODUÇÃO

P

ara a moderna criminologia, não se combate a violência direcionando apenas
àquele que comete a infração quando a intenção é a de reunir esforços para
combatê-la, pois, esta já não é mais apenas uma questão policial. Prevenção é a
palavra-chave quando se fala em criminalidade e o melhor meio para o combate ou diminuição
desta é alcançar as raízes de crime, e não suas consequências. Então, como proceder? O que
se entende por prevenir o crime?
Segundo Molina e Gomes (1997), a forma clássica de criminologia tem por objetivo
reunir esforços para prevenir a criminalidade, porém, direcionando-os ao infrator, por entender
que ameaçando aplicar eficazmente a pena possa neutralizá-lo. “Não existe, pois, outro possível
destinatário dos programas de prevenção criminal, tendo em vista o protagonismo absoluto que
se outorga ao delinquente” (MOLINA; GOMES, 1997, p. 74).
A impressão que se tem é de que o infrator faz uma avaliação custo/benefício no caso
de cometer um crime e, refletidamente o consuma. É a Teoria da Escolha Racional que preconiza
que o comportamento humano pode, em várias medidas, ser estudado por meio do pressuposto
de racionalidade para compreensão dos fenômenos sociais, onde é colocado em um dos pratos
da balança o peso da punição, de ser detido ou aprisionado, e no outro, quanto custa cometer
o crime, qual o lucro que a ação criminosa resultará como se fosse um salário (BECKER, 1968),
decidindo-se, então, por participar ou não do crime, após ter avaliado as perdas e ganhos.
O objetivo geral deste estudo é analisar programas de prevenção e quais correntes criminológicas os inspiraram e objetivos específicos: Entender os fatores que levam a criminalidade;
Estudar os tipos de prevenção e Verificar a importância da prevenção a violência e a criminalidade (BECKER, 1968).
É uma pesquisa que se justifica pelo contexto contemporâneo, no qual a violência e a
criminalidade têm sido exponencial em nossa sociedade. É preciso buscar alternativas e combater as causas e não somente os efeitos, por meio de políticas públicas mais consistentes e
igualitárias, que considere as demandas sociais de maneira mais justa. Com base no panorama
que se apresenta atualmente, e da necessidade de buscar soluções para tema tão importante e
urgente, questiona-se: De que forma combater e controlar a criminalidade oferecendo políticas
públicas que atendam aos anseios da população, contribuindo, assim, para uma sociedade mais
justa? (BECKER, 1968).
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so as residências, ao trabalho, na iluminação,
no transporte público, além de criar locais de
vigilância ou de observação. Estas medidas
Neste segmento apresenta-se alguns servem como obstáculos ao crime, pois, difidos principais programas de prevenção e con- cultam o acesso e aumentam o risco para o
trole da criminalidade são nos núcleos urbanos infrator em potencial (FREITAS, 2002).
que se encontram os maiores índices de crimiPorém, é importante alertar para o fato
nalidade, em função da deterioração de suas
áreas, com pouca infraestrutura, e níveis signi- da possibilidade da aplicação de políticas de
ficativos de falta de organização social (FREI- prevenção, com base no entendimento de que
a criminalidade se concentra em locais onde a
TAS, 2002).
densidade demográfica é alta e onde há cidaBaseado na Escola de Chicago, em dãos menos favorecidos, ser considerada ofenuma análise a respeito do crescimento dos siva ou discriminatória, nos quais os considemunicípios e da crescente industrialização, rados discriminados seriam, principalmente, os
chega-se à conclusão de que é desse contex- marginalizados residentes em locais com esse
to que surgem os fenômenos sociais, provoca- perfil e onde falta estrutura urbana (FREITAS,
dos por mudanças econômicas, demográficas 2002).

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO:
ÁREAS GEOGRÁFICAS

e espaciais. É neste cenário que emerge um
ambiente que assinala grandes desigualdades,
propiciando comportamentos marginais, que
encontramos descritas na legislação como
sendo crime (FREITAS, 2002).
Pode-se deduzir, desta forma, que
o crime é um resultado do urbanismo, teoria
baseada no fato da vida em coletividade ser
um processo em constante adaptação de interação da população, do meio ambiente e da
organização (FREITAS, 2002).

PREVENÇÃO: REFLETINDO SOBRE O
CONCEITO
Para a criminologia moderna, é por intermédio da prevenção, destacando-se a prevenção primária, secundária e terciária, e não
somente por meio do delinquente, que a probabilidade de diminuição da violência é viável
(FREITAS, 2002).
Prevenção Primária: Colocam em evidência a habitação, o trabalho, a inserção do
homem no meio social e a qualidade de vida
para todas as pessoas a longo e médio prazo,
como elementos essenciais de prevenção ao
crime. Por meio da estratégia de política social,
econômica e cultural, proporcionar qualidade
de vida, tornando-as capacitadas para superar
de forma produtiva, eventuais conflitos (FREITAS, 2002).

O crime não é considerado fenômeno
individual, mas sim, ambiental, pois, o comportamento do ser humano se molda por meio de
vetores socioambientais, ou seja, aspectos sociais, físicos e culturais das atividades humanas, que deve contar com o poder público para
intervir nas áreas marginalizadas, por meio de
programas que propiciem a ordem nos centros
urbanos, melhore a infraestrutura e oferta de
Prevenção Secundária: Com atuação
serviços básicos de caráter público, entre ou- na origem ou onde aparece o crime, orientatros (FREITAS, 2002).
da para grupos selecionados, que possuem
maiores riscos de sofrer ou ser protagonista
A reestruturação física dos espaços do problema criminal a curto e médio prazo.
e vias também é uma maneira de prevenir o Aqui se enquadra a política legislativa penal e
delito, que pode neutralizar as ocorrências a ação policial, políticas de ordenação urbana,
criminais ou de vítimas quando, por exemplo, controle dos meios de comunicação (FREIsão tomadas medidas para melhorar o aces- TAS, 2002).
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Prevenção Terciária: Destina-se ao recluso, o apenado, e tem por objetivo evitar a
reincidência por meio da ressocialização. É
preciso rever atitudes, valores e formas de se
comportar, por meio da substituição dos valores sociais que foram sustentáculos até então,
para evitar comportamentos indesejáveis no futuro. De acordo com a Teoria do Aprendizado
Social (ou da Associação Diferencial) os jovens
e as crianças aprendem a criminalidade, desta
forma, é preciso um cuidado maior para que
isso não ocorra (FREITAS, 2002).
Segundo Jorge-Birol (2007 apud
KUHN, 2002):
Os indivíduos determinam seus comportamentos a partir de suas experiências pessoais com relação a situações de conflito, por
meio de interações pessoais e com base no
processo de comunicação. Desta aprendizagem, determinam-se os comportamentos favoráveis e desfavoráveis ao crime. Neste sentido,
tanto os contatos pessoais, como o contato
com métodos e técnicas criminosas são formas de aprendizado que motivariam e legitimam o comportamento delituoso (JORGE-BIROL, 2007 apud KUHN, 2002, p. 41).
Assim, tanto as relações pessoais,
quanto a proximidade com modos e técnicas
criminosas são aprendizados motivadores que
legitimam o comportamento delituoso. Jorge-Birol (2007 apud SUTHERLAND, 1934) formulou nove hipóteses, dentre as quais se destacam a primeira, a segunda e a quarta. Primeira
hipótese: “Comportamento criminoso é aprendido”. Segunda hipótese: “Comportamento criminoso é aprendido pela interação com outras
pessoas em um processo de comunicação”.
Terceira hipótese: “Quando um comportamento
criminoso é aprendido, a aprendizagem inclui:
técnicas para executar o crime, que podem ser
complicadas ou simples; e as direções específicas de motivos, impulsos, racionalizações e
atitudes”:

A delinquência juvenil dos bairros menos favorecidos do Brasil, pode ser explicada
por meio desta teoria. Cabe aos adultos ensinar que ser bem sucedido em sua vida pessoal
tem sua importância, porém, não a qualquer
custo; ser modelo de condutas positivas; levar
mensagens de que devem dar um sentido à
vida.
Porém, a relação de causa da teoria levanta dúvidas sobre se é a proximidade com
criminosos a razão que leva a pessoa ao crime, ou é a pessoa com índole criminosa que
busca contato com os criminosos?

INSPIRAÇÃO POLÍTICO SOCIAL DE
PREVENÇÃO DO DELITO
Partindo-se da Teoria da Anomia na
perspectiva de Durkheim (1974) e Merton
(1957), pode-se deduzir, com clareza, que as
raízes de boa parte da criminalidade de uma
sociedade reside nos conflitos sociais (carências; demandas; desigualdades).
Durkheim deu o nome de “anomia” ao
enfraquecimento das normas numa dada sociedade, considerando-a uma desorganização
tal da sociedade que enfraqueceria a integração dos indivíduos que não sabem que normas devem seguir.
Numa sociedade ou grupo social em
anomia: [...] faltará uma regulamentação durante certo tempo. Não se sabe o que é possível e o que não é, o que é justo e o que é
injusto, quais as reivindicações e esperanças
legítimas, quais as que ultrapassam a medida
(DURKHEIM, 1974).
Para o autor citado, crime é um fato
social onde o homem está submetido a uma
ordem imposta, o que estabelece condições
para que se produza o crime. Em sua Teoria da
Anomia, ele ensina que o crime é manifestação
de uma falta de regulamento social. O crime é
produzido pelo estímulo de desejos, que surgem com a modernização:
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A anomia é um estado de falta de
objetivos e regras[1] e de perda de identidade, provocado pelas intensas transformações
ocorrentes no mundo social moderno. A partir
do surgimento do capitalismo e da tomada da
razão como forma de explicar o mundo, há um
brusco rompimento com valores tradicionais,
fortemente ligados à concepção religiosa. A
modernidade, com seus intensos processos de
mudança, não fornece novos valores que preencham os anteriores demolidos, ocasionando
uma espécie de vazio de significado no cotidiano de muitos indivíduos. Há um sentimento de
se “estar à deriva,” participando inconscientemente dos processos coletivos/sociais: perda
quase total da atuação consciente e da identidade (NERY, 2007, p. 15).

metas devem ser alcançadas por meios legítimos. Porém, a desproporção entre o que é
culturalmente reconhecido como válidos e os
meios que a pessoa tem para atingi-las pode
existir, o que origina os comportamentos que
fogem ao lícito. Assim, a Anomia não é nada
mais do que: [...] crise da estrutura cultural,
que se verifica especialmente quando ocorre
uma forte discrepância entre normas e fins culturais, por um lado, e as possibilidades socialmente estruturadas de agir em conformidade
com àquelas, do outro lado (JORGE-BIROL,
2007 apud MERTON, 1957).
Resumindo, Merlon (1957) sob inspiração de Sutherland (1934) diz que, como na
Índia, existem sociedades onde a falta de bens
à disposição é grande, anômicas e há baixos
índices de criminalidade, o que leva a crer que
não seria a falta de bens de primeira necessidade o que determina a criminalidade, mas, a
tensão que resulta da desigualdade social. “A
criminalidade é resultado da distância entre o
desejo de vencer na vida e os meios disponíveis para vencer na vida, como educação, saúde, trabalho e dinheiro” (JORGE-BIROL, 2007
apud KUHN, 2002).

Um espaço sem preenchimento que
não pode ser preenchido de maneira legal e
que estimula o instinto de preenchê-lo a qualquer custo ou forma, mesmo que ilícita, isto
é Anomia, que é provocada pelos fenômenos
da modernização e da urbanização, pois derramam inúmeros e variados bens de consumo,
que nem sempre são disponíveis, provocando,
ao mesmo tempo, uma insuficiência destes na
sociedade. O desejo de possuir o bem será
sempre maior do que os recursos tornando-o,
Diante do contexto social, a tensão que
muitas vezes, inatingível.
ocorre em razão dessa estrutura, leva à conclusão de que podemos buscar suporte nesta
Em tempos de crise na economia, teoria para justificar o crescimento da criminaliquando há diminuição da produção e dos re- dade, portanto a solução seria, principalmente,
cursos, os desejos não param de crescer, sen- de caráter social para minimizar o problema.
do impossível um equilíbrio. Por meio da refor- Uma política social com parâmetros elevados
mulação da Teoria de Durkheim, Merton (1957) se torna, desta forma, num dos melhores protrouxe um novo olhar no qual, segundo ele, o gramas de prevenção à criminalidade e à vioque motiva a delinquência é o fato da impos- lência, pois interfere nas causas, passando o
sibilidade da pessoa atingir metas estabeleci- crime a ser um mero indicador ou sintoma.
das, como é o caso do sucesso financeiro.

PREVENÇÃO VITIMÁRIA
É uma explicação funcionalista onde o
crime é reportado a uma provável contradição
entre a estrutura social e a cultural. A imposição pela cultura de certas metas como o que
traz bem-estar, a marca do carro, da roupa, por
exemplo, é seguida, também, por modelos de
comportamento institucionalizados que estas

Trata-se da prevenção a partir da vítima, da verificação do seu potencial vitimal,
quando se verifica o potencial ativo desta no
delito. Esta prevenção pressupõe uma intervenção em grupos potencialmente predispostos a
ser vítimas na dinâmica do delito, ou seja pes873
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soas que demonstram melhor condição social, frequência. De acordo com Equipe QSP (s.d.
física, de idade, sexo ou origem e que são pas- apud KILLIAS; MOLINA; GOMES): Perguntousíveis de sofrer agressões:
-se ao entrevistado se já havia sido vítima de
algum delito, qual delito, em que período, em
O crime é um fenômeno altamente se- que lugar, quais as características do infrator,
letivo, não casual, nem fortuito ou aleatório: se o infrator era conhecido, qual foi o prejuíbusca o lugar oportuno, o momento adequado, zo advindo do crime, se o fato foi noticiado à
e a vítima certa também. A condição de víti- autoridade competente e se houve intervenção
ma – ou risco de chegar a sê-lo – tampouco desta (QSP, s.d. apud KILLIAS, 2001; MOLINA;
depende do azar ou da fatalidade, senão de GOMES, 1997).
certas circunstâncias concretas, suscetíveis de
verificação (JORGE-BIROL, 2007 apud MOLIIdentificou-se que, além da diferença
NA; GOMES, 1997, p. 75).
entre os crimes ocorridos e os registrados na
polícia, principalmente os de ordem sexual, alguns poderiam ter sido evitados com o conheSegundo a Teoria da Ocasião, são as cimento do público alvo dos crimes e de seu
pessoas que estão ao redor do indivíduo que o desenvolvimento. São mais frequentemente víinfluenciam a praticar o crime. Assim, a forma timas de violência aqueles com uma rotina agide viver da vítima (life style model) (HONDEN- tada, que ficam mais fora de casa, trabalhanLANG; GOTTFREDSON; GAROFALO, 1978), do, viajando ou divertindo-se (QSP, s.d. apud
aumenta a possibilidade deste ser vitimado, KILLIAS, 2001).
sendo necessário para tanto, que a vítima em
potencial depare-se com um autor motivado.
No caso das vítimas de violência serem
mulheres, é comum que conheçam o agressor
Do ponto de vista da prevenção, a teo- e os homens jovens com nível de escolaridade
ria da ocasião tem, de algum modo, contribuí- superior são, na criminalidade urbana, os alvos
do com certas novidades na Política Criminal, mais frequentes (Kahn, 2002). É possível, porpois, a noção de hot spots acrescentou a preo- tanto, detectar os indicadores convergentes as
cupação com alguns locais nas discussões cri- pessoas com maior possibilidade de se vitimaminais. São lugares com grande incidência de rem.É possível a criação de Políticas Criminais
causas que podem favorecer a criminalidade, de Segurança Pública com maior objetividacomo os bairros periféricos, à beira da margi- de, levando-se em conta estudos comportanalidade ou bairros mais favorecidos onde se mentais, perfil das vítimas e possíveis vítimas,
encontre vários fatores: drogas, bebida e di- considerando-se o meio em que vivem, ou seu
nheiro, que levem ao crime.
pertencimento às classes com mais vulnerabilidade, como as mulheres, as crianças, os idoAinda segundo esta teoria, um segun- sos, os estrangeiros, os marginalizados.
do aspecto que merece atenção para a vitimária é a rotina de vida: routine activity approach
É possível, também, educar estas pes(CHEN; FELSON, 1979). Além dos locais fre- soas para que evitem os locais de provável viquentados pelas vítimas, sua rotina também é timização, assim como para que evitem locais
importante, pois nesta situação a vítima está e comportamentos que se considere mais pedesprotegida e à mercê do autor, havendo um rigosos ou, ainda, que organizem suas vidas
desequilíbrio entre a oportunidade do crime e procurando evitar serem vítimas de crimes, asas condições que a própria vítima produziu a sumindo atitudes que defendam seus interespartir de sua rotina. Alguns países da Europa ses, uma vez que conhecem a razão que as
fizeram sondagens para verificar qual o per- torna mais vulneráveis.
fil das vítimas que sofriam crimes com mais
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É importante ressaltar, entretanto, a
“cultura do medo” que pode ser desenvolvidas
por estas políticas, pela função da atitude natural de autodefesa, e que pode atingir a saúde
mental dos cidadãos ou das potenciais vítimas.

CRIME: POR QUE OCORRE?

A desigualdade de renda, nesse contexto, parece se encaixar no modelo, pois
quanto mais desigual a sociedade e a probabilidade de punição menor, mais o crime pode
ser “recompensador”. A segunda defende que
quando a situação social e econômica melhora, o indivíduo se afasta da criminalidade e não
considera a punição como fator que irá inibir
a criminalidade. Entende que a violência e a
criminalidade são consequência de um Estado
neoliberal que se preocupa mais com ações
policiais e penitenciárias e menos políticas
públicas e sociais.

Violência é “a imposição de um grau
significativo de dor e sofrimento evitáveis”
segundo a Organização Mundial da Saúde
(2000), embora nem toda violência possa ser
considerada como um crime. A definição para
crime é o rompimento de regras e normas préNesta direção, Wacquant (2001) consi-estabelecidas passível de punição pela lei.
São crimes segundo o Código Penal Brasileiro: dera que haveria a emergência de um Estado
Penitenciário, já Seibel (2005), considera que
a violência estaria associada a mudanças ca• Contra a vida,
pitalistas, de onde as perspectivas de inclusão
• Contra a integridade física,
social e de trabalho profissional são baixas, as• Contra a liberdade pessoal,
sociada a um precário sistema público de pro• Contra a liberdade sexual,
• Contra a propriedade com sub-ti- teção social que contribuem para as práticas
pologias em cada um deles (OMS, ilícitas.
2000).
Alguns autores consideram as duas
óticas, segundo Soares (2007 apud CARDOSIMPLIFICANDO, EXISTEM DUAS
SO, 2008), por exemplo, a excessiva violência
FORMAS DE VER A VIOLÊNCIA E O
na América Latina é fruto da alta desigualdade
CRIME:
econômica, do contingente policial reduzido e
• Uma considera que uma lei mais ri- da baixa taxa de encarceramento. A solução
seria aumentar o encarceramento, porém, o
gorosa deva ser aplicada.
• Outra considera que é preciso cui- próprio Soares afirma que nenhuma generalidar dos motivos para sua redução. zação se aplicaria para o problema da criminalidade no Brasil, uma vez que as diversas
A primeira exige rigor na aplicação de práticas criminosas estão associadas a dinâpenas, com penas mais longas para que a pu- micas sociais e regionais diferentes o que imnição seja proporcional a possibilidade de be- possibilita a atribuição da criminalidade a uma
nefício que o crime traria a ele. Para Ehrlich causa apenas.
(1973), a criminalidade é fruto de um modelo de decisão que se baseia na racionalidade
humana, assim, quando comete um crime, o
indivíduo faz um cálculo, mesmo que impensado, da potencialidade do crime verificando se
valerá a pena e, se concluir que é vantajoso,
então o cometerá (EHRLICH, 1973).

É preciso lembrar, ainda, que muitos
crimes são passionais, tem sua origem em discussões e/ou desavenças que podem culminar em violência e, neste caso, o alcoolismo
pode ser desencadeante, assim como, a má
organização do trânsito, outra fonte de violência na vida moderna, devido ao estresse. Pôde-se constatar em uma experiência internacional
recente da Colômbia (BOGOTÁ; MEDELLIN)
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que ao se associar as duas óticas, o resultado
foi excelente, o que significa dizer que o rigor
nas penas e punições, somado a um programa melhorias sociais ampliado, a inclusão dos
jovens, estrutura física como transporte público de qualidade, escolas em período integral,
computação para jovens, bibliotecas públicas
entre outros, que atendam as regiões periféricas podem realmente fazer diferença na prevenção da criminalidade e violência.

FATORES QUE INFLUENCIAM A
CRIMINALIDADE

Alunos da rede federal têm um custo
médio de R$15 mil por ano, e na rede estadual
R$ 2,3 mil por ano. Para comparação, uma escola particular não custa menos do que R$15
mil por ano para os pais de um aluno no ensino médio. Para pesquisadores, essa diferença
mostra claramente dois dos principais problemas dos setores de educação e prisional: baixíssimo investimento na educação e ineficiência do gasto nas prisões
Só com o Auxílio Reclusão, o país gasta quase R$ 300 milhões por ano, mais ou
menos igual ao previsto para ser gasto com
o funcionamento das Instituições Federais de
Educação Básica. Quando uma pessoa segurada pelo INSS vai presa, ela tem direito a esse
auxílio, conforme a portaria interministerial
(6/1/2012), (Grifos do autor), (SARTORETTO,
2015).

Cinco são os fatores apontados na literatura como relacionados à criminalidade: Desemprego: quando os níveis de desemprego
são altos a ocorrência de crimes seria maior;
Educação: em média, os criminosos possuem
menos educação; Renda: desigualdade de
OS FATORES IDADE E RENDA
renda aumenta a ocorrência de crimes; Idade:
esta variável e o gênero parecem ser os fatores
De acordo com Waiselfisz (2012):
mais preponderantes com relação a criminaliOs jovens e as armas de fogo: 2012
dade. “Quanto maior a proporção de jovens do
O estudo revela também que os jovens
sexo masculino entre 15 e 25 anos, maior será
a criminalidade” (MELLO, 2007, p. 15); Drogas. são as maiores vítimas das mortes por armas
de fogo no Brasil. Do total de 42.416 óbitos por
É incentivando e priorizando a educa- disparo de armas de fogo em 2012, 24.882
ção desde a infância que se reduz a criminali- foram de pessoas na faixa de 15 a 29 anos, o
dade. Com a permanência na escola, a criança, equivalente a 59%. Em termos demográficos,
mesmo sem aprender as disciplinas conforme os jovens correspondiam a pouco menos de
os objetivos pré-estabelecidos, estará se so- 27% da população brasileira.
Já a taxa de mortalidade de jovens por
cializando e tendo a oportunidade de aprender (SOARES, 2007). Deve-se levar em conta armas de fogo atingiu 47,6 para cada 100 mil
também que, do ponto de vista de custos, é habitantes, em 2012. Portanto, mais que o domais barato educar do que manter detentos e bro da taxa registrada para a população total
(21,9). Tanto a taxa quanto o número absoluto
apenados. De acordo com Sartoretto (2015):
de jovens mortos por armas de fogo em 2012
O Estado gasta mais de R$ 40 mil por são os mais altos já registrados pelo Mapa da
ano com cada preso em presídios federais, e Violência desde 1980.
De acordo com o levantamento, os
por volta de R$ 21 mil em presídios estaduais.
O custo equivale a mais do dobro da renda per dados de 2012 interromperam um leve movicapita dos estados onde existem as maiores mento de queda, que havia sido constatado
populações carcerárias. O alto custo nas pri- em 2010 e 2011, no número de mortos e nas
sões federais se justifica, segundo o Ministério taxas de mortalidade por disparo de armas de
da Justiça, por serem “presídios de segurança fogo no país, na população em geral e na faixa
de 15 a 29 anos.
máxima”.
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Perfil dos mortos e o Índice de Vitimização Juvenil
A publicação contém também o chamado Índice de Vitimização Juvenil por Armas de Fogo (IVJ-AF). Esse índice analisa a
incidência de homicídios na população jovem,
comparando os resultados com os da população não jovem. Assim, o estudo revela que, em
2012, em média, morreram proporcionalmente
285% mais jovens que não jovens por assassinato praticado com armas de fogo. Em outras
palavras, para cada não jovem assassinado
por arma de fogo, quase quatro jovens foram
mortos da mesma maneira.
O levantamento mostra a idade das vítimas fatais por disparo de armas de fogo. Em
2012, a mais alta taxa de mortalidade foi verificada entre os jovens de 19 anos, com taxa de
62,9 mortes para cada 100 mil habitantes. A
segunda taxa mais alta (62,5) atingiu os jovens
de 20 anos.
O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde registra
a raça/cor das vítimas. Em 2012, segundo o
estudo, armas de fogo vitimaram 10.632 brancos e 28.946 negros no Brasil, o que representa 11,8 óbitos para cada 100 mil brancos e
28,5 para cada 100 mil negros. Logo, pode-se
afirmar que morreram proporcionalmente 142%
mais negros que brancos por armas de fogo.
O levantamento revela também que, em 2012,
94% das vítimas fatais de disparo de armas de
fogo eram do sexo masculino, na população
total. Entre os jovens, esse percentual chegava
a 95% (WAISELFISZ, 2012).
Conforme observado no gráfico 1, o
processo de vitimização juvenil segue em escala ascendente. De acordo com Carvalho
(2006) existe uma discrepância entre o índice
de criminalidade juvenil e a ação do governo
por intermédio das políticas públicas utilizadas
que objetivam a diminuição dos problemas
sociais, uma vez que se por um lado há um
aumento nas ações públicas voltadas para a
juventude, por outro há um aumento da vulnerabilidade juvenil frente à criminalidade.

Segundo Moura (2010 apud PERES,
2007) deveria ser considerado como principal
problema a associação entre violência e exclusão social e não, entre violência e pobreza. A
exclusão é evidenciada pela ausência de políticas sociais, de segurança e acesso às instituições de justiça criminal, que são de responsabilidade do poder público. Há carência de
instituições mediadoras de conflitos legitimando a violência como meio de resolução dos
conflitos. Além disso, no Brasil percebe-se que
não necessariamente as regiões mais pobres
são as mais violentas e vice-versa (ZALUAR et
al, 1994).
Silva (2007) constata que, com relação
à renda da população jovem, quase 70% dos
jovens brasileiros vivem em famílias com renda per capita inferior a um salário mínimo. A
juventude brasileira é predominantemente urbana: 84% dela vivem nas cidades e 31% em
regiões metropolitanas. Se analisarmos a situação da população menos favorecida com mais
critério, conclui-se que, muitas vezes, o crime
é a “melhor” solução no curto prazo para que
estes cidadãos socialmente excluídos resolvam seus problemas de renda, portanto, a falta
de alternativas de trabalho e renda aparecem
como fatores facilitadores do acesso do jovem
ao crime, principalmente os ligados às drogas
e tráfico.

AS DROGAS E O CRIME
Segundo Chalub e Teles (2006), existe
uma correlação entre transtornos desenvolvidos por efeitos de drogas e a criminalidade,
de acordo com muitos estudos voltados a este
assunto. Verifica-se que na presença de álcool ou drogas lícitas estão presentes entre os
envolvidos, há uma aumentada quantidade de
atos violentos por parte dos agressores. “Para
sustentar o vício, os indivíduos se predispõem
a cometer crimes de motivação econômica, e
na maioria das vezes, com violência por conta do uso da droga” (FRANCISQUINHO; FREITAS, 2008, p. 22).
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Nos estudos de ZALUAR et al (1994),
EXPERIÊNCIAS DE PREVENÇÃO E
é principalmente devido ao tráfico de drogas e
COMBATE À CRIMINALIDADE
de armas que os jovens, cometem homicídios.
Pela falta de emprego, má qualidade da educaO quadro a seguir lista diversos progração, falta de programas sociais e de estrutura
mas e experiências de prevenção e controle da
familiar sólida, as drogas tornam-se um caminho viável a se escolher. Desta forma, pode-se violência e criminalidade
deduzir que a pobreza em si não gera crime
Quadro 1 – Programas e Experiências
contra a vida. O uso e o tráfico de drogas são,
na maioria dos casos, o motivo para que uma de controle da violência e criminalidade
Âmbito internacional
pessoa esteja disposta a matar.
Programa de Nova York – Qualidade
de Vida ou Tolerância Zero
A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E
Programa Segurança Cidadã da CoCRIMINALIDADE
lômbia
Programas Brasileiros e órgãos de gesPara controlar as ações criminosas não
basta apenas usar a severidade, para os que tão (lista não exaustiva)
Âmbito nacional
creem que o crime pode e deve ser prevenido
por meio da prevenção, da educação, instrução
Programa Nacional de Direitos Humae melhoria da qualidade de vida do cidadão. nos - PNDH
Desta forma, não haveria necessidade de se
Secretaria Nacional de Segurança Púchegar ao campo da repressão e da punição. blica - SENASP
É possível combater o crime com eficiência peCentro de Estudos de Segurança e Cilas técnicas de prevenção geradas em longo dadania - CESEC
prazo (SANTOS, 2011; ALVES, 2007).
Programa Nacional de Educação Profissional
Ações de prevenção a exclusão e a
Secretaria Nacional de Juventude - SNmarginalização do indivíduo, auxiliando este
para que alcance condições dignas de vida, JUV (2005)
Conselho Nacional da Juventude que evitem a degradação e desestruturação
da família, que fomentem a educação e a qua- CONJUV (2005)
Programa Nacional de Inclusão de Jolificação profissional e social desenvolvendo
consciência social e coletiva para a verdadeira vens - PROJOVEM (2005)
Âmbitos estaduais e outros
comunidade.
Programa Bolsa Trabalho Renda - GoA repressão, ao contrário da prevenção verno SP (2001)
(que antecede o fato criminoso), seria ex-post,
Instituto Sou da Paz (1999) - São Paulo
onde a mão pesada da justiça retira da sociePacto de Cidadania - São Paulo (2004)
dade os que se enveredam pelo mundo do criPrograma Operação Bares - SP ((2004)
me. Enquanto muitos consideram a prevenção
Programa Fica Vivo - Crisp/UFMG
uma ótima solução com efetividade a média e (2002) - Em 2003 o governo mineiro incorpora
longo prazo, outros consideram que a represo programa como política estadual
são é aceitável em curto prazo para se estabeProjeto Sonhos - Rio de Janeiro - ONG
lecer a ordem perdida (SANTOS, 2011).
Inmed Brasil (2005)
Pacto pela Vida (PPV) - Pernambuco
Segundo Alves (2007) é o aprimoramento do sistema educacional, desde a infân- (2007)
Tolerância Zero, Cidadania Dez - Petrocia que deve ser prioridade para a prevenção
lina - Pernambuco (2010)
da criminalidade.
Fonte: Adaptado de Gelinski Neto; Silva (2012)
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O mais antigo dos programas é o Programa Tolerância Zero, muito defendido e combatido por sua ênfase na ótica de lei e ordem.
É sustentado pela Teoria das Janelas Quebradas. Nas palavras de Benoni Belli: A metáfora
das janelas quebradas funcionaria assim: se as
janelas quebradas em um edifício não são consertadas, as pessoas que gostam de quebrar
janelas assumiram que ninguém se importa
com seus atos de incivilidade e continuarão a
quebrar janelas (BELLI, s. d.).
O Promotor Público Rubin (2003) em
seu texto esclarece em especial em sua análise na seção: A Operação Tolerância Zero - A
Retomada do Metrô e das Ruas para o Povo
de Nova Iorque, os ganhos advindos com a
aplicação do programa, demonstrando a recuperação gradual do espaço público do metrô
e das ruas dessa cidade ao convencer os policiais a inibirem os “crimes menores”. Esta ação
reduziu os crimes mais violentos por remover e
modificar a ação de elementos que se valiam
da situação anterior para circular livremente e
atuar no caos formado.
Os que criticam os programas como
o Programa Tolerância Zero argumentam que
outras cidades tiveram queda na criminalidade
embora não adotassem esse tipo de programa.
Assinalam que a utilização de punições rigorosas estariam levando os EUA e outros países
à emergência do estado prisional, sendo que
nas prisões estariam os excluídos da sociedade (WACQUANT, 2011).
Ainda segundo Belli:
O problema da violência urbana é reduzido a uma questão de polícia, não no sentido
tradicional da repressão “ex post facto”, mas
repressão aliada às novas estratégias de organização policial inspiradas em técnicas de
gestão empresarial “pós-fordistas”. Baseada
em uma criminologia conservadora como ponto de partida, a tolerância zero se afigura como
uma nova forma de gerir o espaço urbano e as
relações entre polícia e comunidade. Em vez

da repressão pura e simples, a vigilância constante e a escolha de alvos preferenciais. No lugar de burocracias centralizadas, atribuição de
responsabilidade aos distritos e aos policiais
(BELLI, s.d.).
Programas que combinam ações de
prevenção e repressão com uma visão sistêmica dos problemas sociais têm tido significativos resultados no combate a violência e
a criminalidade, como no caso da experiência
colombiana.

E A POLÍCIA? COMO VAI?
De modo geral, a polícia é o protagonista quando se trata de Políticas de Prevenção
da Criminalidade, mas, é necessário a presença de outro componente: a vítima do crime.
São as vítimas a fonte principal de informação
e sem a colaboração desta, a tendência é de
aumento da criminalidade oculta, o segundo
melhor programa de prevenção é o da prevenção vitimária, pois, em primeiro lugar estão,
sem dúvida, as medidas de cunho político social que, por sua vez são complexas e com
resultados em longo prazo. Assim, deixando de
lado debates a respeito de corrupção, recursos
reduzidos, desinteresse no combate ao crime,
seguem algumas sugestões:
• Melhoria no atendimento para que
aqueles que forem vítimas não desistam de fazer o registro da ocorrência, por meio de cursos de capacitação para os que operam neste setor.
• Transporte ou local adequado para
que aqueles que forem vitimados
pela criminalidade preste seu depoimento e redução do tempo
que permanecem nas delegacias.
• Espaços adequados para receber crianças vitimadas direta ou
indiretamente (creche, berçário).
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• Prestação de serviços assistenciais, psicológicos e jurídicos,
como os oferecidos pelos Centros de Apoio às Vítimas de Crime
em algumas cidades brasileiras e
que atualmente atingem somente cerca de 5% dos vitimados.
• E, finalmente, o aspecto mais crítico: respeitar a vítima em sua privacidade.
Com estas medidas, o serviço que a
polícia presta seria melhorado, aumentando a
confiança da comunidade, propiciando às vítimas de violência a fazer mais denúncias dos
crimes sofridos e colaborar nas investigações
diminuindo a impunidade.

SOBRE A LEI
Para que medidas necessárias sejam
eficazes, é preciso que as políticas de prevenção sejam permanentes e duradouras e possuam uma legislação adequada. Para a formulação de uma Política criminal eficiente, é preciso
que esta seja elaborada científica e progressivamente, com a participação de sociólogos,
juristas, parlamentares e administradores públicos. São necessárias medidas de combate ao
crime, partindo-se de programas de ação nos
bairros e intervenção nos órgãos da justiça criminal com funcionamento adequado. Para tanto, algumas mudanças são necessárias, dentre
elas:
• Elaboração
nal com

• Oferecer
assistência
social
aos vitimizados, o que implica na regulamentação do art.
245 da Constituição de 1988.
• Criar benefícios sociais para as vítimas de ações criminosas ou fundos
de indenização.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, de abordagem exploratória, que
apresenta como aportes teórico-metodológicos
os trabalhos de Jorge-Birol (2007); Chalub e
Telles (2006); Freitas (2002); Gelinski Neto e
Silva (2012); Sartoretto (2015); Seibel (2005)
entre outros. Foram analisados artigos, periódicos, obras, teses e trabalhos científicos que
abordam o tema em pauta e embasaram as
reflexões e a compreensão a respeito da prevenção e controle da criminalidade.

de legislação pecritérios científicos.

• Ações conciliatórias entre agressor e vítima no caso de crimes
de menor potencial ofensivo visando à mediação entre as partes e não o fim do processo.
• Proporcionar segurança pública,
conforme determina o art. 144 da
Carta Magna.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dignidade da pessoa humana expressa no art. 1°, inciso III da Carta Magna representa
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito no Brasil. Certamente se não há Democracia, se impera a desigualdade, se não há acesso aos direitos fundamentais ou humanos,
como habitação, educação, trabalho, alimentação, saúde a tendência de aumento da violência é
intrínseco, o que leva à conclusão de que uma prevenção eficiente do crime pressupõe que se
tenha estratégia, profundo e mais complexo conhecimento do cenário criminal:
O infrator não é o único protagonista do fato delitivo, visto que outros dados, variáveis e fatores configuram esse
acontecimento. Os programas de prevenção devem ser orientados seletivamente para todos e cada um deles:
espaço físico, habitat urbano, grupos de pessoas com risco de vitimização, clima social (JORGE-BIROL apud
MARCHEWKA, 1997, p. 136).

É possível reduzir a criminalidade, mas, são necessárias medidas alternativas e interdisciplinares que são mais importantes e eficazes que as repressivas. É possível reduzir a criminalidade, mas, são necessárias ações alternativas, multi e interdisciplinares, que têm uma importância muito maior e eficaz do que as repressivas.
O Estado precisa investir para que haja respeito e sejam garantidos os direitos fundamentais e sociais, apregoados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e por nossa
Constituição. A comunidade sonha com um país mais igualitário, no qual a comunidade seja solidária, colaborativa com a segurança pública, que tenha respeito ao próximo e à vida. Sabe-se
que a repressão policial, leis severas, presídios, jamais foram e nunca serão soluções, pois só
se preocupam com o efeito e não com a causa. Sem contar que investimentos em prevenção,
principalmente junto a juventude, reduzirão os custos associados à violência e a criminalidade.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: BASES
NEUROPSICOLÓGICAS DA APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo procura por meio de pesquisa bibliográfica realizar um breve estudo a respeito das bases neuropsicológicas que compõem a memória, e como isso pode definir
os processos de aprendizagem. Observando dessa forma, como se dá o processo de aquisição
de novos conhecimentos e sua correlação com a aprendizagem, por meio de um estudo a respeito da Neuropsicologia que é uma especialidade da Psicologia que aborda as relações entre
disfunções cerebrais e comportamento.

Palavras-chave: Neuropsicologia; Transtornos; Aprendizagens Sintomáticas.
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INTRODUÇÃO

O

estudo das bases neuropsicológicas da memória e da aprendizagem é um dos
mais interessantes temas atualmente analisado no campo da neuropsicologia.
Adquirir novos conhecimentos e posteriormente transformá-los sem perdê-los é
o grande interesse dos pesquisadores que procuram estudar os aspectos envolvidos nos mecanismos de formação da memória e na sua correlação com a aprendizagem.
A Neuropsicologia é uma especialidade da Psicologia que aborda as relações entre
disfunções cerebrais e comportamento. Uma lesão cerebral, em geral, ocasiona alterações da
linguagem, do pensamento, da memória, das emoções, etc. A Neuropsicologia se dedica a
compreender e a tratar uma grande variedade de alterações que podem resultar de lesões cerebrais de diferentes tipos. a neuropsicológica é utilizada para identificar déficits, sua gravidade e
extensão, estabelecer inter-relações entre estes déficits, determinar como eles afetam o funcionamento geral do indivíduo, correlacionar déficits específicos e neuropatologia.
Permite, assim, estabelecer a existência e avaliar a magnitude de alterações cognitivas
secundárias à lesão cerebral, proporcionando uma análise quantitativa e qualitativa do funcionamento cerebral e possibilitando a comparação com indivíduos da mesma idade, sexo, escolaridade. É possível utilizar a avaliação neuropsicológica na Formulação de diagnóstico; Reabilitação cognitiva; Pesquisa clínica; Acompanhamento e documentação do estado do paciente em
tratamento; Confecção de documentos legais; entre outros.
Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é o processo de alteração de conduta de
um indivíduo, seja por condicionamento operante, experiência ou ambos, de uma forma razoavelmente permanente. As informações podem ser absorvidas através de técnicas de ensino ou
até pela simples aquisição de hábitos. O ato ou vontade de aprender é uma característica essencial do psiquismo humano, pois somente este possui o caráter intencional, ou a intenção de
aprender; dinâmico, por estar sempre em mutação e procurar informações para a aprendizagem;
criador, por buscar novos métodos visando a melhora da própria aprendizagem, por exemplo,
pela tentativa e erro.
Outro conceito de aprendizagem é uma mudança relativamente durável do comportamento, de uma forma mais ou menos sistemática, ou não, adquirida pela experiência, pela
observação e pela prática motivada. Na verdade a motivação tem um papel fundamental na
aprendizagem. Ninguém aprende se não estiver motivado, se não desejar aprender.
O ponto de partida desta análise é a concepção Vygotskyana de que o pensamento
verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é determinado por um processo
histórico-cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e fala. Uma vez admitido o caráter histórico do pensamento verbal,
devemos considerá-lo sujeito a todas as premissas do materialismo histórico, que são válidas
para qualquer fenômeno histórico na sociedade humana (VYGOTSKI, 1993, p. 44).
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Sendo o pensamento sujeito às interferências históricas às quais está o indivíduo submetido, entende-se que, o processo de aquisição da ortografia, a alfabetização e o uso autônomo
da linguagem escrita são resultantes não apenas do processo pedagógico de ensino-aprendizagem propriamente dito, mas das relações subjacentes a isto.
Vygotsky diz ainda que: o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é,
por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções. Por trás de cada pensamento há uma tendência afetivo-volitiva. Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de
outrem só é possível quando entendemos sua base afetivo-volutiva (VYGOTSKY, 1991 p. 101).
Dessa forma não seria válido estudar as dificuldades de aprendizagem sem considerar
os aspectos afetivos. Avaliar o estágio de desenvolvimento, ou realizar testes psicométricos não
supre de respostas às questões levantadas. É necessário fazer uma análise do contexto emocional, das relações afetivas, do modo como a criança está situada historicamente no mundo.
Na abordagem de Vygotsky a linguagem tem um papel de construtor e de propulsor do
pensamento, afirma que o aprendizado não é desenvolvimento, o aprendizado adequadamente
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer (VYGOTSKY, 1991 p. 101).
A linguagem seria então o motor do pensamento, contrariando assim a concepção desenvolvimentista que considera o desenvolvimento a base para a aquisição da linguagem. Vygotsky defende que os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizagem, uma vez que o desenvolvimento progride de forma mais lenta, indo atrás do processo
de aprendizagem. Isto ocorre de forma sequencial (VYGOTSKY, 1991 p. 102).
Já nos estudos de Piaget, a teoria da equilibração, de uma maneira geral, trata de um
ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, e assim, é considerada como um mecanismo autorregulador, necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com
o meio-ambiente (WADSWORTH, 1996).
Na abordagem de Piaget (1975, p. 14), o sujeito está em constante equilibração. Paín
parte desse pressuposto e afirma que as dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a uma hiperatuação de uma dessas formas, somada a uma hipo-atuação da outra gerando
as modalidades de aprendizagem sintomática.
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tes conceitos são regidos por mecanismos de
memória onde as imagens dos sentidos são
Hiperassimilação sendo a assimilação fixadas e relembradas por associação a cada
o movimento do processo de adaptação pelo nova experiência.
qual os elementos do meio são alterados para
A memória permanente, ou memória
serem incorporados pelo sujeito, numa aprendizagem sistematizada pode ocorrer uma exa- de longo prazo, depende de transformações
cerbação desse movimento, de modo que o na estrutura química ou física dos neurônios.
aprendiz não resigna-se ao aprender. Há o pre- Aparentemente as mudanças sinápticas têm
domínio dos aspectos subjetivos sobre os ob- uma importância primordial nos estímulos que
jetivos. Esta sintomatização vem acompanhada levam aos mecanismos de lembranças como
imagens, odores, sons, etc, que, avulsos pareda hipoacomodação.
cem ter uma localização definida, parecendo
Hipoacomodação a acomodação con- ser de certa forma blocos desconexos, que ao
siste em adaptar-se para que ocorra a inter- serem ativados montam a lembrança do evento
nalização. A sistematização da acomodação que é novamente sentida pelo indivíduo, como
pode dar-se pela resistência em acomodar, ou por exemplo, a lembrança da confecção de um
seja, numa dificuldade de internalizar os obje- bolo pela avó pela associação da lembrança
de um determinado odor.
tos (FERNÁNDEZ, 1991 p.110).

APRENDIZAGENS SINTOMÁTICAS

Hiperacomodação acomodar-se é
abrir-se para a internalização, o exagero disto
pode levar a uma pobreza de contato com a
subjetividade, levando à submissão e à obediência acrítica. Essa sintomatização está associada a hipoassimilação.
Hipoassimilação nesta sintomatização
ocorre uma assimilação pobre, o que resulta
na pobreza no contato com o objeto, de modo
a não transformá-lo, não assimilá-lo de todo,
apenas acomodá-lo. A aprendizagem normal
pressupõe que os movimentos de assimilação
e acomodação estão em equilíbrio. O que caracteriza a sintomatização no aprender é predomínio de um movimento sobre o outro. Quando
há o predomínio da assimilação, as dificuldades de aprendizagem são da ordem da não
resignação, o que leva o sujeito a interpretar os
objetos de modo subjetivo, não internalizando
as características próprias do objeto.

O processo de aprendizagem é de
suma importância para o estudo do comportamento. Alguns autores afirmam que certos
processos neuróticos, ou neuroses, nada mais
são que uma aprendizagem distorcida, e que a
ação recomendada para algumas psicopatologias são um redirecionamento para a absorção
da nova aprendizagem que substituirá a antiga,
de forma a minimizar as sistematizações que
perturbam o indivíduo. Isto é, através da reaprendizagem (re-educação) ou da intervenção
profissional através da Psicopedagogia.

Cada indivíduo apresenta um conjunto de estratégias cognitivas que mobilizam o
processo de aprendizagem. Em outras palavras, cada pessoa aprende a seu modo, estilo e ritmo. Embora haja discordâncias entre
os estudiosos, estes são quatro categorias representativas dos estilos de aprendizagem: Visual: aprendizagem centrada na visualização;
Auditiva: centrada na audição; Leitura/Escrita:
O papel da memória na aprendizagem, aprendizagem através de textos; Ativa: aprenindependente da escola de pensamento segui- dizagem através do fazer.
da, sabe-se que o indivíduo desde o nascimento, utilizando seu Percepção|campo perceptual, vai ampliando seu repertório e construindo
conceitos, em função do meio que o cerca. Es888
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Dessa forma, a aprendizagem é mais
bem definida como um processo evolutivo e
constante, que envolve um conjunto de modificações no comportamento do indivíduo, tanto
a nível físico como biológico, e do ambiente no
qual está inserido, onde todo esse processo
emergirá sob a forma de novos comportamentos. Sendo a aprendizagem um processo constituído por diversos fatores.
Dificuldade de aprendizagem é um
termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos manifestados por dificuldades significativas na aquisição e uso da
escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Atualmente, a descrição
dos Transtornos de Aprendizagem é encontrada em manuais internacionais de diagnóstico,
tanto no CID-10, elaborado pela Organização
Mundial de Saúde (1992), como no DSM-IV, organizado pela Associação Psiquiátrica Americana (1995). Ambos os manuais informam que
os transtornos não podem ser conseqüência
de: Falta de oportunidade de aprender; Descontinuidades educacionais resultantes de mudanças de escola; Traumatismos ou doença
cerebral adquirida; Comprometimento na inteligência global; Comprometimentos visuais ou
auditivos não corrigidos.
Atualmente, acredita-se na origem dos
Transtornos de Aprendizagem a partir de distúrbios na interligação de informações em várias
regiões do cérebro, os quais podem ter surgido
durante o período de gestação. Tanto o CID-10,
como o DSM-IV apresenta basicamente três tipos de transtornos específicos: Transtorno da
Leitura: Rendimento da capacidade de leitura,
como correção, velocidade ou compreensão
da leitura, significativamente inferior à média
para a idade cronológica, capacidade intelectual e nível de escolaridade do indivíduo. A dificuldade de leitura apresentada pelo indivíduo
interfere de modo significativo nas atividades
cotidianas que requeiram habilidades de leitura. A leitura oral se caracteriza por distorções,
substituições ou omissões (OMS, 1992).

O Transtorno da Matemática, também
conhecido como discalculia, não é relacionado à ausência de habilidades matemáticas básicas, como contagem, e sim, na forma com
que a criança associa essas habilidades com
o mundo que a cerca. A aquisição de conceitos matemáticos e outras atividades que exigem raciocínio são afetadas neste transtorno,
cuja baixa capacidade para manejar números
e conceitos matemáticos não é originada por
uma lesão ou outra causa orgânica. Em geral,
o Transtorno da Matemática é encontrado em
combinação com o Transtorno da Leitura ou
Transtorno da Expressão Escrita (OMS, 1992).
Transtorno da Expressão Escrita: Um
transtorno apenas de ortografia ou caligrafia,
na ausência de outras dificuldades da expressão escrita, em geral, não se presta a um diagnóstico de Transtorno da Expressão Escrita.
Neste transtorno geralmente existe uma combinação de dificuldades na capacidade de compor textos escritos, evidenciada por erros de
gramática e pontuação dentro das frases, má
organização dos parágrafos, múltiplos erros ortográficos ou fraca caligrafia, na ausência de
outros prejuízos na expressão escrita (OMS,
1992).

TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM
O aprendizado é um processo complexo, dinâmico, que resulta em modificações
estruturais e funcionais permanentes no SNC
(Sistema Nervoso Central). As modificações
ocorrem a partir de um ato motor e perceptivo,
que, elaborado no córtex cerebral, dá origem à
cognição (OMS, 1992).
O transtorno de aprendizagem pode
ser classificado levando em conta as funções
cognitivas afetadas. A importância dada aos
problemas relacionados à aprendizagem tem
aumentado significativamente na atualidade e
isso se deve em grande parte ao fato de que
o sucesso do indivíduo está ligado ao bom desempenho escolar (OMS, 1992).
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Segundo estudos apresentados por
diversos especialistas as dificuldades específicas para a aprendizagem se referem àquela
situação que ocorre com crianças que não
conseguem um grau de adiantamento escolar
compatível com sua capacidade cognitiva e
que não apresentam problemas auditivos, visuais, sensoriais ou psicológicos importantes
que possam explicar tais dificuldades (OMS,
1992).

Nos transtornos de aprendizagem, os
padrões normais de aquisição de habilidades
estão perturbados desde os estágios iniciais
do desenvolvimento, ou seja, não são adquiridos, decorrentes de falta de estimulação adequada ou qualquer forma de traumatismo ou
doença cerebral. Os transtornos específicos
do desenvolvimento das habilidades escolares compreendem grupos de transtornos manifestados por comprometimentos específicos
e significativos no aprendizado de habilidades
escolares. Esse comprometimento no aprendiO transtorno de aprendizagem se tra- zado não é resultado direto de outros transtorduz por um conjunto de sinais sintomatológi- nos, ainda que eles possam ocorrer simultanecos que provocam uma série de perturbações amente (ROTTA, 2006).
no aprender da criança, interferindo no processo de aquisição e manutenção de informações
Para identificar os transtornos de aprendizagem
é preciso que o paciente seja submetide uma forma acentuada. É importante estabelecer uma diferenciação entre o que é uma do a uma avaliação multidisciplinar (neurologisdificuldade de aprendizagem e o que é um ta, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e
quadro de transtorno de aprendizagem. Muitas outros). Abaixo serão apresentadas alguns dos
crianças em fase escolar apresentam certas di- transtornos e suas definições que acometem
ficuldades em realizar uma tarefa, que podem as crianças tanto na fase escolar bem como no
decorrer de sua trajetória (ROTTA, 2006).
surgir por diversos motivos, como problemas
na proposta pedagógica, capacitação do proDislexias: A incapacidade de aprenfessor, problemas familiares ou déficits cogniti- der a ler de um indivíduo que possui a capavos, entre outros (OMS, 1992).
cidade intelectual necessária. Vários são os

O QUE SÃO OS TRANSTORNOS DE
APRENDIZAGEM?
Os transtornos de aprendizagem compreendem uma inabilidade específica, como
de leitura, escrita ou matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para seu nível de
desenvolvimento, escolaridade e capacidade
intelectual (ROTTA, 2006).
A real etiologia dos transtornos de
aprendizagem ainda não foi esclarecida pelos
cientistas, embora existam algumas hipóteses
sobre suas causas. Sabe-se que sua etiologia
é multifatorial, porém ainda são necessárias
pesquisas para melhor identificar e elucidar
essa questão (ROTTA, 2006).

termos dados a este transtorno como: dislexia
específica, dislexia de evolução, e no passado
“cegueira verbal congênita”. Segundo Bender
(Teoria de atraso na maturação cerebral). “Retardo de maturação”. A dislexia representaria
um tipo especial de imaturidade cerebral, na
qual se atrasaria à função de reconhecimento
visual e auditivo dos símbolos verbais (ROTTA,
2006).
Dislalia: Transtorno funcional primário que corresponde ao atraso da fala, à linguagem “bebê”. É um evento oculto que não
pode ser controlado diretamente. Dessa maneira, é muito parecido com o processo oculto
de aprendizagem, que também não apresenta referência direta e só pode ser mensurado
pela observação das alterações no desempenho. Infelizmente, a atenção é um pré-requisito
da aprendizagem. Se ambos são mensurados
por uma alteração no desempenho é devida à
atenção imperfeita, à aprendizagem imperfeita
ou ambas (ROTTA, 2006).
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A atenção na aprendizagem refere-se
à seleção de estímulos dentre os vários utilizados no processo de aprendizagem, a fim de a
ele associar a resposta adequada. A criança
precisa dispor da atenção seletiva para discernir dentre tantos estímulos àquele que leva a
uma resposta apropriada. A atenção deve estar centrada no conteúdo propriamente, não na
forma e recursos utilizados na aprendizagem
do mesmo. Ao escutar uma explicação oral,
além de preocupar-se com a compreensão
da mesma, há uma percepção de tom de voz,
sotaque, etc.; que também fazem parte do estímulo. Caso a atenção não esteja centrada,
(atenção seletiva); ela se desviará, não vingando o essencial (ROTTA, 2006).

• Diversas habilidades podem estar
prejudicadas nesse transtorno, como as habilidades linguísticas (compreensão e nomeação
de termos, operações ou conceitos matemáticos, e transposição de problemas escritos em
símbolos matemáticos), perceptuais (reconhecimento de símbolos numéricos ou aritméticos,
ou agrupamento de objetos em conjuntos), de
atenção (copiar números ou cifras, observar
sinais de operação), e matemáticas (dar sequência a etapas matemáticas, contar objetos e
aprender tabuadas de multiplicação), (ROTTA,
2006).

Apraxias: Incapacidade de executar
os movimentos apropriados a um determinado fim, conquanto não haja paralisias (ROTTA,
Discalculia: transtorno da matemática, 2006).
não é relacionado à ausência de habilidades
matemáticas básicas, como contagem, e sim à
Disfasias/Audiomudez: Transtornos
forma com que a criança associa essas habili- raros da evolução da linguagem. Trata-se de
dades com o mundo que o cerca. A aquisição crianças que apresentam um transtorno da inde conceitos matemáticos, bem como de ou- tegração da linguagem sem insuficiência sentras atividades que exigem raciocínio, é afetada sorial ou fonatória; que podem, embora com
nesse transtorno, cuja baixa capacidade para dificuldade, comunicar-se verbalmente e cujo
manejar números e conceitos matemáticos nível mental é considerado normal (ROTTA,
não é originada por lesão ou outra causa or- 2006).
gânica. Falha na aquisição da capacidade e na
habilidade de lidar com conceitos e símbolos
Ecolalia: Repetição da fala do interlomatemáticos. Basicamente, a dificuldade está cutor (ROTTA, 2006).
no reconhecimento do número e do raciocínio
matemático (ROTTA, 2006).
Disortografia: Escrita com os erros
de que tratamos, pode ser o primeiro ou único
achado de exame em caso de dislexia leve não
O TRANSTORNO DA MATEMÁTICA,
examinado logo no início, podendo ter havido,
SEGUNDO O DSM-IV, É
mas já desaparecido, as dificuldades à leituCARACTERIZADO POR:
ra. Boa parte dos disléxicos melhora razoavel• A capacidade matemática para a mente nesta matéria, enquanto ainda cometem
realização de operações aritméticas, cálculo muitos erros à escrita. No entanto, encontram
e raciocínio matemático, encontra-se substan- algumas dificuldades, tais como:
cialmente inferior à média esperada para a ida• A capacidade das habilidades de exde cronológica, capacidade intelectual e nível
de escolaridade do indivíduo (ROTTA, 2006). pressão escrita encontram-se significativamente inferior à média para a idade cronológica,
• As dificuldades da capacidade mate- capacidade intelectual e nível de escolaridade
mática apresentadas pelo indivíduo trazem pre- do indivíduo (ROTTA, 2006).
juízos significativos em tarefas da vida diária
que exigem tal habilidade (ROTTA, 2006).
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• A dificuldade na expressão escrita
apresentada pelo indivíduo interfere de modo
significativo nas atividades cotidianas que requeiram habilidades de escrita, como escrever
frases gramaticalmente corretas e parágrafos
organizados.

Os transtornos de memória têm sido
mais freqüentemente relatados como déficits
de habilidade associadas com algum tipo de
disfunção cerebral. Problema de memória é
também freqüentemente foco de intervenções
de tratamento, e podem ser classificados como
Retrógrada (dificuldade de memória para infor• Na presença de algum déficit senso- mação codificada antes da lesão) e Anterógrarial, as dificuldades de escrita excedem aque- da ( dificuldade de memória para informações
las habitualmente a este associadas.
subseqüentes à lesão), (ROTTA, 2006).
• O problema se caracteriza por difiNo tratamento das disfunções da meculdades na composição de textos, erros de
mória é importante identificar a fonte da difigramática e pontuação, má organização dos
culdade, se possível, bem como a natureza
parágrafos, erros frequentes de ortografia e cae parâmetros da disfunção. Entendendo-se o
ligrafia precária.
mecanismo da dificuldade pode-se conduzir
Afasia: É a perda parcial ou total da ca- ao desenvolvimento das intervenções apropriapacidade de linguagem, de causa neurológica das. A intervenção psicopedagógica em indicentral decorrentes de AVC (Acidente Vascular víduos que têm problema de retenção vem no
Cerebral), lesões cerebrais nas áreas da fala sentido de auxiliar para que este faça um maior
e linguagem. Conforme a extensão e localiza- número de relações entre o objeto de estudo (o
ção da lesão o paciente pode apresentar um que quer ou precisa aprender) e suas estrutuou mais sintomas. Perda total ou parcial da ar- ras mentais (ROTTA, 2006).
ticulação das palavras; Perda total ou parcial
Hiperatividade: A imagem composta
da fluência verbal; dificuldade de expressar-se
verbalmente; nomear objetos; repetir palavras; da primeira infância e da meninice das crianças
contar; nomear, por exemplo, os dias das se- hiperativas é a de crianças que têm dificuldade
manas, meses do ano; ou ainda perda da no- de alimentar-se, de dormir, estão muitas vezes
ção gramatical (ROTTA, 2006).
em mau estado de saúde e não aprendem a
falar ou só falam adequadamente após os três
Disfasia: Transtorno da linguagem-afa- anos de idade ou mais (ROTTA, 2006).
sia congênita. Cujos transtornos se referem a
recepção e análise do material auditivo, verbal
Atraso de Linguagem: Considera-se
e dificuldades com o discurso (perturbações atraso de linguagem crianças que até 1 ano
na comunicação verbal), gagueira (ROTTA, e ½ não falam palavras isoladas. A partir dos
2006).
2 anos não formam frases. Os pais ou aqueles que cuidam da criança não esperam que a
Memória: A memória pode ser definimesma exprime sua vontade, antecipam-se fada como a capacidade do indivíduo de gravar
zendo aquilo que a criança quer fazendo com
as experiências e acontecimentos ao longo da
que a criança não sinta necessidade de falar
vida. Pode ser dividida em: Tipos de Material:
Verbal ou não verbal; Modalidade de Experiên- (ROTTA, 2006).
cia Sensorial: Visual, Auditiva, Tátil e Gustativa;
Memória de Curto Termo: aspecto de memória
que envolve lembrança Imediata; Memória de
Longo Termo: para informações apresentadas
pelo menos há 30 minutos; Memória Remota:
para informações que ocorreram há mais de
24 h (ROTTA, 2006).

A maioria das crianças necessita de
intervenção psicopedagógica e/ou fonoaudiológica e continua participando das aulas. Cabe
ao profissional que acompanha a criança ou
adolescente realizar contatos com a escola a
fim de estabelecer uma maior qualidade do
processo de aprendizagem (PAÍN, 1989).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento das bases neuropsicológicas da memória e da aprendizagem é muito
importante hoje em dia, principalmente para os profissionais de educação, por possibilitar entendimento de como o indivíduo realiza os processos de aquisição, armazenamento e evocação de
informações necessárias para propiciar um bom aprendizado escolar.
Diante dos estudos realizados pelos pesquisadores, percebemos que se torna indispensável estimular as áreas do cérebro identificadas como as responsáveis pelos mecanismos
da memória e da aprendizagem, objetivando auxiliar os neurônios a desenvolverem novas conexões. Neste sentido, entendemos que os alunos precisam ser educados desde a mais tenra
idade com bases nos conhecimentos neuropsicológicos da memória e da aprendizagem, para
que possam com isso seguir um caminho mais viável rumo ao desenvolvimento pleno das suas
capacidades cognitivas.
Nesta perspectiva, a escola tem um desafio que é integrar os seus referenciais teóricos
pedagógicos às pesquisas no campo da neuropsicologia, para a conquista do sucesso no processo de aprendizagem de seus alunos. Os professores são, portanto, os principais agentes,
por meio do desenvolvimento de estudos e criação de projetos que envolvam a realização de
um ensino voltado para as reais necessidades dos alunos, pois, quando compreendemos que
o ato de aprender envolve cérebro, corpo e sentimentos, adotamos uma ação mais competente,
levando em conta a influência do todo humano na construção do conhecimento.
Assim, mais do que um exercício para a nossa curiosidade, identificar as bases neuropsicológicas da memória e da aprendizagem contribui para auxiliar a atuação dos profissionais de
educação, promovendo uma aprendizagem mais significativa. Entretanto, ainda nos cabe muito
a pesquisar, para desvendar os mistérios que envolvem o entendimento sobre a memória e sua
correlação com aprendizagem, pois tão dinâmica quanto elas é a plasticidade cerebral que as
acompanha e que nos abre um grande leque de possibilidades para estudos sobre os mecanismos pelo qual aprendemos e lembramos.
Portanto, considerando a importância do conhecimento das bases neuropsicológicas
da memória e da aprendizagem para os profissionais de educação, podemos concluir nossas
reflexões afirmando que o estudo aqui apresentado apenas espera sutilmente poder contribuir
para o incremento da pesquisa e valorização desta temática.
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REFLEXÕES CONCEITUAIS ORIENTADORAS
DO CURRÍCULO PARA UMA EDUCAÇÃO
INTEGRADORA
RESUMO: O uso de novas tecnologias e a preocupação da adoção de soluções inovadoras no
ambiente escolar garantem dinamismo e constante colaboração entre as áreas de conhecimento e relacionamento interpessoal. Essa dinâmica se dá por conta das mudanças culturais
que foram agregadas aos pensamentos dos jovens, tal que, eles definitivamente refletem
sobre as ideias de que os recursos naturais são finitos e, muitas vezes, não são de suma importância para suprir as necessidades básicas da sobrevivência humana, descobrimos ainda,
que, para adiar o esperado apocalipse apontado por muitos especialistas se faz necessário a
mudança de hábitos e de maneiras de pensar e do agir coletivo. Frisamos aqui que entre os
diversos meios de informação, comunicação e produção de conhecimento, está a Escola que
de certa forma é um dos principais canais de desenvolvimento do protagonismo juvenil e,
dessa forma, colabora diretamente com as mudanças de uma sociedade ativa e preocupada
com o meio em que vivemos, e isso se deve ao resultado de diversas e incontestáveis dinâmicas entre professores, alunos e comunidade garantindo dinamismo ao que podemos chamar
de Currículo Educacional Integrador que baseado nos estudos de LIRA, MELO, SACRISTÁN,
PALANCH e COSTA evidenciou-se que o Currículo não é um guia para ensinar como se ensina, mas um convite ao livre pensar coletivo que busca um bem social comum. Esse artigo
objetivou entender o Currículo como uma trajetória integradora que parte de um conceito
ideológico à construção de uma prática.

Palavras-chave: Currículo, Educação, Ensino, Integrador.
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INTRODUÇÃO

A

proposta deste trabalho é mostrar de que forma as dimensões de uma educação
de qualidade deve unir princípios e conceitos capazes de modificar contextos
e colocar metas capazes de melhorar as políticas públicas, além de construir
relações de respeito, bom senso e justiça entre uma rede de relações complexas que envolve
pessoas; (gestores, professores, alunos, famílias e outras entidades que compõe o ambiente
integrador).
Considerando essa complexidade deduz-se que construir um Currículo Educacional e
Integrador dessa natureza são necessárias constantes discussões, debates e reflexões visto que
as diferentes visões, crenças, métodos e culturas pessoais não garantem uma única voz nessa
guerra ideológica em que a aprendizagem está inserida. W. DOLL apud Palanch e Costa discorrem sobre o conceito de currículo: [...] um currículo construtivo é aquele que emerge através da
ação e interação dos participantes; ele não é estabelecido antecipadamente. Uma matriz não
tem início nem fim, ela tem fronteiras e pontos de inserção ou focos (DOLL apud PALANCH;
COSTA, 2002, p. 9-10).
Exposto a ideia apresentada por Doll e considerando a seriedade com a qual se busca
a significação para o conceito de Currículo, essa rede de pessoas que é composta por atores
preocupados e envolvidos em uma educação de qualidade devem assumir o seu papel colaborativo afim de viabilizar uma proposta digna e que seja direcionada à formação cidadã (DOLL
apud PALANCH; COSTA, 2002, p. 9-10).
Considerando que uma educação de qualidade é muito mais do que um conceito, mas
uma forma de pensar o mundo e as relações interpessoais na integridade, os integrantes dessa
rede precisam se apropriar de outras ferramentas de apoio de dados e de informações acerca
dos eventos estabelecidos no entorno da comunidade em que atuam, e, para tanto, as pesquisas com os estudantes e seus pais, seminários e consultas com profissionais especializados em
saúde, segurança e educação, leituras críticas sobre políticas públicas e qualidade de vida, são
ações que devem ser propostas para todos os atores envolvidos no processo educativo para
que dessa forma possam estabelecer critérios confiáveis para as futuras tomadas de decisões
perante um Conselho:
O currículo integrador da infância paulistana compreende o bebê e a criança como pessoas, dotadas de inteligência e personalidade, contribuindo para a qualidade social da educação da infância. Nesse sentido, as diversas
infâncias e seus direitos são considerados e valorizados (PALANCH; COSTA, p. 9).

Daí a importância desse trabalho colaborativo e de pesquisa. Para contextualizar citamos
como exemplo o Currículo da Cidade de São Paulo foram impulsionados por referências que
representam contribuições que partem de reflexões coletivas de diversas redes de pessoas e
foram compostas por documentos orientadores como podemos citar a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC (BRASIL 2017); Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO,
2007/2008); Direitos da aprendizagem dos ciclos Interdisciplinar e Autoral (SÃO PAULO, 2016)
entre outros.
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Ao falarmos sobre currículo, entende-se a priori, conhecer a cultura e os elementos que
atuam sobre diversas circunstâncias da vida cotidiana. É preciso compreender a vida como um
universo de possibilidades e variações neurais que se juntam a outros elementos, se combinam
e acabam por formar outras cadeias de relações e formam outras circunstâncias sociais, mentais, éticas, morais e culturais PALANCH; COSTA, p.9).
Sendo assim, o currículo deve ser fruto de um pensamento coletivo voltado para a
qualidade de vida das pessoas e não por acaso procurar objetivar uma origem voltada à uma
educação plena e direcionada ao conhecimento global e integrador. O currículo não deve se
estabelecer somente ao tempo de permanência na escola, mas ao tempo de construção de uma
identidade; ao que o indivíduo entenda as suas responsabilidades, limitações, deveres, direitos,
e que possa estabelecer relações com outros indivíduos de forma pacífica, harmoniosa, respeitosa e consiga, ainda, objetivar as suas realizações pessoais (PALANCH; COSTA, p.9).
Enxergar o indivíduo não só como ser um único, mas também, como um ser social e
cultural, que promova a cultura e estar sujeito às mudanças de comportamento e pensamento
devem ser características básicas do currículo educacional e integrador. E por essa perspectiva
as dimensões da aprendizagem - sejam elas na esfera intelectual, emocional, física, social, cultural - devem ser garantidas a todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem
para que todos possam usufruir das oportunidades em construir o seu projeto de vida e compartilhar as suas experiências possibilitando um novo ciclo colaborativo (PALANCH; COSTA, p.9).
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gica ou de ordem política, mas de diversas experiências e inteligências que se multiplicam
em contextos diferenciados e autorais, que se
Grundy apud Sacristán (2000) assegu- criam e se recriam para influenciar outras pesra que “o currículo não é um conceito, mas soas e dar sentido ao processo pedagógico:
uma construção cultural” e sendo uma prática
Construir o futuro, no sentido de prevê-lo e de querer
complexa não é de se esperar uma grande difi- que seja um e não outro, só é possível a partir dos
culdade de encontrar pessoas que apresentem significados que as imagens do passado e do presente
perspectivas diversas em relação as propostas oferecem-nos. Não se trata de adivinhar o que nos espera (algo impossível, porque não existe e o construirepedagógicas do currículo.

O CURRÍCULO INTEGRADOR E AS
SUAS CARACTERÍSTICAS

mos, inevitavelmente, pois não acreditamos em nenhum
tipo de destino, nem em nenhum itinerário de processo
previamente traçado, para além da inércia que dá tudo
o que é instituído, que é modificável e da atual orientação das nossas ações), mas de ver com que imagens
do presente-passado enfrentaremos nossa construção,
que é o que canaliza o futuro, sua direção, seu conteúdo e seus limites (SACRISTÁN apud IMBERNÓN,
2000).

Sacristán (2000) relata que existem
posicionamentos que apontam que o currículo
é relacionado às experiências que os alunos
obtêm na escola, ou um conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo
aluno dentro de um ciclo, ou ainda, um conjunto de atividades planejadas e devidamente
sequenciadas. O currículo também foi entendiÉ importante salientar que o currículo
do, às vezes, como resultados pretendidos de não tira a autonomia do professor, pelo conaprendizagem, plano reprodutor para a escola trário; a definição de programas, o desenvolde determinada sociedade, entre outras coisas. vimento do ensino, a avaliação dos alunos, a
ordenação das aulas e o auto aperfeiçoamento
Sendo assim Sacristán (2000) analisa estão sistematizados dentro dessa autonomia,
o currículo a partir de cinco perspectivas dife- o que caracteriza o esquema da distribuição
renciadas: o ponto de vista sobre a sua função das competências do sistema do magistério.
social; o plano educativo composto de aspec- Essa é apenas uma parte das outras instântos, experiências e conteúdo; as orientações cias que compõe o currículo, já que Sacristán
e suas sequências para abordá-lo; o currículo (2000 p.146) descreve outras distribuições de
atribuições curriculares: Estado, comunidades
como um campo prático, e por final, o currículo
autônomas e escolas (SACRISTÁN apud IMcomo um tipo de atividade acadêmica e pesBERNÓN, 2000).
quisadora, sendo assim declara, ainda: “Disso
resulta um conceito essencial para compreenEnfim, a estruturação pedagógica proder a prática educativa institucionalizada e as posta para que o trabalho do professor seja
funções sociais da escola. Não podemos es- mais relevante e desafiador para os alunos é
quecer que o currículo supõe a concretização que se cumpra com o uso de diversos matedos fins sociais e culturais[...]” (SACRISTÁN, riais sem que se deixe esquecer das tarefas
que envolvam situações cotidianas e realistas,
2000. p.15).
pois as atividades de estratégias concretas
Imediatamente podemos compreen- sempre apresentam resultados mais significatider que o currículo se modela dentro de um vos e de melhor compreensão para os alunos:
sistema escolar e dirige-se especialmente aos
professores já que esses podem se servir de [...] no decorrer do tempo podemos notar grandes evasões de alunos das escolas, esses fatores podem ser
determinados meios para possibilitar aos seus explicados através de acontecimentos externos à escoalunos significados diversos sobre os propósi- la, mas também existem fatos que comprovam a exclutos da aprendizagem. Por isso o currículo faz são de crianças por motivos relacionados a fatores inparte de uma realidade, e como tal, não pode ternos, com aquilo que os professores fazem ou deixam
de fazer (LIRA, 2014. p.18).
ser considerado apenas uma prática pedagó899
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Os alunos, por outra perspectiva, não
podem ficar condicionados às atividades corriqueiras que são apresentadas apenas nos
livros didáticos, eles precisam compreender
que a riqueza do currículo permite tanto ao
professor quanto ao aluno o acesso aos diversos tipos de materiais, reflexões e ambientes
para que as tarefas possam ser organizadas e
assimiladas de formas diversas, proporcionando uma aprendizagem mais dinâmica e ampla
com condições reais dentro e fora dos muros
da escola (LIRA, 2014).
Segundo Chiavenato (1993) as interações pessoais e organizacionais podem ser
explicadas pela troca de incentivos e contribuições: [...] é um sistema cooperativo racional,
torna-se necessário conhecer os motivos que
levam os indivíduos a cooperar. Os indivíduos estão dispostos a cooperar sempre que as
suas atividades dentro da organização contribuam diretamente para os seus próprios objetivos pessoais (CHIAVENATO, 1993, p.97).
Dessa forma e segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), cabe ao professor o desafio de investigar os problemas
dos alunos, e tentar solucionar cada um deles,
nas suas dificuldades de ensino e aprendizagem, “ele é parte integrante da realidade que
investiga [...]” (BRASIL,1998. p.78), apoiando
essa ideia o Currículo Integrador deve propor
um ensino efetivo e para tanto, Rogers (2008)
destaca que: “[...] o professor deve parecer
sempre confiante, paciente e bem humorado,
além de demonstrar interesse e tentativa genuínas de estar ativamente envolvido e preocupado com o progresso de cada aluno[...]”,(ROGERS, 2008 p.121).
Não se descarta, em hipótese alguma,
as dificuldades de relacionamento entre os professores e alunos que são os principais atores
no processo de ensino e aprendizagem, porém
o: “[...] ideal é que a maturidade do professor
mostre por si só que ele detém o conhecimento específico da sua disciplina, não menosprezando, portanto, o conhecimento que o aluno
detém sobre diversos ramos de conhecimentos gerais” (LIRA, 2003. p.25).

Complementa, ainda o autor que por
outro lado, “a convivência com adolescentes
que não sabem adequar democracia e liberdade, impõe ao professor atitudes mais enérgicas” (LIRA,2003).
Por esse e outros motivos o Currículo
Educacional Integrador deve proporcionar leveza à aprendizagem, pois o aluno deve entender que o professor é um mentor com quem
ele pode contar para diversas situações que
possam aparecer em seu consultório escolar
(sala de aula), para isso, segundo Lira (2003),
é fundamental que o professor tenha uma mente aberta para facilitar o diálogo com os seus
alunos.
Nóvoa apud Lira (2014) discorre que
as instituições ficam fechadas em si mesmas,
ora por um academicismo excessivo ora por
um empirismo tradicional (LIRA, 2014, p.33).
Portanto, é fundamental conhecer as realidades e as expectativas dos alunos e os costumes e valores das comunidades envolvidas no
processo pedagógico, assim a escola e o professor possibilitam crescimento cultural, social,
ético e moral como habilidades e oportunidades para as grandes mudanças esperadas em
uma sociedade de valor, especialmente naquelas situadas em territórios de vulnerabilidade e
pobreza.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
DO CURRÍCULO EDUCACIONAL E
INTEGRADOR
Os humanos são seres sociais porque
se caracterizam por uma tendência à vida em
sociedade e tem participações multi grupais
visto que vivem em organizações e em ambientes complexos e dinâmicos. Dessa forma
a viabilidade humana é enorme, “cada pessoa
é um fenômeno multidimensional, sujeito às
influências de uma enormidade de variáveis”
(CHIAVENATO,1993).

900

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Dessa forma a prática pedagógica
deve prever a formação contínua, e esse é um
dos muitos motivos pelos quais as Unidades
Escolares (UEs) não apenas precisam conhecer temas relativos às idades dos alunos mas
também se firmar nos quatro pilares da educação proposta por Delors no Relatório para
a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI que propõe quatro tipos fundamentais de educação, sejam
eles: aprender a fazer, aprender a viver juntos,
aprender a conhecer e aprender a ser.

A dimensão orgânica declara que existem especificidades em cada um dos níveis,
porém é essencial resguardar as peculiaridades dos níveis sem perder o que lhes é comum. Sendo assim as potencialidades dos alunos vão sendo ampliadas à medida que eles
vivem as suas experiências, que podem ser
as frustrações ou as alegrias. O currículo deve
apoiar e disseminar essa ideia, propondo ao
professor comprometimento e desafios, afim
de enriquecer e promover as habilidades dos
alunos em uma continuidade espiral ao longo
do curso da vida:

Souza (2017), em seu periódico, relata
que aprender a fazer diz respeito a capacidade
de agir sobre o meio; aprender a viver juntos
é a valorização da convivência e a necessidade do respeito mútuo e também a transformação da sociedade em um ambiente saudável;
aprender a conhecer consiste na aquisição de
conhecimentos de compreensão e aprender
a ser inclui elementos que vão além da absorção, desenvolvimento e aplicação de conteúdos técnicos.

[...] apoiadas por educadores(as) comprometidos(as)
com ações desafiadoras das possibilidades [...] pode
ser enriquecedora quando há abertura para linhas de
continuidade e o acompanhamento institucional das
crianças. O grande compromisso dos(as) gestores(as),
educadores(as), e das famílias/responsáveis é construir processos claros de articulação [...] (CURRÍCULO,
2019. p.159).

E nessa proposta o Currículo da Cidade de São Paulo da Educação Infantil (2019)
apresenta um olhar voltado para três dimensões da aprendizagem que são definidas em:
sequencialidade, organicidade e articulação.
A dimensão sequencial da Educação
Básica é muito importante pois ela determina
que as exigências de aprendizagens devem ser
diferenciadas e complementares em cada nível
educativo, esses níveis devem ter objetivos próprios e métodos sem que possam estar subordinadas às demandas de outros níveis, ou seja,
não cabe a cada nível antecipar ou acelerar os
processos de aprendizagem, mas sim podem
e devem, sempre que possível, envolver-se em
processos que enriqueçam seus repertórios
culturais e humanos. “Essa formação integrada
em diferentes linguagens será uma bagagem
de grande valor para as crianças” [...] (CURRÍCULO, 2019. p.159).

As ações da dimensão de articulação
se referem ao aprofundamento do ponto de vista de ações programadas, essa integração precisa ser feita na perspectiva da continuidade
de grupos de amigos, princípios comuns, diálogos, professores(as) propondo e reforçando
a importância de reconhecer que os objetivos
da formação básica devem prolongar-se ao
longo do trajetória de aprendizagem, ampliando e intensificando o processo educativo:
É preciso construir um currículo que possibilite relacionar a educação de bebês com aquela das crianças
maiores de forma integrada, a partir do compartilhamento de ideias e do debate de concepções práticas
que permitam traçar trilhas de continuidade[...] (CURRÍCULO, 2019).

Para tanto a construção de currículos no
cotidiano das escolas exige a compreensão de
alguns princípios teóricos que orientam cuidados
em educar com protagonismo, autoria e autonomia. Como exemplo, a Secretaria de Educação da
Cidade de São Paulo (SME) desenvolveu alguns
princípios para o Currículo da Cidade que podem
sugerir reflexões de aproximação com as práticas
educativas: Equidade, inclusão e integralidade. Esses princípios constituem um fator chave para fundamentar os objetivos a serem alcançados:
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[...] a organização tem um ou vários objetivos a alcançar. O sistema é eficaz à medida que alcança esses
objetivos com o mínimo de recursos, esforços e tempo.
Um dos principais problemas da administração de um
sistema é exatamente medir e avaliar seu funcionamento através de seus resultados e de adequada utilização
de seus recursos. À proporção que os resultados de um
sistema não são satisfatórios, ou seus recursos não são
adequadamente utilizados, deve-se fazer certas intervenções no sentido de corrigir as inadequações e ajustar seu funcionamento (CHIAVENATO, 1993. p. 161).

As investigações de Coll et al (2004)
apontam outros fatores que propiciam o fracasso escolar, como por exemplo: a falta de
autonomia dos alunos, a incompreensão da
tarefa, a falta de interesse, o sentimento de incompetência, alunos com problemas sociais,
escolas e professores desmotivados, e a participação dos pais. É nesse último que descrevo
essa citação:

O currículo deve oferecer como opção
essa dinâmica de aprendizagem que é: propor, refletir, planejar, agir, avaliar, replanejar e refazer quando necessário. Machado & Alves (2017) descreve
que a visão de metas partilhadas são fundamentais para garantir a mobilização e o compromisso
de todos os agentes educativos na concretização
das ações estratégicas definidas: “[...] por conseguinte, importa garantir a unidade de propósitos,
a consistência das práticas e as tomadas de decisão assentes em princípios de colegialidade e
colaboração” (MACHADO & ALVES, 2017, p. 15).

Há uma grande unanimidade nos estudos sobre o bom
funcionamento das escolas em considerar que a participação dos pais é um dos fatores responsáveis por uma
avaliação positiva. A participação não deve centrar-se
apenas na presença dos pais nos órgãos ou conselhos
de gestão da escola. Sua cooperação com a educação
escolar de seus filhos deve concretizar-se principalmente na participação nas atividades escolares e extraescolares de seus filhos em casa (COLL et al, 2004. p. 139).

Podemos perceber que Machado & Alves (2017) e Col (2004) apontam a importância
da participação familiar na melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem do
O autor destaca que a parceria entre a es- sistema educacional, e o currículo educacional
cola e a família é fator importante e influenciador integrador deve propiciar essa interação entre
no desempenho escolar. Silva apud Machado & escola e família.
Alves (2017) declara que “quanto mais estreita a
relação entre escolas e famílias, maior o sucesso
É importante destacar que a participaeducativo das crianças e jovens” (MACHADO &
ção parental na escola é apenas um dos ponALVES, 2017. p.15). Por essa perspectiva a estos importantes para o desenvolvimento educola deve promover e apoiar diversas iniciativas
que envolvam os interesses das famílias, e, para cacional do currículo integrador, porém outros
garantir esta parceria, a escola precisa assegurar fatores também contribuem para a deficiência
uma cultura participativa, receptiva e solidária que do sistema educativo como citado acima por
favoreçam reflexões sobre os diferentes aspectos Coll (2004) e confirmado por Libâneo apud
psicológicos, afetivos e pedagógicos dos seus alu- Lira (2014):
nos:

Para garantir a parceria escola-família ao longo de todo
o percurso escolar das crianças/alunos, a intervenção
deve acontecer o mais cedo possível, ou seja, na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, porque é nos
anos iniciais que os pais têm uma presença mais assídua e uma participação mais ativa na vida da escola.
Esta é uma via para prevenir e contrariar a tendência
para o afastamento dos pais, à medida que os seus
educandos crescem. Importa sublinhar que a intervenção que se pretende situa-se, sobretudo, ao nível do
acompanhamento da vida escolar e não do acompanhamento na realização de tarefas escolares (MACHADO & ALVES, 2017. p.16).

A reprovação não pode ser atribuída a causas isoladas, sejam as deficiências pessoais dos alunos, sejam
os fatores de natureza sócio econômico ou da organização escolar. Mas, entre as causas determinantes
de reprovação (entre as quais as condições de vida e
as condições físicas e psicológicas), a mais decisiva
foi o fato de a escola, na sua organização curricular e
metodológica, não estar preparada para utilizar procedimentos didáticos adequados para trabalhar com os
alunos e principalmente com crianças pobres (LIRA,
2014. p.19).
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Segundo Lira (2014) são inúmeros os
casos de professores que discriminam socialmente crianças através de procedimentos didáticos, professores que criam metas e estabelecem níveis de desempenho sem levar em
consideração os recursos disponíveis pelas
famílias. Subirats apud Imbernón (2000) reforça a ideia de que as tradições herdadas com
os nossos antepassados continuam sendo dificultadores para as mudanças sociais da vida
cotidiana, onde entende-se que faz parte professores, alunos, escolas, pais e outros atores:
A obsolescência dos saberes tradicionais como base
da produção não supôs, em primeiro momento, a destruição de outros hábitos sociais. O funcionamento da
vida cotidiana continuou ocorrendo a partir da tradição
herdada: os esquemas de comportamento moral na
família, na vizinhança, com os amigos, na vida social,
tudo isso continuou regido pelos princípios da tradição
e continuou sendo transmitido por imitação de uma geração para outra (IMBERNÓN, 2000. p. 199).

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva defende o direito de acesso de todos(as) a uma educação
de qualidade, incluindo pessoas com deficiências ou com dificuldade de aprendizado. Nessa
perspectiva, segundo universia.com, é preciso
criar uma modalidade de ensino que seja adequada para todos os indivíduos. Para promover
o apoio necessário a indivíduos com deficiência, foi criado o Atendimento educacional especializado (AEE), que tem como objetivo ajudar
a garantir um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, sem discriminação e com base
na igualdade de oportunidades.
Outras conquistas da educação inclusiva nos últimos anos foram o Plano Nacional
de Educação (PNE), de 2014, e a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Segundo Universia.
com (2019) a falta de professores de apoio e
professores especializados é destaque entre
os desafios encontrados na implementação de
educação inclusiva no Brasil.

Dessa forma evidencia-se que apesar
dos esforços familiares em participar e contribuir para um bom planejamento escolar, os
professores e os alunos devem estar em sintonia com os mesmos objetivos. A escola deve
ser parte integrante da sociedade e promover
a equidade, a justiça e a responsabilidade para
Percebemos então que um ambiente
todos.
educacional inclusivo se dá no respeito às diferentes formas e ritmos, removendo os obstácuA EDUCAÇÃO PARA EQUIDADE
los que impedem os estudantes de avançarem
nas aprendizagens, a fim de garantir um ensino
Segundo o dicionário Michaelis, a pa- de qualidade e equidade.
lavra equidade pode ser definida como uma
justiça natural; disposição para reconhecer imA EDUCAÇÃO INTEGRAL
parcialmente o direito de cada um.
A equidade está além da igualdade,
pois a igualdade refere-se a situações equivalentes, idênticas, simétricas, aritméticas e
quantitativas. A equidade representa a capacidade de realizar justiça para todos de forma
qualitativa e imparcial.
Equidade consiste, portanto, na adaptação das regras existentes à uma situação
concreta, observando-se os critérios de justiça.
Pode-se dizer, então, que a equidade adapta a
regra a um caso específico, a fim de deixá-la
mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o
Direito, mas sendo o mais próximo possível do
justo para todas as partes.

A escola é um espaço privilegiado para
experimentar situações desafiadoras do presente e do futuro e para se trabalhar com uma
educação integral é interessante desenvolver
planejamentos que foquem também o uso de
diversas tecnologias.
Subirats apud Imbernón (2000) descreve que ao longo do século XX, o conceito de
educação mudou muito, pois os sistemas educacionais tiveram que se adaptar a demandas
sociais que não eram previstas sequer no século XIX. No entanto a educação continua tendo um forte componente artesanal, não tanto
903

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

pelo fato de exigir a interação e, por isso, uma
forte dedicação de trabalho humano que não
pode ser substituído por trabalho mecânico.
A educação Integral é uma concepção
que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as
dimensões, sejam elas: cultural, intelectual, física, social e emocional. Segundo a Base Nacional Comum Curricular a Base (BNCC) a Educação Integral deve se constituir como projeto
coletivo, compartilhado por crianças, jovens,
educadores, gestores e comunidades locais
(CENTRO DE REFERENCIAS, 2020).
Analisando o fluxograma da figura 3,
percebe-se a complexidade de uma Educação
Integral, existem interligações globais entre corpos, sentidos, culturas, emoções, imaginações
e ambientes que fazem com que as pessoas
possam ser preenchidas ao longo da vida.
Além disso percebe-se que o futuro da
educação está relacionado com novas mídias
sociais e novas tecnologias; as relações humanas se alinham de outras formas, a distância e
através de máquinas e aplicativos. Moran apud
Morastoni (2015) prediz que “a educação que
desejamos hoje tem que surpreender, cativar,
conquistar os estudantes a todo momento”, e
completa:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A estrutura deste trabalho foi desenvolvida a partir de referências bibliográficas e com
o foco na exploração de dados que sustentem
principalmente a abordagem analítica e descritiva dos aportes teóricos de Sacristán, (2000),
Palanch e Costa (2020), Mello (2020) e Lira
(2014). Esses autores discutem assuntos ou
temas em questão discutidos nesse artigo e
sustentam argumentos que defendem a ideia
de um Currículo Integrador.
Nesse estudo foram analisados artigos,
documentos, teses, livros didáticos e paradidáticos, além de outros trabalhos científicos que
discorrem e apresentam reflexões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste documento de pesquisa científica.
O público alvo desse documento são
os professores, coordenadores pedagógicos,
diretores, pais, alunos e toda a comunidade escolar que se interesse por esse assunto, já que
a coleta de informações foi bem diversificada
e com técnicas de obtenção dos dados apuradas por pesquisas documentais de diversos
autores e de especialidades diversas.

[...] quanto maior o acesso a estas tecnologias, mais
necessidade de mediação, de pessoas que inspirem
confiança e que sejam competentes para ajudar os alunos a encontrar os melhores lugares, os melhores autores e saber compreendê-los e incorporá-los à nossa
realidade (MORASTONI, 2015, p. 87-88).

Percebemos, portanto, que a tecnologia tem um importante papel na inclusão escolar, seja na disponibilização de softwares
específicos e na adequação de ambientes que
devem ser pensadas para o conforto e atendimento das pessoas com deficiências diversas.
Em um ambiente inclusivo, todos podem se
beneficiar, tanto com os saberes trabalhados
nos diferentes componentes curriculares quanto nas diversas oportunidades escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acompanhando as transformações dos processos e das políticas de aprendizagem educacionais nota-se que o currículo apresenta uma estrutura organizada e tendenciosa ao ensino
integrador. Percebe-se que a autonomia do professor em sala de aula, o protagonismo do aluno
e a participação de outros atores comunitários e gestores escolares, o processo de ensino e
aprendizagem fica mais produtivo, eficaz em seus conteúdos e conceitos, e que, a busca pertinente de uma educação de qualidade através de um modelo prático e reflexivo do currículo
tende a direcionar os jovens educandos em uma busca ativa em que possam exercer os seus
direitos e deveres, construir a sua identidade e fortalecer a sua autonomia.
Percebe-se que as dificuldades educacionais são diversas e precisam ser analisadas
mais profundamente, porém fica evidenciado nesse estudo que a interação entre professor/
aluno; professor/família; família/aluno e gestão/comunidade é um facilitador para promover o
diálogo e direcionar intencionalidades, além de agregar valores culturais, diminuir a distância do
preconceito, entender as dificuldades de relacionamento, compreender os aspectos emocionais
de cada aluno e tentar resolvê-los.
A prática do Currículo Educacional e Integrador pode proporcionar uma participação
dos envolvidos no projeto de vida de cada indivíduo, especialmente no que diz respeito à uma
formação cidadã, respeitosa e ética, além de contribuir para o crescimento profissional e relacional entre as pessoas. O Currículo pode proporcionar, também, dinamismo e autonomia aos
professores e alunos e dessa forma contribuir para a formação da identidade social e cultural
das pessoas. Mesmo assim o Currículo Educacional e Integrador não é a certeza de que tudo
vai sair como o planejado, pois as pessoas mudam e com essas mudanças o currículo deve ser
flexível e dinâmico e esse dinamismo deverá ser eterno, ou seja, o currículo tem um ponto de
partida e uma metodologia, tem um caminho e um objetivo mas não tem um ponto final.
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______. O Adolescente e a sua Vida Escolar:
Motivos pelos quais são agressivos e impacientes – Um estudo de caso. Monografia. Faculdade Paulista de Artes, São Paulo, 2003.
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A EXCLUSÃO POR GÊNERO NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Este estudo vem discutir e refletir a questão da exclusão por gênero na educação
física no ensino fundamental, analisando o processo de construção social e histórica acerca
do gênero, ampliando e aprofundando conhecimentos, buscando combater separação e a
exclusão por gênero nas aulas de educação física, visando compreender como meninos e meninas constroem as relações de gênero no âmbito escolar e na sociedade, buscando sempre
o respeito aos gêneros masculino e feminino desconstruindo a imagem de preconceito do
gênero oposto e também discutir por que as mulheres são excluídas das atividades e práticas
esportiva e construir possibilidades de intervenções para as aulas de educação física.

Palavras-chave: Gênero; Educação Física Escolar; Escola; Exclusão; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

B

uscando uma escola cujo seu projeto político pedagógico seja a construção e a
busca do ideal democrático que trabalho a diversidade de grupos culturais, etnias,
gênero, valores, exclusão de preconceitos identidade.

Este estudo vem é discutir a questão do gênero nas aulas de educação física porque
existem esportes que são tidos como masculinos e existem esportes tidos como femininos como
por exemplo é de praxe dizer que futebol é esporte para prática masculina de voleibol é um esporte para prática feminina.
Com objetivo específico é desconstruir a cultura de exclusão de machismo de separação por gênero nas aulas de educação física é verificar as possibilidades de intervenções docentes para minimizar a separação e exclusão por gênero nas aulas de educação física na escola.
Nos dias atuais existem muitas construções sociais sobre o gênero onde a mulher é vista
como sexo frágil, cuidadora do lar dos filhos. Nos esportes e na educação física na escola existe
uma separação entre grupos de meninos e meninos para a prática existem práticas vistas como
masculinas e práticas vista como femininas gerando uma separação uma exclusão por gênero.
Os docentes promover atividades nas aulas de educação física onde possam promover
integração cooperação e interação entre meninos e meninas e discutir a questão do gênero do
machismo da participação da mulher no esporte.
Problema de pesquisa: atualmente ainda existe muito machismo no esporte nas aulas de
educação física. Esportes culturalmente considerados como masculinos e femininos como, por
exemplo, voleibol ser um esporte feminino e futebol seu esporte masculino.
Para compreendemos o termo gênero e de vital importância entender a relação dos entre educandos como eles interagem no cotidiano escolar quais são os conhecimentos prévios
que os alunos trazem acerca do gênero.
[…] a escola, que se apresenta como uma instituição incapaz de lidar com a diferença
e pluralidade funciona como uma das principais instituições guardiãs das normas de gênero
e produtora da heterossexualidade. Para os casos em que as crianças são levadas a deixar a
escola por não suportarem o ambiente hostil é limitador falarmos em “evasão”. No entanto, não
existem indicadores para medir a homofobia de uma sociedade e, quando se fala na escola,
tudo aparece sob o manto invisibilizando da evasão. Na verdade, há um desejo em eliminar e
excluir aqueles que contaminam o espaço escolar. Há um processo de expulsão e não de evasão (BENTO, 2008, p 129)

909

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

CONSTRUÇÃO SOCIAL DO GÊNERO

Esta é uma pesquisa de bibliográfica
exploratória documental, de caráter qualitativo
e quantitativo, que buscou estabelecer conexões do conhecimento na área de interesse sobre gênero e educação física.

Ao longo da história a questão do gênero vem sofrendo muitas modificações de
acordo com a cultura estabelecida onde a sociedade determina um modo de ser masculino
e um modo ser feminino.

Esta pesquisa que como aportes os
trabalhos SOUSA, E. S.; ALTMANN, H.(1999);
Louro (2003) e NEIRA, M. G.; SANTOS JUNIOR, N. J.; SANTOS, A. P. S (2009), que abordam as temáticas ou questões sobre a assunto
ou tema em questão discutido neste artigo.

As especificidades culturais de cada
sociedade definem e colocam em prática uma
construção cultural do corpo, sendo a construção cultural do corpo feminino diferente da do
masculino. Segundo Daolio (1995), apud Altmann, 1998, p. 76,

Acerca da temática exclusão por gênero nas aulas de Educação, as construções sociais sobre o gênero e proposta de intervenção
na escola para rompem com a exclusão por
gênero

A diferença biológica é apenas o ponto de partida para
a construção social do que é ser homem ou ser mulher.
O sexo é atribuído ao biológico enquanto gênero é uma
construção social e histórica. A noção de gênero aponta para a dimensão das relações sociais do feminino e
do masculino (NOGUEIRA, et al. 2008, p. 4).

Nesta pesquisa foram analisados alCorrobora Sousa, Altmann (1998) ciguns artigos, documentos, livros, teses de
mestrado e outros trabalhos científicos que dis- tam Guacira Louro:
cutem e apresentam reflexões, sugestões que
podem contribuir para uma maior compreen- Entendendo gênero fundamentalmente como uma construção social e, portanto, histórica –, teríamos de supor
são da temática apresentada neste artigo.
Posteriormente fez-se uma seleção dos
artigos sobre gênero e educação física e busca por temas exclusão por gênero, estudos culturais, estudo feminista, diferenças e igualdade,
representações de masculinidade e feminilidades e construção social do gênero.
Após foi realizado opção por recorte
de conteúdo, para temática central tratada. As
formas preferenciais das fontes de informações
foram impressas ou on-line, e constituem publicações científicas que nos permitem seguir a
tratativa da pesquisa, na área do conhecimento
exclusão por gênero na escola

que esse conceito é plural, ou seja, haveria conceitos
de feminino e de masculino, social e historicamente diversos”. A ideia de pluralidade implicaria admitir não
apenas que sociedades diferentes teriam diferentes
concepções de homem e de mulher, como também
que no interior de uma sociedade tais concepções
seriam diversificadas, conforme a classe, a religião, a
raça, a idade, etc.; além disso, implicaria admitir que os
conceitos de masculino e feminino se transformam ao
longo do tempo (BRASIL, 1996).
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Segundo (Altmann 1998) a construção
social acerca do gênero nas aulas de educação física escolar onde a mulher é vista como
sexo frágil, como mais fraca em relação aos
homens sendo uma cuidadora do lar dos filhos
cabendo a mulher as práticas como dança e
ginástica e aos homens as práticas que exigem
mais força e virilidade como lutas e futebol.

A exclusão por questão de e devido a
fatores como idade, força e habilidade. Romero (apud SARAIVA, 1999, p. 27), Questiona
“o papel do professor de educação física na
escola, o qual politicamente reproduz a estrutura social, afirma que o professor de Educação
Física “reproduz esta estrutura quando ajuda
na manutenção dos estereótipos diferenciados
para meninos e meninas”.

É comum nesta cultura socialmente
construída terem relatos como balé e voleibol
são práticas femininas e esportes e lutas são
práticas masculinas. Nos esportes e na educação física na escola existe uma separação
entre grupos de meninos e meninos para a prática existem práticas vistas como masculinas
e práticas vista como femininas gerando uma
separação uma exclusão por gênero.

A escola mista é um meio e um pressuposto para que
haja coeducação, mas não é o suficiente para que esta
ocorra. Em uma escola mista, a coeducação pode se
desenvolver, mas isso não acontecerá sem medidas
explicitamente guiadas por parte das professoras e amparo de políticas públicas que objetivem o fim da desigualdade de gênero, no âmbito educacional segundo
(AUAD, 2002/2003 p. 138).

A sistematização dos objetivos, conteEXCLUSÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO údos, processos de ensino e aprendizagem e
avaliação têm como meta a Inclusão do aluno
FÍSICA
na cultura corporal de movimento por meio da
Segundo Altmann (1998) nas aulas de participação e reflexão concreta e efetiva.
educação física na escola existe exclusão e seBusca-se rever o quadro histórico de
paração por gênero, meninas são excluídas de
jogos apenas por questões de gênero e por seleção entre indivíduos aptos e inaptos para
serem consideradas mais fracas e menos habi- práticas corporais, resultante da valorização
exacerbada do desempenho e da eficiência
lidosas que seus colegas.
(BRASIL, 1998, p.19).
Ocorre um cenário onde os meninos
vêm dominando as práticas corporais nas aulas de educação física e ainda se apoiam no
machismo para determinar que esporte é coisa
para homens que as meninas são mais fracas
e frágeis cabe as meninas cuidarem da casa
do lar, dos filhos.
As meninas ficam de fora e excluídas
das práticas corporais como jogos, esportes
ginásticos, lutas. Ademais, meninas não são as
únicas excluídas, pois os meninos mais novos
e os considerados fracos ou maus jogadores
frequentam bancos de reserva durante aulas
e recreios, e em quadra recebem a bola com
menor frequência até mesmo do que algumas
meninas.
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INTERVENÇÕES DO DOCENTE
PARA TRABALHAR A QUESTÃO DA
EXCLUSÃO POR GÊNERO
Segundo ALTMANN, Helena (1998),
nas aulas de educação física na escola os docentes em sua prática pedagógica devem planejar e executar uma proposta de intervenção
buscando trabalhar a questão da exclusão por
gênero.
Dessa forma, aprimorando e aprofundando conhecimentos por meio de atividades
teóricas e conceituais onde menino e meninos
onde tenha o respeito e solidariedade e cooperação e desconstrua o paradigma socialmente construído onde as mulheres são excluídas
das práticas de atividades físicas e esportivas
por ser considerado sexo frágil.
O educador deve buscar discutir e refletir uma prática esportiva das meninas e meninos onde todos possam jogar e participar
das aulas sem deixar as meninas de lado sem
participarem das aulas por acharem que elas
são mais fracas frágeis.

Para Saraiva (2005, p. 178) aula coeducativa é: Uma aula de Educação Física que pretenda
a ampliação das vivências esportivas para ambos
os sexos deve oferecer as mesmas vivências para
meninos e meninas, deve oferecer a estes as mesmas modalidades, disciplinas e exercícios: “[...] a
formação de hábitos de autocuidado e de construção de relações interpessoais colaboram para que
a 20 dimensões da sexualidade seja integrada de
maneira prazerosa e segura” (BRASIL, 1998).
De acordo com um trecho apresentado
nos Parâmetros curriculares nacionais acerca da
sexualidade:
Tome-se como exemplo a discussão do tema da homossexualidade. Muitas vezes se atribui conotação
homossexual a um comportamento ou atitude que é
expressão menos convencional de uma forma de ser
homem ou mulher. Ela escapa aos estereótipos de gênero, tal como um menino mais delicado ou sensível ser
chamado de “bicha” ou uma menina mais agressiva ser
vista como lésbica, atitudes essas discriminatórias. Em
cada período histórico e em cada cultura, algumas expressões do masculino e do feminino são dominantes
e servem como referência ou modelo, mas há tantas
maneiras de ser homem ou mulher quantas são as pessoas. Cada um tem o seu jeito próprio de viver e expressar sua sexualidade (PCN- Orientação Sexual, p. 325).

Promover atividades práticas da cultura
Uma noção singular de gênero e sexucorporal, os jogos, brincadeiras, lutas, ginástica
alidade vem sustentando currículos e práticas
esportes e atividades rítmicas em um ambiente colaborativo onde todos possam participar das aulas de nossas escolas. Mesmo que admita que
existem muitas formas de viver os gêneros e a
sem excluir ninguém por questões de gênero.
sexualidade.
Proporcionar também práticas de interaÉ consenso que a instituição escolar
ção, socialização, cooperação entre meninos e
meninas para um conhecer e entender e respeitar tem obrigação de nortear suas ações por um
padrão: haveria apenas um modo adequado,
o outro trabalhando a afetividade.
legítimo, normal de masculinidade e de feminiNas aulas de educação física desmitificar lidade.
as práticas corporais como práticas masculinas ou
femininas o esporte para todos dentro da escola
E uma única forma sadia e normal de
respeitando.
sexualidade, a heterossexualidade; afastar-se
desse padrão, significa buscar o desvio, sair
Thorne (1993) afirma que a presença de
do centro, tornar-se excêntrico (LOURO, 2003):
adultos entre crianças pode diminuir a separação
de gênero, pois, ao incentivarem a prática conjunta
de meninos e meninas, os comentários pejorativos
provenientes dessa interação são minimizados.
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As questões referentes à sexualidade estão, queira-se
ou não, na escola. Elas fazem parte das conversas dos/
as estudantes, elas estão nos grafites dos banheiros,
nas piadas e brincadeiras, nas aproximações afetivas,
nos namoros; e não apenas aí, elas estão também de
fato nas salas de aula- assumidamente ou não – nas
falas e atitudes das professoras, dos professores e estudantes (LOURO, p.131, 1997)

INTERVENÇÃO DOCENTE CONTRA
EXCLUSÃO DA AULA DE EDUCAÇÃO
ATRAVÉS JOGOS COOPERATIVOS
Buscando uma prática pedagógica que
tem com proposta de inclusão dos gêneros na
até de educação física escolar são os Jogos
cooperativos, conforme BROTTO, F.O (2003).

É preciso que os educadores construam práticas que desconstruir a heteronormatiNesse contexto, os jogos cooperativos
vidade valorizando a pluralidade, e então será
se apresentam como uma nova e importante
possível que apareçam mudanças.
proposta para que o cotidiano da Educação Física possa ser visto sob uma nova ótica:
A escola não só recria em seu interior
preconceitos de gênero como também prepaOs jogos cooperativos como forma de trabalhar a Edurar as alunas para posições mais competitivas
cação Física de forma a possibilitar a todos, sem exno mercado de trabalho, bem como estimula
clusão, o desenvolvimento de suas potencialidades e
alunos para assumirem funções de provedores
a criação de um clima favorável à formação de um ser
de cuidado (VIANNA e tal RIDENTI, 1998, p.
mais integral. A Educação Física, na escola, é histori122):
[...] A sexualidade envolve um processo contínuo, e não
linear, de aprendizado e reflexão por meio do qual, entre outras coisas, elaboramos a percepção de quem
somos. Esse é um processo que se desdobra em meio
a condições históricas, sociais e culturais específicas.
Nascemos dotadas e dotados de determinadas capacidades biológicas. Todo o resto se constrói e vai se
formando ao longo da vida. Por isso, as expressões
da sexualidade humana são tão diversas (SECAD/MEC,
2009, p. 115).

camente influenciada pelo esporte de rendimento, incorporando a competição como elemento fundamental
de sua existência chamado de “bicha” ou uma menina
mais agressiva ser vista como lésbica, atitudes essas
discriminatórias (ORLICK TERRY, 1989).

Para Orlick (apud Brotto, 2002, p. 47)
os jogos cooperativos não são manifestações
culturais recentes, nem uma invenção moderna,
ao contrário, segundo esse autor, a essência
dos jogos cooperativos “começou há milhares
Segundo (AUAD, 2004, p.45) Gênero de anos, quando membros das comunidades
não é sinônimo de sexo (masculino ou femi- tribais se uniam para celebrar a vida”.
nino), mas corresponde ao conjunto de representações que cada sociedade constrói, por
São jogos baseados em atividades
meio de sua História, para atribuir significados, com mais oportunidades de diversão e que
símbolos e características para cada um dos procuram evitar as violações físicas e psicolósexos.
gicas.
Assim, as diferenças biológicas entre
O referido autor apresenta os jogos
homens e mulheres são interpretadas segundo cooperativos como uma atividade física essenas construções de gênero de cada sociedade. cialmente baseada na cooperação, na aceitação, envolvimento e na diversão, tendo como
Se, por um lado, sexo é expressão biológica que define objetivo mudar as características de exclusão,
um conjunto de características anatômicas e funcionais seletividade, agressividade e exacerbação da
(genitais e extragenitais), a sexualidade, entendida de competitividade (ORLICK, 1989).
forma bem mais ampla, é expressão cultural (PCN –
Orientação Sexual, p.295).
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Defende que não conseguiremos manter um ambiente humanitário em nossa sociedade reproduzindo um sistema baseado em
recompensas e punições. Propõe iniciar a mudança na estrutura dos jogos dentro da escola
paulatinamente, modificando a estrutura vitória-derrota dos jogos tradicionais pela vitória-vitória.

Em pesquisa realizada no âmbito escolar com a aplicação de jogos cooperativos
foram constatados, Brotto (2002), verificou-se
que houve uma resistência, tanto por parte de
alunos quanto de professores, pois não estamos culturalmente preparados para a aceitação
do novo, não estamos preparados para romper
com paradigmas arraigados a tanto tempo em
nossos sistemas de ensino e em nossa próO autor criou uma categorização para pria formação como seres humanos. Porém, é
o trabalho com os jogos cooperativos, buscan- importante ressaltar que só teremos uma sodo uma concepção não competitiva ou coope- ciedade mais igualitária, onde a eqüidade de
rativa:
gêneros e outras formas de separação e de
exclusão deixem de existir se começarmos de
• Jogos cooperativos sem perdedoalgum lugar, de algum ponto, e que lugar meres: todos jogam juntos e não há
lhor seria do que a escola, onde temos a maperdedores;
téria-prima capaz de operar essas mudanças
num futuro (que espera-se próximo), ou seja,
• Jogos cooperativos de resultanossos alunos que, mais tarde estarão formandos coletivos: existe uma divisão
do opiniões, seja em sua família, em seu local
em duas ou mais equipes, mas o
de trabalho, em seu grupo de amigos.
objetivo do jogo só é alcançado se
todos jogam juntos.
Talvez porque não cremos em uma mudança é que ela não aconteça, mas se alguém
tentar, buscar, levantar a discussão, poderá se
tornar possível vivermos em uma sociedade
onde todos, sem exceção, tenham voz e vez.
• Jogos cooperativos de inversão:
envolvem equipes, mas os jogadoSegundo Brotto (2002), com proposta
res trocam de equipe a todo instan- de intervenção por meio dos jogos cooperatite, dificultando reconhecer vencevos um dos principais objetivos é de possibilidores ou perdedores.
tar a alunos e professores o entendimento das
diferenças e necessidade de rompimento dos
• Jogos cooperativos: visam estimu- conceitos e padrões patriarcais de relações
lar a participação daqueles que
para o correto equilíbrio da sociedade.
normalmente não participam de um
jogo devido a uma menor habilidaRompendo com as práticas pedagógide, criando regras para facilitar a
cas discriminatórias e de exclusão por gênero
participação desses.
e que pouco discutidas por professores e alunos da maioria das disciplinas. que favorecem
e reafirmam a superioridade masculina e os
padrões patriarcais de comportamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema em questão deve ser refletido e repensado com a ótica no ser humano e não
por uma questão de gênero o diálogo sobre a questão de gênero nas aulas de educação físicas
deve ser superado e partindo para outras questões de relevância.
A educação física é uma atividade social, no qual o aprendizado é o foco que deve ser
trabalhado de acordo com os PCN´s além de vislumbrar a questão da saúde. É preciso relacionar a realidade complexa e as atividades articuladas na estrutura curricular.
Os docentes devem subsidiar os trabalhos nas aulas de educação física na escola visando a discussão e aprofundamento dos conhecimentos acerca do tema gênero direcionando sua
prática pedagógicas visando sempre o respeito aos gêneros masculino e feminino desconstruindo a imagem de preconceito do gênero oposto.
Os educadores devem propor práticas de socialização, cooperação entre meninos e meninas para um conhecer e entender e respeitar o outro trabalhando a afetividade e socialização.
Nas aulas de educação física desmistificar as práticas corporais como prática masculinas ou femininas o esporte não é generificado pode ser praticado por todos dentro da escola
respeitando a limitação de cada aluno.
Desenvolvendo uma proposta pedagógica para ressignificar o conhecimento culturalmente construído onde a mulher é o sexo frágil, dócil, cuidadora do lar que não cabe as mulheres a práticas de atividade físicas e esportes por elas serem mulher.
Construir um conhecimento do conceito atual de gênero onde as mulheres têm direito a
prática esportiva e a cidadania tem os mesmos direitos dos homens.
Buscar minimizar e reduzir a exclusão por gênero nas aulas de educação física por meio
de atividades prática e teóricas que integrem e socializar meninos e meninos onde tenha o respeito e solidariedade e cooperação.
Buscando uma prática esportiva de meninas e meninos onde todos possam jogar e participar das aulas sem deixar as meninas de lado sem participarem das aulas por acharem que
elas são mais fracas frágeis. Promover um ambiente colaborativo onde todos possam participar
das aulas sem excluir ninguém por questões de gênero.
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IMPLICAÇÕES DO USO DO LIVRO DIDÁTICO
PELOS PROFESSORES

RESUMO: Neste artigo, há a pretensão de que seja discutido um tema muito importante para
todos aqueles envolvidos no mundo educacional, seja no Ensino Fundamental ou no Ensino
Médio: as implicações provindas do uso do livro didático pelos educadores. Muitas são as
correntes de autores ligados à Educação que defendem o uso do livro didático, como também
não são poucas as que criticam este uso. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, serão levantados alguns pensamentos teóricos, os quais serão citados neste trabalho e cooperarão para
um debate alicerçado em pensamentos teóricos, os quais nortearão o que aqui foi exposto
e analisado. Sendo assim, tendo como luz as ideias e pensamentos destes teóricos, serão
abordados assuntos como: Qual a importância do livro didático? Ele ajuda ou atrapalha o planejamento de aula? Com o livro didático o educador consegue protagonizar sua própria Aula?
Com este trabalho, então, pretende-se entender a verdadeira relevância do livro didático em
salas de aulas.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Livro Didático.
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O LIVRO DIDÁTICO E OS EDUCADORES
Muitos educadores e autores da área
da Educação questionam o uso do Livro Didático (LD) como fonte de conteúdos em aulas
de todas as disciplinas, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio ou, até mesmo,
em alguns cursos superiores.

O uso do LD por educadores de todas
as disciplinas que envolvem o Ensino Fundamental e o Ensino Médio não é encarado da
mesma forma por todos os educadores. Da
mesma forma, há correntes teóricas que o defendem e correntes contrárias ao seu uso. Tendo esse panorama como pano de fundo, há
a necessidade se serem observadas algumas
divagações teóricas acerca desta temática tão
emblemática e importante para o meio educacional.
Geraldi (1987) teve nesta data uma entrevista sua publicada no periódico denominado: Leitura – teoria e prática, na qual o autor relatou determinadas conjecturas acerca do uso
do LD. Para o autor:

Alguns professores defendem o seu
uso; outros o criticam por acharem que ele
atrapalha no desenvolvimento da aula e no protagonismo do educador, ceifando-o de ter certo
controle total e importante daquilo que ministra
em cada turma. Sendo assim, é de suma relevância que se veja o que alguns teóricos que
pesquisaram e comentaram com muita propriedade acerca desta temática tão importante no a. “[...] a adoção de um LD [...] significa, na teoria e
meio educacional dissertam sobre isto e como na prática, a alienação, por parte do professor, de seu
direito de elaborar suas aulas” (p. 4);
eles se portam em suas análises.
Para que então se possa entender um
pouco mais sobre este tema aqui proposto,
por meio de uma pesquisa bibliográfica, serão
levantados alguns pensamentos teóricos, os
quais serão citados neste trabalho e cooperarão para um debate alicerçado em pensamentos teóricos, os quais nortearão o que aqui for
exposto e analisado.
Com isso, tendo como luz as ideias e
pensamentos destes teóricos, serão abordados assuntos como: Qual a importância do
livro didático? Ele ajuda ou atrapalha o planejamento de aula? Com o livro didático o educador consegue protagonizar sua própria Aula?
Com este trabalho, então, pretende-se entender a verdadeira relevância do livro didático em
salas de aulas.

b. “[...] uma vez adotado, o LD passa a conduzir o processo de ensino: de adotado passa a adotar o professor e os alunos” (idem);
c. “O LD se organiza em função dos conteúdos a serem
ensinados, não em função do movimento do processo
de ensino-aprendizagem.” (p. 5);
d. “[...] o LD é adotado [...] porque dá as aulas prontas,
dispensando de criá-las segundo as necessidades concretas do movimento do ensino-aprendizagem.” (idem);
e. “[...] os professores de Língua Portuguesa e os professores de Linguagem das séries iniciais do 1º grau
deveriam, a meu ver, trocar o LD pelo livro (sem adjetivos)” (p. 7) (GERALDINI, 1987, p. 4 – 7).

Outra autora que também disserta
acerca desta temática com muita propriedade
é Souza (1999), que considera que esse tipo
de material estabelece uma ligação admirável,
pois, segundo a autora, o uso do LD funciona
como se o educador tivesse em mãos um ambiente com um saber definido, completo, adequado e, imutável.
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Coracini (1999a), por sua vez, pondera
em suas palavras que o LD estabelece os sentidos e que: “[...] na medida em que ele mascara a constitutividade heterogênea e polifônica
do sujeito do discurso – e de homogeneização
do discurso – na medida em que veicula verdades tidas como absolutas e inquestionáveis,
respaldadas que são pela Ciência” (CORACINI, 1999a, p. 57).

Para Silva (2005) o LD seria uma mescla de enganação e de se mascarar a realidade com a qual o educador e seus alunos
vivem. Pode-se ver este pensamento quando o
autor revela que:
Em virtude da importância que lhe é atribuída e do caráter de verdade que lhe é conferido, o livro didático pode
ser um veículo de expansão de estereótipos não percebidos pelo professor. O livro didático, de um modo
geral, omite ou apresenta de uma imagem simplificada
e falsificada o cotidiano, as experiências e o processo
histórico-cultural de diversos segmentos sociais (SILVA,
2005, p.23).

Carmagnani (1999) mostra em seu ensaio acerca desta temática que as percepções
de professor e de aluno, ao estarem em uso do
LD, não os qualifica como sujeitos centrados
política e ideologicamente, como ocupantes
de espaços específicos em suas respectivas
sociedades, mas sim os mostra como “executores de tarefas” organizadas e decididas pelo
autor do LD que usam.
Batista (2011) também mostra o que
pensa acerca do uso do LD ao afirmar que:

Geraldi (1987) mostra claramente seu
lado contrário ao uso do LD quando explana
que:

A família tem como referência de “bom ensino” a prática de exercícios exaustivos, fato que pressiona o professor a ensinar em conformidade com o LD, devendo
obedecer à disposição dos conteúdos dentro do livro.
A família cobra que se façam todos os exercícios propostos no livro. E o professor, devido à frágil formação
acadêmica, vê o LD como verdade absoluta e praticamente não utiliza de outros elementos para enriquecer
o aprendizado na sala de aula. E quando ele consegue
romper as barreiras do livro didático, buscando outros
suportes para o ensino-aprendizagem, enfrenta resistência, inclusive dos alunos que muitas vezes não entendem o seu método de ensino e solicitam o uso de
LD (BATISTA, 2011, p. 13).

Tendo tais pensamentos e conjecturas
em mente fica a concepção que o livro didático
traz consigo o que pensa e o que o seu autor
escolhe como certo e apropriado a ser ministrado em cada disciplina, para cada turma.

O LD limita o professor a elaborar suas aulas levando em consideração as particularidades dos alunos e
o restringe a trabalhar os conteúdos nomeados, provocando assim, uma alienação; ∙ Unifica uma ampla
parcela de alunos com inúmeras características, não
pensando em suas peculiaridades; ∙ Distorce a ideia de
condições de trabalho, ou seja, o papel de ensinar do
professor é subtraído dando lugar ao LD sem que essa
relação seja explícita (GERALDI, 1987, P.73).

O educador, por sua vez, fica destinado a seguir aquilo que está estipulado em seu
LD adotado e de cumprir o que o Currículo EsJá Azevedo (2005) acredita que o edu- colher lhe atribuiu para aquele ano.
cador corre o risco de ter o LD como única e
principal fonte a ser usada em sala de aula,
tornando-o um manual de regras a serem seguidas. Vê-se isto em:
O livro didático passa a ser o único instrumento pedagógico que o professor utiliza em suas aulas, tornando-se difícil exigir deste a utilização daquele como material
de apoio. O risco que se corre com essa situação é o
professor compreender a obra didática como um manual de instrução do qual não se pode discordar, muito menos tecer certas críticas em relação ao conteúdo
(AZEVEDO, 2004, p. 6).
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O LIVRO DIDÁTICO SOB NOVA
PERSPECTIVA

Neste caso, o educador procurará acoplar o teor do livro espontaneamente com a
realidade convidada por seu aluno, mostrando um contexto pertinente à paisagem natural,
como também à urbana. O livro didático pode
ser tomado como exemplo, no qual, ao ser
usado pelo educador, poderá ser usado como
incentivador ao aluno, ajudando-o a encontrar
diversos modelos de paisagens que possam
existir na rua onde esse aluno mora, em seu
bairro, em sua cidade etc.

Depois de observar-se numerosos
pontos, os quais foram discutidos neste artigo acerca da importância do Livro Didático,
como também acerca da metodologia com a
qual ele é usado pelos educadores e da visão
dos estudantes e desses educadores por essa
ferramenta educacional tão importante, torna-se relevante que também seja discutido neste
trabalho qual seria o melhor meio para se aproDesta forma, acontece com todos os
veitar do uso do livro didático de maneira mais
contextos que podem vir a ser estudados na
eficaz e inovadora.
escola e, com os quais o educador poderá
Segundo Vesentini (2007), um bom agenciar debates, grupo de estudos, solicitar
educador necessita ver o livro didático como pesquisas pertinentes e ainda vincular a realiuma ferramenta que o apoiará ou ainda que dade de seu aluno ao teor programático exisservirá para ele como um complemento para tente no livro didático adotado.

sua relação com o procedimento do ensinoAssim, o livro didático suplantará os
-aprendizagem, visando uma conexão entre o
contornos teóricos, começando, então, a se toraluno e o mundo no qual está inserido.
nar parte fundamental da vida social de cada
aluno, virando para esse aluno uma ferramenta
de estudo muito mais eficaz, encantadora e enriquecida: “Apesar das críticas, dos limites que
Desta forma, o livro didático necessi- o livro didático impõe ao processo de ensino
ta ser empregado de maneira acautelada para e aprendizagem, acreditamos ser preferível o
que não haja uma atitude exclusivamente vinda aluno ter em mãos um livro de geografia a não
da parte teórica, e que o educador não aca- ter nenhum (PONTUSCHKA, PAGANELLI; CAbe abraçando o procedimento em sua sala de CETE, 1987, p.343 - 344).
aula, de forma tradicional ou mesmo limitada,
desapossado os estudantes de terem uma percepção extensa acerca do mundo em que vivem ou ainda de desenvolverem um julgamento próprio acerca dos episódios, como também
dos acontecimentos que os cerca em seu dia
a dia.
É notável que o papel da escola é o de
buscar a formação de cidadãos que se mostrem capacitados para desenvolverem conceitos próprios, para compreenderem o ambiente
no qual eles estão inseridos, como também
para compreenderem as difíceis lutas que enfrentarão em seu cotidiano e, para tanto, o livro
didático mostra ter um papel importantíssimo,
contando sempre com o apoio do educador.

Determinadas disciplinas como podem
ser citadas a disciplina de geografia e a disciplina de história - enquanto disciplinas que
fazem parte do componente curricular das escolas de nível fundamental e médio, sendo elas
escolas públicas ou mesmo escola privadas –
caíram na admirável rotina de serem encaradas
hoje como disciplinas exclusivamente teóricas,
as quais desempenham exclusivamente o papel de um elemento curricular importante para
que haja a aprovação de cada aluno ao fim do
ano letivo.
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Contudo, conforme são apresentadas
nos livros didáticos, elas devem ser encaradas
como disciplinas de suma importância para o
desenvolvimento educacional de todos os alunos. Silva (1996) salienta que:
O livro didático é uma tradição tão forte dentro da educação brasileira que o seu acolhimento independe da
vontade e da decisão dos professores. Sustentam essa
tradição o olhar saudosista dos pais, a organização escolar como um todo, o marketing das editoras e o próprio imaginário que orienta as decisões pedagógicas
do educador.
Não é à toa que a imagem estilizada do professor o
apresenta com um livro nas mãos, dando a entender
que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos
inseparáveis, indicotomizáveis. E aprender, dentro das
fronteiras do contexto escolar, significa atender às liturgias dos livros, dentre as quais se destaca aquela do
livro “didático”: comprar na livraria no início de cada
ano letivo, usar ao ritmo do professor, fazer as lições,
chegar à metade ou aos três quartos dos conteúdos ali
inscritos e dizer amém, pois é assim mesmo (e somente
assim) que se aprende (SILVA, 1996, p.8).

Diante ao cenário daquilo que se entende como escola e de toda a dinâmica existente
entre as suas relações culturais, vê-se que o livro didático, mesmo sendo visto apenas como
um recurso didático, desempenha um papel
muito importante e influente na sala de aula, o
que faz de seu uso algo milenar e tradicional
no mundo educacional (SILVA, 1996, p.8).
Mesmo havendo ainda muita falta de
consciência por alguns professores, os quais
acreditam e defendem que nenhum livro didático pode ser considerado acima de qualquer
tipo de debate ou ainda que deve sempre ser
questionado, isso vem a colaborar para a representação de certa maneira de aprendizagem dos teores a serem ministrados, o que, na
maioria das vezes, vem ajustado pela memorização de terminologias e de elementos numéricos (SILVA, 1996, p.8).

Contudo, acredita-se que perante toda
essa realidade contemporânea a esperança
de se poder ter em mente o livro didático como
algo realmente real e absoluto para a educação tende a ser eliminada ou, no mínimo, se
mostrar minimizada.Expandindo nossas esperanças acerca do ensino de todas as disciplinas, apreende-se há certo tempo que existe
a precisão de reformulação nos cursos existentes, voltados à formação de educadores, os
quais também devem se preocupar em debater
também com os futuros educadores o uso do
livro didático em salas de aula, sua contribuição e seu lado negativo (SILVA, 1996, p.8).
No momento em que um educador
recém formado chega à unidade escolar, sua
inicial impressão é um choque com a realidade, o qual pode acarretar implicações boas ou
ruins para a carreira profissional desse novo
educador, sendo exatamente nesse período
que a maioria desses educadores descobre
nos livros didáticos uma ferramenta que poderá usar como uma verdadeira muleta, a qual o
auxiliará e o direciona, guiando o seu trabalho
pelos anos futuros, exatamente como incidiu
com os educadores aos quais acompanhou
durante seu estágio (SILVA, 1996, p.8).

A carência de uma influência mútua eficaz entre o curso que forma os educadores e o
seu exercício em sala de aula vem beneficiado
assombrosamente essa conexão existente entre o educador e o livro didático. Enquanto para
alguns educadores o uso do livro didático é de
suma relevância, para outros educadores a falta do livro didático em sala de aula constituiria
um retrocesso para o código educacional do
Brasil (SILVA, 1996, p.8).
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O LIVRO DIDÁTICO E SUA
IMPORTÂNCIA
O Livro Didático, mesmo correndo por
todo o procedimento de escolarização no Brasil, sempre se manteve considerado como ferramenta pedagógica capital para ser usada nas
salas de aula por todos os educadores brasileiros. Segundo Romanatto (2009), no princípio
do século passado, o livro didático era mesclado com vários teores e metodologias que
deveriam ser obrigatoriamente usados em sala
de aula, contudo, nas décadas seguintes, após
haver a democratização da educação e com
todas as realidades que ela lançou, os teores
existentes nestes livros, como também as suas
metodologias começaram a ser transportados
por esses livros didáticos, passando a ter um
papel importantíssimo para a práxis educativa,
se tornando uma relevante ferramenta de trabalho do educador, como também sendo o único
artefato cultural ao qual os alunos tinham acesso neste período do século XIX, como também
no início do século XX.
Hoje, o Livro Didático é um material
pedagógico distribuído de forma gratuita a todos os estudantes do Estado e da Prefeitura
pelo Programa Nacional do Livro Didático, sendo entregue em todas as escolas públicas brasileiras, tendo como meta basilar assessorar
os educadores e os alunos no procedimento
que envolve o Ensino e a Aprendizado (ROMANATTO, 2009).

Tendo quase 200 anos sua presença
nas salas de aula , o livro didático é elaborado com os teores programáticos, tornando-se,
desta forma, uma ferramenta capital para o
aprimoramento do aprendizado de todos os
discentes, como também um incentivador da
arte da leitura aos alunos. Mesmo havendo
poucas análises acerca da importância do livro didático, é claro que ele representa um papel de grande relevância para o procedimento
educacional, como também para a aprendizagem em todas as escolas brasileiras, e isso é
algo que se mostra indiscutível (ROMANATTO,
2009).
Com isso, apreende-se que o Livro Didático desempenha quatro funções efetivas,
as quais podem modificar de acordo com a
atmosfera sociocultural do aluno, o momento,
as disciplinas, os coeficientes de ensino, os
procedimentos e as configurações de seu emprego como a : referencial, a instrumental, a
ideológica e a cultural. Para Anjo (2011):
Ao longo dos anos o livro didático vem se constituindo
em uma ferramenta de caráter pedagógico capaz de
provocar e nortear possíveis mudanças e aperfeiçoamento na prática pedagógica. No processo de ensino
e aprendizagem na sala de aula, podemos nos deter
com vários artefatos tecnológicos de Ensino, que venham aprimorar uma melhor interação entre o professor
e aluno, nas aulas de Sociologia, não é diferente, porém
uns dos principais recursos de apoio ainda é o Livro
(ANJOS, 2011, p. 05).

O PNLD (2011) deixa claro que o livro
didático ainda pode operar em três extensões
Constatando e analisando quais se- na escola pública no Brasil. Essas extensões
riam os principais artefatos didáticos mais utili- são:
zados nas salas de aula, apreende-se que o li- (1) didático-pedagógica, em que poderá favorecer os
vro didático ainda hoje pode ser visto como um alunos quanto à capacidade de estranhar e desnaturalizar a vida social em que se inserem;
guia importantíssimo, tanto para o educador (2) social, tendo-se em vista que o livro didático reprequanto para os alunos, contribuindo de forma senta – para uma parcela significativa de estudantes
grandiosa para a elaboração das aulas, como – a única oportunidade de acesso a um bem cultural;
também servindo como ferramenta elementar (3) política, já que a distribuição gratuita do livro didático contribui para a melhoria da qualidade de ensino da
para a preparação de exercícios (ROMANATescola pública (BRASIL, 2011, p. 45).
TO, 2009).

923

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Desta forma, os educadores, os livros
e todas as propostas passam a apresentar esses recortes citados acima de forma separada,
quando não escolhem por trabalhar exclusivamente com um deles. O que se sugere então
para a meditação dos educadores é que tais
recortes possam ser aceitos como reciprocamente indicativos, ou seja, duramente seria
impraticável trabalhar com um destes recortes
sem se aludir aos imediatos (BRASIL, 2011).
Mesmo as escolas públicas brasileira utilizando o Livro didático como ferramenta
essencial para o processo de ensino e aprendizagem, outras fontes de pesquisas devem
ser também conduzidas por todos os alunos,
para que ninguém saia prejudicado em seu
desenvolvimento e em seu aprendizado. Hoje
em dia, vê-se que o mundo está envolto aos
novos avanços tecnológicos e, quando se fala
da educação isso não se mostra diferente, pois
o mundo conhecido como virtual também se
encontra presente nas escolas brasileiras, nas
quais educadores e alunos usam os elementos
tecnológicos com o fim de se informarem melhor e até mesmo para o emprego de tarefas
que deverão ser feitas tanto dentro, quanto fora
da sala de aula (BRASIL, 2011).
Com o excesso do uso de aparelhos
celulares, de notebooks, de Datashow, da internet e de todos os recursos tecnológicos, os
identificadores de alunos levando os mesmos
para o ambiente escolar cresceu imensamente,
pois os alunos passaram a almejar uma melhor
aplicação de intercâmbio no mundo moderno.
Na atualidade, então, apreende-se que novas
tecnologias são inseridas nas unidades escolares a cada dia, trazendo consigo uma nova era,
a era tecnológica, que ajudará a difundir todos
os tipos de conhecimentos. Moran (2000)
mostra que:

As tecnologias educacionais deixam de ser encaradas
como meras ferramentas que tornam mais eficientes e
eficazes já sedimentados, passando a ser consideradas como elementos estruturantes de um outro modo
de pensar a educação, mediada pela Tecnologia e está
submetida aos objetivos pedagógicos, com o objetivo
de expressar a diversidade cultural e a à realidade em
que cada escola se insere, a diferentes metodologias
usando recursos tecnológicos (MORAN, 2000,p. 63).

O Portal do MEC mostra claramente que as TICs estão abertas ao alcance de
aproximadamente 24,8 milhões de alunos das
escolas públicas no Brasil, destacando ainda
que para que aconteça a inclusão das tecnologias nas unidades escolares públicas no Brasil
é imperativo que haja também uma apropriada
infraestrutura, como também que haja a capacitação de todo o corpo docente envolvido no
processo de ensino e de aprendizagem (MORAN, 2000,p. 63).
Novas transformações expressivas
acontecem diariamente nas escolas nacionais
e, com elas, o livro didático está sempre presente, contribuindo como uma mina de pesquisa, entretanto, há também outros recursos
educacionais que também possuem significante acuidade para a Educação e que também
contribuem para as pesquisas e para uma eficaz construção de conhecimento.
Sendo assim, o livro didático pode ser
repensado como uma importante ferramenta
pedagógica e como um recurso educacional
que ajuda muito para o desenvolvimento crítico
do Aluno. Dessa forma, o livro didático pode
ser encarado como um instrumento de deslocamento de ideias e de pensamentos que conserva diversos valores éticos, valores morais,
valores sociais e ainda valores culturais que
contribuem muito para a formação dos alunos
(MORAN, 2000).
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A ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO
Conforme Anjos (2011), é sabido que
para que haja um apropriado desenvolvimento no método de ensino e de aprendizado é
imprescindível que se tenha ferramentas pedagógicas apropriadas, as quais venham a abastecer todas as indulgências que abordamos no
procedimento de escolarização no Brasil.

A noção cultural do educador necessitará ser imparcial, durante todo o período em
que ocorre a escolha do livro didático e, para
isso, torna-se imprescindível que haja um olhar
crítico acerca do contexto sociocultural, o qual
explique como e para quê, cada livro didático
foi escolhido para ser adotado (ANJOS, 2011).
A distribuição do Livro Didático acontece abertamente entre as editoras eleitas na
licitação, havendo a elaboração de um contrato
feito com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como também com
a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ANJOS, 2011).

O Livro didático, neste sentido, é considerado como uma ferramenta pedagógica
capital, a qual está presente no dia a dia dos
educadores e dos alunos há muitas décadas,
com ele e por meio da leitura são sempre
construídas novas apreciações, novos aprimoDe acordo com o Ministério da Educaramentos de conhecimento e ainda são conheção, os livros didáticos chegam às unidades
cidos novos horizontes (ANJOS, 2011).
escolares entre o mês de outubro e o começo
O Programa Nacional do Livro Didáti- do ano letivo seguinte. Nas áreas pertencentes
co (PNLD), é um programa governamental que às zonas rurais, os livros didáticos chegam nas
é financiado pelo Fundo Nacional de Desen- prefeituras ou ainda nas secretarias municipais
volvimento da Educação (FNDE), o qual intro- de educação das cidades rurais, as quais deduziu um novo horizonte educacional para os vem apresentar os livros didáticos às unidades
estudantes pertencentes às escolas públicas escolares, que se tornarão responsáveis de ende ensino, contribuindo de maneira expressiva tregá-los aos alunos dessas áreas.
para o método de ensino e de aprendizagem,
O livro didático pode ser encarado
sendo respeitado como um instrumento pedagógico e tecnológico que coopera tanto com como sendo um importante bem de consumo
os educadores quanto com os alunos ANJOS, para as editoras, visto que sua compra acende
a abertura de um mercado conexo a sua aqui2011).
sição, como também ao empreendedorismo,
Os educadores necessitam sempre in- contribuindo ao colocar as editoras no procedidicar os livros por meio do portal do Fundo mento de licitação e fazendo da editora escoNacional de Desenvolvimento da Educação. lhida a nova fornecedora dos livros didáticos
Outro detalhe de extrema seriedade é que du- por um período de três anos contínuos, contrirante as altercações acerca da escolha do livro buindo para a sua produção e, com isso, prodidático, o educador necessita ter a perceptibi- vocando lucros e, por conseguinte, acrescendo
lidade de que o recurso pedagógico escolhido cada vez mais o desenvolvimento econômico
carece acatar todas as indulgências peculiares da editora.
e culturais que estarão inseridas nos três anos
consecutivos ANJOS, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando-se em conta o que foi explanado neste artigo, vê-se que, com o uso do LD pelos
professores de todas as disciplinas, há um professor cujo papel não é de autor/protagonista de
sua própria aula, pois não é ele quem decide o que será dado e como tal conteúdo será ministrado.
Um texto lido, uma conta armada e resolvida, a interpretação de um texto ou de uma
imagem ou mesmo uma história contada sobre o Descobrimento do Brasil apenas levaria em
conta o olhar do autor do livro. Dessa forma, com tudo aqui exposto, fica a ideia de que nem
todos os educadores ou mesmo teóricos especialistas na área educacional concordam com o
uso do LD em salas de aula.
Mesmo havendo esta discordância, há a necessidade de que os educadores tenham
mais cuidados na escolha do LD a ser adotado a cada ano e saber que ele não pode ser sua
única fonte de trabalho, havendo, também, a preocupação com infinitas pesquisas de bons materiais e cursos de capacitação constantes, para que o educador permanece sempre atualizado
em sua disciplina.
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CAMINHOS PARA A ESCRITA

RESUMO: Poderemos analisar de forma sucinta como a criança entende a escrita, como ela
desenvolve essa compreensão e o que passa a significar inicialmente para ela, primeiro como
objeto substituto, depois levantando hipóteses sobre a escrita de forma quantitativa e qualitativa. A criança ou o aluno não só recebe informações, mas possui muitas informações sobre
a escrita e assim aquele ensino tradicional, onde o aluno passivo só recebia informações teve
suas modificações.

Palavras-chave: Educação; Infância; Aprendizagem; Escrita.

929

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

E

ste artigo foi redigido com o objetivo de analisarmos o início do desenvolvimento
da escrita pelas crianças, compreender como acontece os primeiros traços, os
conhecimentos prévios que elas levam para a sala de aula, as observações que
fazem sobre a escrita, como desenvolvem este aprendizado, as hipóteses que apresentam e sua
evolução até a escrita alfabética.
Assim neste artigo poderemos analisar como as crianças que vivem num ambiente em
que há o hábito de escrever e de ler pelos adultos tendem a ter uma maior compreensão sobre
a língua escrita, enquanto as que vivem num ambiente pobre culturalmente tendem a ter maior
dificuldade para compreender a língua escrita.
Por isso as crianças chegam à escola tendo uma ideia, uma hipótese sobre a escrita,
principalmente as que vivem na área urbana pois, estão cercadas por cartazes, letreiros, a escrita das embalagens, encartes de mercado, etc
A partir das pesquisas e dos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, sobre a escrita
surgiu o desejo de aprofundar este conhecimento através de pesquisas bibliográficas e entender
como as crianças chegam à escrita analisando as fases das hipóteses pelas quais elas passam
desde o desenho até os pré-escrita.
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DE PIAGET A EMÍLIA FERREIRO
Em sua teoria do desenvolvimento da
inteligência infantil Piaget foi referência no trabalho pedagógico. No Brasil sua teoria foi utilizada na organização curricular proposta na Lei
nº 5.692/71.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde as atividades para o primeiro grau
eram desenvolvidas de acordo com o desenvolvimento mental das crianças, que segundo
Piaget caracterizava o período operatório concreto.
E também em produções acadêmicas
sobre alfabetização como as realizadas por
Magda Soares (Soares, 1989). Para Piaget
dois aspectos do desenvolvimento são distinguidos, o espontâneo ou aspecto endógeno e
o aspecto psicossocial que provém da relação
da criança com a família ou através da transmissão educativa.
Quando a inteligência atinge o nível
operatório há um intercâmbio social, ou seja,
a capacidade dos indivíduos de cooperarem,
entre si, porém há uma dúvida se é o desenvolvimento da inteligência individual que possibilita a socialização ou o contrário, para que
possa atingir o raciocínio lógico. Num de seus
escritos pedagógicos Piaget (1985) se expressa assim:
As conclusões principais que os trabalhos variados da
psicologia da criança oferecem à pedagogia são, de há
muitos anos, relativos à própria natureza do desenvolvimento intelectual. Por um lado, esse desenvolvimento
refere-se essencialmente às atividades do sujeito, e da
ação sensório-motor às operações mais interiorizadas,
o motor é constantemente uma operatividade irredutível
e espontânea. Por outro, esta operatividade não é nem
pré-formada de uma vez por todas nem explicável por
suas contribuições da experiência ou da transmissão
social: ela é o produto de sucessivas construções, e
o fator principal desse construtivismo é um equilíbrio
por auto regulações que permitem remediar as incoerências momentâneas, resolver problemas e superar as
crises ou os desequilíbrios por uma elaboração constante de novas estruturas que a escola pode ignorar ou
favorecer, segundo os métodos empregados (PIAGET,
1985, p.48).

Piaget em suas concepções relativiza o
papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo principalmente no início da escolarização.
Alguns autores que se basearam nas ideias de
Piaget procuraram menosprezar a alfabetização argumentando que no início da escolarização atividades em excesso de leitura e escrita
podem ser prejudiciais ao desenvolvimento.
Segundo Hans Furth as atividades de
leitura e escrita são suspeitas de causar danos psicológicos quando há uma ênfase muito
grande e a criança não aceita com facilidade
podendo ocorrer o fracasso escolar, por isso
sugere que as atividades de leitura devem favorecer o pensamento.
Maria Cecília Micotti (1987), ao contrário de Furth utiliza as ideias de Piaget para analisar o problema da alfabetização, defendendo
que as atividades de leitura e escrita desenvolvem estruturas cognitivas e não são apenas
atividades mecânicas, somam-se a estruturas
cognitivas gerais e dependem do desenvolvimento que o conduz.
Por isso sugere que o aprendizado da
escrita não se inicie na pré-escola, mas que os
profissionais da educação vejam a alfabetização como algo mais amplo, podendo oferecer
à criança situações de aprendizagem baseadas em objetos concretos.
Sugerindo atividades como seriação,
correspondência, utilizando diversos objetos,
cores, tamanho, noções de ordem, empilhamento, distribuição, noções de direção, sentido
etc.
Para ela o ensino da escrita depende
dos métodos sintéticos e analíticos, porém sua
posição acaba assemelhando-se com a de
Furth, que a linguagem escrita não deve fazer
parte da pré-escola.
Segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1979), as concepções de alfabetização
propõem a reprodução no ensino da leitura e
da escrita ensinando primeiro as vogais, depois as sílabas, palavras, ou seja, partindo do
conteúdo mais simples ao conteúdo mais complexo.
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Em sua pesquisa demonstrou que
a criança já possui conhecimento da língua
quando vai ser alfabetizada, seu conhecimento
prévio. Emília Ferreiro define seu trabalho sobre a linguagem escrita com a teoria piagetiana
pois, tem a criança como um sujeito ativo que
busca conhecimento a partir da sua interação
com o objeto.
Por isso precisa distinguir processo
de aprendizagem e método de ensino, onde
o primeiro depende do sujeito e de suas leis
internas como ela diz, e o segundo diz respeito
a uma ação intencional do professor sobre o
aluno.
Fazendo essa distinção ela demonstra
que a linguagem escrita não depende do método de ensino, mas das hipóteses que a criança
elabora sobre a escrita.
A aprendizagem é uma construção
mental a partir de mecanismos endógenos
quando a criança trabalha internamente com
aquilo e exógenos quando a criança depende
de informações dadas, de situações externas.
A escrita, objeto cultural de representação da
oralidade, segundo Emília já está nos primeiros
rabiscos.
Saber algo a respeito de certo objeto não quer dizer necessariamente saber algo
socialmente aceito como conhecimento. Saber
quer dizer ter construído alguma concepção
que explica certo conjunto de fenômenos ou
de objetos da realidade.
O educador precisa estar focado no
processo cognitivo das crianças, colocando-as
no centro da aprendizagem, descartando as
ideias pré concebidas para considerar o ponto
de vista da criança.
O professor deve preparar-se para respostas inusitadas e usar os erros como oportunidades de aprendizagem. Valorizar os processos cognitivos e os saberes construídos pelos
sujeitos antes da escolarização.
A aprendizagem da língua escrita não
é uma consequência do ensino. As práticas pedagógicas na alfabetização são oportunidades
para as crianças pensarem a escrita como objeto cultural, testarem suas hipóteses e lidarem
com os conflitos cognitivos.

A criança vivendo no mundo letrado
aprende muito sobre a língua escrita. A escola
tem que considerar o conhecimento prévio. O
educador tem que conhecer muito o processo cognitivo, seus alunos, e pensar o ensino a
partir da sua realidade.
Partindo dessas hipóteses Emília Ferreiro explica os estágios pelos quais passa a
criança:
• Primeiro estágio – pré silábico: as
crianças procuram diferenciar o
desenho (modo icônico) da escrita (modo não icônico). Chegam a
conclusão que o desenho possui
o contorno dos objetos e as letras
não tem nada a ver com as formas
do objeto.
Nesse estágio as crianças não possuem consciência da sonoridade das palavras
e não relacionam as partes com o todo. A seguir as crianças procuram relacionar o desenho com a escrita, onde a escrita representa o
nome do objeto. E para representar um nome
através da escrita surge o problema da quantidade de letras.
Neste nível as crianças aceitam a quantidade mínima de três letras. Depois surge outro problema, da qualidade das letras que para
representar um nome devem ser diferentes.
Mas ainda neste nível podem utilizar os mesmos nomes para objetos diferentes.
• Segundo estágio – silábico: as
crianças começam a estabelecer a
relação da escrita com a sonoridade
da palavra. Procuram utilizar letras
diferentes para representar nomes
diferentes, de acordo com os números de sílabas, porém qualquer letra
para qualquer sílaba, ou se a criança tem algum conhecimento sobre
algumas letras utiliza-as para representar a sílaba.
Se ao contrário conhecer poucas letras
modificará a primeira ou a última para escrever
uma palavra. E até mudará as posições das
letras para escrever outra palavra. Observando
os adultos percebem que às vezes utilizam poucas letras e outras vezes muitas letras e assim
acabam por criar a seguinte hipótese: muitas
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letras para um objeto grande e poucas letras
A INTERPRETAÇÃO DA ESCRITA
para um objeto pequeno, mais letras para um
adulto, menos letras para uma criança. O coEsta pesquisa de base bibliográfica
nhecimento das letras do nome, servem para abordou as pesquisas que Emília Ferreiro fez,
criar confrontos na escrita silábica.
psicolinguista que revelou os processos de
aprendizagem das crianças.
• Terceiro estágio – alfabético: a crianSeu trabalho foi ligado ao construtivisça passa para esse estágio quando mo, campo de estudo do biólogo suíço Jean
utiliza mais de uma letra para re- Piaget (1896–1980) na investigação dos propresentar uma sílaba. Entendem o
cessos de aquisição e elaboração de conhecisistema alfabético, ou seja, de acormento pela criança, ou seja, como ela aprende,
do com o som utilizam determinatendo como foco os mecanismos cognitivos reda letra, fazendo correspondência
lacionados à escrita e à leitura.
letra – som, porém ainda não saMuitos confundiram o construtivismo
bem utilizar os “traços ortográficos”,
como método, porém ele advém do fato de que
(Goodman, 1995). Nesse estágio a
as crianças constroem seu conhecimento tencriança pode ser considerada alfado um papel ativo nesse processo.
betizada.
Segundo as investigações de Ferreiro
Assim os professores precisam rever,
refletir suas práticas em salas de alfabetização, (1981) as crianças até os quatro anos de idade
e propiciar experiências as quais os pais não tentam compreender o que são os números e
podem propiciar. Fazer com que o ambiente as letras, que a princípio não substituem nada,
escolar seja um lugar alfabetizador, onde a es- são algo a mais.
Esse pensamento mudará e uma de
crita possa ser entendida como um objeto que
todos são capazes de aprender, (GOODMAN, suas primeiras ideias será associar a escrita próxima do objeto ou imagem em questão
1995).
Estudos e pesquisas realizadas por como sendo o nome desse objeto ou imagem,
professores, pesquisadores, antropólogos, his- passando as letras a serem objetos substitutos.
No entanto se as mesmas letras forem
toriadores e psicólogos como Vygotsky, verificaram que o ensino da escrita na época era colocadas perto de outro objeto ou imagem
tido como uma capacidade motora que preci- passaram a ser o nome desse objeto ou imasava ser adquirida e, não como uma ativida- gem. “O significado de um texto escrito é, porde cultural, ligada à vida, (1978, p.117, 118), tanto, inteiramente dependente do contexto”
(GOODMAN, 1995).
(FERREIRO, 1998).
Passaram a estudar, observar o comEssa hipótese do nome continuará pasportamento das crianças com relação à língua sando por algumas etapas, segundo estudos
escrita e constataram que a partir do desenho realizados por Ferreiro, como o significado
e da influência que tinham do meio em que vi- da escrita dependendo do objeto ou imagem,
viam, as crianças tinham alguma noção da es- caso o objeto ou imagem seja mudado a intercrita, mesmo antes dos cinco anos de idade e, pretação da escrita mudará.
portanto, tinham capacidade para participar de
Se acontecer uma relação inicial entre
experiências de escrita, já que demonstravam o objeto ou imagem com a escrita, esta relação
inventar uma linguagem escrita (GOODMAN, será mantida durante um determinado tempo.
1995).
Depois numa etapa seguinte a escrita ainda
A partir desta época as ideias de Vygot- dependente do objeto ou imagem, será levada
sky tiveram pontos em comum com as ideias em consideração (FERREIRO, 1998).
de Emília Ferreiro e seus colaboradores, já que
A seguir estabeleceram algumas hipóconsideravam que a aquisição da língua escri- teses entre sons e as letras. As letras repreta começava antes da escolarização.
sentavam sílabas, numa correspondência mais
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quantitativa que qualitativa, exigindo nesse momento que para representar um nome com três
sílabas três letras e para representar um nome
com duas sílabas ou uma sílaba, duas ou uma
letra são poucas, a criança dessa relação lógica faz uma correspondência estável.
Segundo Emília Ferreiro, a escola sempre dominou a escrita deixando de lado sua
importância enquanto objeto social, porém sua
importância na escola se deve a importância
fora dela. E assim solicitava ao sujeito do processo de ensino – aprendizagem que reproduzisse sem modificá-la, seguindo um traçado
que era imposto. Como se a escrita não evoluísse e sempre tivesse a mesma forma ortográfica.
As práticas de ensino da língua escrita tradicionais não estimulam o raciocínio da
criança acreditando que somente através da
repetição, da memorização, da cópia é que se
aprende.
Deixando de lado que as crianças ao
ingressarem na escola já possuem um conhecimento sobre ela, e que algumas terminam de
se alfabetizar na escola, porém há outras que
através deste método só repetiram e memorizaram sem entender nada.
As produções iniciais das crianças vistas como garatujas precisam ser interpretadas,
já que elas não esperam estar na escola para
poderem aprender, elas já iniciam sua aprendizagem bem antes.
Linhas onduladas ou quebradas, bolinhas, é preciso considerar a escrita infantil a
partir do aspecto gráfico referindo-se à qualidade do traço, a distribuição e orientação espacial, e do aspecto construtivo com o que se
quis representar e como representou.

2-A construção de formas se diferencia, exigem uma quantidade mínima de letras
para dizer algo e uma variação das letras, pois
a mesma letra sempre não dirá nada. Ainda
neste período as crianças usaram escritas diferentes para coisas diferentes, variando a posição das letras e permanecendo a mesma
quantidade;
3-A seguir inicia-se a fonetização que
começa no período silábico até o alfabético,
começa com a descoberta de que as letras da
escrita podem corresponder as partes da palavra, ou seja, cada vez que abrimos a boca
para falar um pedaço da palavra corresponde
uma letra. Esse início do período silábico evolui
até chegar a exigência de uma sílaba por letra,
sem esquecer sílabas e sem repetir letras.
Este período permite uma regulação na
quantidade de letras que devem ser escritas e
mantém a atenção da criança nas variações
sonoras entre as palavras. Mas ao mesmo tempo cria contradições entre o controle silábico e
a quantidade mínima de letras aceitável.
Ainda neste período as letras começam
a ter valores sonoros estáveis correspondendo
com o eixo qualitativo. Esses conflitos vão desestabilizando até chegar ao período silábico-alfabético onde acontece a transição entre o
conhecimento anterior e o conhecimento a ser
construído.
Assim a criança descobre que a sílaba não pode ser representada por uma única
unidade, e compreende o sistema socialmente estabelecido que para cada sílaba há uma
quantidade de letras e há também a qualidade
ortográfica.
Segundo Sílvia Colello alfabetizar significa permitir ao aluno poder se comunicar através da linguagem oral, gestual, sonora e até
PODE-SE DISTINGUIR TRÊS GRANDES motora. Segunda Colello “Não se aprende a
ler e escrever pela capacidade de memorizar a
PERÍODOS:
relação entre letras e sons ou de exercitar a co1-O modo de representação icônico ordenação motora para fazer traços precisos,
onde o desenho reproduz a forma dos objetos mas enfrentando desafios e associando-os aos
e o modo não-icônico onde as formas utiliza- seus propósitos”.
Ainda segundo ela mudou-se a forma
das são características da escrita pré-escolar;
de compreender o ensino da língua escrita já
que ao lado de práticas tradicionais já se pode
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notar iniciativas onde a aprendizagem da escrita é tratada com toda complexidade, formando
um leitor e produtor de textos de forma efetiva.
Além disso, coloca que para termos
um trabalho diferenciado é preciso atualizar os
educadores, motivá-los e verificar quais as dificuldades que ele enfrenta para realizar seu
trabalho. Já com relação aos exercícios de caligrafia, mecânicos só terminaram quando foi
entendido o que é ensinar a ler e escrever e
como as crianças aprendem.
Para ela a língua escrita não pode ser
entendida só como traçados específicos, é
uma aprendizagem bastante complexa, há diferentes letras para um mesmo som, diferentes
sons para uma única letra, ortografia, símbolos
e abreviações, sinais de pontuação e de acentuação, além do que os alunos não aprendem
por memorizar ou treinar coordenação motora,
mas quando começam a participar de atividades com situações-problema que estimulem o
seu aprendizado de forma desafiadora e significativa.
É importante que se faça o uso de diferentes textos na sala de aula e não ficar preso ao uso de livros didáticos que podem fazer
com que aprendizagem seja um processo linear, cumulativo e previsível sem levar em consideração as características do grupo.
Por isso a literatura é uma ótima opção
já que mexe com a imaginação, despertando o
interesse das crianças. É preciso que a manifestação oral da criança seja levada em conta
para compreender os avanços, as dificuldades
e a motivação para aprender assim, poderão
entender que oralidade e escrita são diferentes
já que não escrevemos tudo que falamos e vice-versa.
As práticas construtivistas colocaram
a criança como sujeitos ativos no processo
de construção do conhecimento, colocando o
desafio de ajustar o ensino aos processos de
aprendizagem.
Os professores alfabetizadores precisam deixar os alunos a escreverem sem traumatizá-los com as correções ortográficas que
podem deixar marcas que impediram o aluno a
se manifestar de novo. É preciso que o ensino

da língua escrita não se sobreponha a linguagem corporal e a arte de desenhar.
Segundo Ana Teberosky o processo
vivido pelo aluno na aprendizagem da língua
escrita, a alfabetização, pelo lado psicológico
mostra que a criança aprendesse método, mas
numa relação de contato com a cultura escrita, até os recursos tecnológicos da informática
ajudam na aquisição de novos conhecimentos.
O sistema é o culpado quando uma
criança não se alfabetiza, principalmente ao
propor uma alfabetização em etapas.
O professor deve preparar o ambiente
com livros, textos, revistas para que os alunos
tenham mais contato com a língua escrita, ler
diariamente para eles e permitir a pseudoleitura.
A psicogênese não é um método, é
uma teoria que defende a junção de práticas
pedagógicas, onde além do ensino da escrita
seja levado em conta, a cultura do aluno.
No processo de alfabetização o aluno
deve ser avaliado no início do processo como
também o trabalho do professor, a preparação
do ambiente, os materiais disponíveis e estruturais. O professor deve trabalhar com pequenos grupos, ler diariamente, fazer comentários,
incentivar os alunos a exporem suas opiniões.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica
está pautada nos pressupostos teóricos das
pesquisas realizadas por Emília Ferreiro e Ana
Teberosky com a contribuição dos estudos realizados por Piaget e de Silvia Colello.
A escrita tem seu início muito antes da
escola quando a criança está brincando, usando sua imaginação, nas relações com outras
crianças, no faz de conta.
As crianças vivem e crescem em contato com o mundo letrado, nas informações que
recebe no seu dia a dia no seu meio social,
por isso na escola os educadores devem levar
em conta o conhecimento prévio das crianças
e a partir deles iniciar o trabalho para a escrita,
utilizando muita leitura, oportunizando conhecimento para que criem hipóteses.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança inicia sua alfabetização muito antes de ingressar na escola. Sua relação com
a escrita começa ao ter contato com textos escritos nos livros, encartes de supermercados, revistas, nas etiquetas dos brinquedos.
No começo pensa ser a escrita o nome do objeto ou da figura mais próximo, depois ao
amadurecer essa ideia vai percebendo que um mesmo nome não serve para objetos ou figuras
diferentes.
As crianças passam por diferentes estágios para compreender a linguagem escrita, por
isso não se deve ensinar as crianças por meio de conteúdos fragmentados pois não é assim que
a criança observa a escrita fora da escola.
Principalmente ao observar um adulto escrever percebe que ele escreve palavras, frases
e é assim que pensa ser a escrita e ao começar a escrever através de rabiscos tenta escrever
palavras frases e não como o ensino quer que ela aprenda uma letra de cada vez, uma sílaba,
como se ela não fosse capaz de compreender as letras organizadas formando uma palavra ou
uma frase.
A sala de aula deve ser um ambiente alfabetizador onde a criança possa ter contato com
diversos tipos de texto. A leitura também é fundamental para que a criança tenha contato com
a língua escrita.
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

RESUMO: O presente trabalho tematiza as inúmeras possibilidades que cercam o universo da
educação infantil quando se trabalha com projeto, pois esta forma de trabalho cria oportunidades para realizar diferentes métodos adequando a realidade da criança, utilizando de
múltiplas linguagens para atender a necessidade da sala, criando condições favoráveis para
que a aprendizagem aconteça de forma significativa. Serão apresentados em três capítulos,
no primeiro será abordado a aprendizagem quando se trabalha com projetos, no segundo as
possibilidades de trabalhar com crianças de 0 a 6 anos; e no terceiro as etapas que compõem
um projeto. Esta pesquisa buscou a contribuição de vários autores que falam do tema abordado, propiciando por meio desta, uma observação mais ciente e notória, sobre a aprendizagem
baseada em projetos e especialmente com crianças de 0 a 6 anos. A criança quando está envolvida em um projeto, ela desenvolve ações que contribui para seu aprendizado.

Palavras-chave: Aprendizagem; Projeto; Educação Infantil; Múltiplas Linguagens.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa surgiu da necessidade de demonstrar a importância de se trabalhar
com projetos na educação infantil. Os tempos mudaram as pessoas e principalmente as crianças da geração que vem surgindo. Para que os professores acompanhem essa evolução é necessário que adotem diferentes estratégias e planos que contribuam
de maneira significativa, para o desenvolvimento da criança.
O trabalho com projetos envolve uma série de ações para se chegar a uma meta, o que
exige tempo e dedicação. Um projeto sem objetivos é algo sem significado. Convém destacar
que quando se trabalha com projetos, o professor abre um leque de possibilidades de vincular
a teoria com a pratica e utilizar múltiplas linguagens no decorrer do projeto, contribuindo para
evolução da aprendizagem.
Trabalhar com projetos requer planejamento, organização e enfrentamento de desafios,
tanto pelo professor, que atua como mediador, intermediando as ações das crianças, precisa
estar atento as informações que as crianças dizem sejam elas direta ou indiretamente, estabelecendo assim uma relação de troca, valorizando e respeitando os saberes, quanto pela criança
que passa a trabalhar de forma ativa na construção do projeto, indo além da intenção do professor, despertando diversos interesses que qualifique e amplie a aprendizagem, valorizando o
centro de interesses.
Este artigo estrutura-se em três seções. A primeira aborda a importância de se trabalhar
com projetos na educação infantil e seus desafios. A segunda aponta características de como
trabalhar com crianças de 0 a 3 anos e a terceira o trabalho com crianças de 3 a 6 anos deixando claro as diversas possibilidades que se pode desenvolver, quando se trabalha com projetos.
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APRENDIZAGEM INFANTIL BASEADA
EM PROJETO
O grande desafio desse século na educação infantil, é de promover as vivências, atitudes, valores de cooperação e cidadania que
favoreçam a educação integral por meio das
múltiplas linguagens. O bom de tudo isso, é
que o trabalho com projetos proporciona a avaliação de conhecimento e afetividade à prática
educativa, ligando o professor a criança, tornando a aprendizagem agradável e sadia, e o
trabalho com projetos possível.
Quando o projeto a ser desenvolvido
acontece de maneira significativa, os resultados são positivos, pois realmente a aprendizagem acontece e a criança passa a ser corresponsável pelo seu desenvolvimento intelectual.
Afinal o que é um projeto?
Segundo Machado (1997 p.63) o projeto é:
Como esboço, desenho, guia de imaginação ou semente da ação, um projeto significa sempre uma antecipação, uma referência ao futuro.” Porém uma característica essencial do projeto é a autonomia, as crianças são
seres dispostos a aprender , e por isso estão sempre
perguntando, é importante o professor valorizar a curiosidade das crianças que são espontâneas e exploradoras por excelência e instigá-las a cada vez saber mais,
mediando a definição dos interesses, pois o projeto
pode surgir através de uma pergunta, de uma observação ou até mesmo uma necessidade da sala (MACHADO, 1997 p.63).

Barbosa e Horn (2008 p. 31) ressaltam:
Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas
de encaminhamento e de resolução, envolvendo uma
vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis,
imaginativos, criativos , ativos, e inteligentes, acompanhados de uma grande flexibilidade de organização. Os
projetos permitem criar sobre forma de autoria singular
ou de grupo, um modo próprio para abordar ou construir uma questão e respondê-la. A proposta de trabalho
com projetos possibilita momentos de autonomia e de
independência do grupo, momentos de cooperação do
grupo sob uma autoridade mais experiente e também

de liberdade, momentos de individualidade e de sociabilidade, momentos de interesse e de esforço, momentos de jogo e de trabalho como fatores que expressam
a complexidade do fato educativo (BARBOSA; HORN,
2008 p. 31).

De acordo com Fonte (2011) A função
do projeto é a de tornar a aprendizagem real e
atrativa, transformando a escola em um espaço
agradável sem impor os conteúdos programáticos autoritariamente.
As crianças possuem desejo constante de novos conhecimentos, o novo interessa,
deixar que a criança seja protagonista de suas
aprendizagens, é acreditar em sua capacidade,
nas diversas habilidades que se desenvolve
quando ela está envolvida em suas produções,
em encontrar respostas para suas curiosidades, em aprender fazendo: “Os projetos abrem
para possibilidade de aprender os diferentes
conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional e não linear, proporcionando às crianças aprendizagens através de múltiplas linguagens, ao mesmo tempo
em que lhes proporcionam a reconstrução do
que foi aprendido” (BARBOSA; HORN, 2008,
p.35).
O trabalho com projetos possibilita caminhar por uma campo fértil de descobertas,
exploração, favorecendo a interação e novas
experiências, encontrando na prática respostas
para suas inquietações e curiosidades. Permite trabalhar de forma coletiva, favorecendo a
construção de conhecimento por meio das interações, do saber ouvir, das diversas manifestações que ocorrem durante o projeto. Pois é
através da ação, do fazer, do participar que a
criança desenvolve habilidades, que ampliam
seu conhecimento.
Barbosa e Horn (2008, p.35):
Para haver aprendizagem, é preciso organizar um currículo que seja significativo para as crianças e também
para os professores. Um currículo não pode ser a repetição contínua de conteúdos, como uma ladainha que
se repete infindavelmente no mesmo ritmo, no mesmo
tom, não importando quem ouça quem observe ou o
que se aprende. Afinal, sabe -se que o conhecimento não é verdade imutável, mas algo transitório, inacabado, imperfeito e em contínua pesquisa (BARBOSA;
HORN, 2008 p. 35).
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O professor atento, consegue trabalhar
diversas linguagens por meio dos projetos e
permite que as crianças ampliem seu pensamento sistêmico, trazendo benefícios e melhorias para aprendizagem da criança que passa
a ser corresponsável pelo seu desenvolvimento intelectual.
O professor atua como mediador, pesquisador dos saberes e interesses das crianças, voltando a atenção a criança, permitindo
que seja protagonista do seu próprio desenvolvimento, que se constrói nas interações entre
criança-criança e criança -adulto. Basta que
organize meios para que isso ocorra, é de extrema importância que a escuta seja diária e
valorizada, pois pode ocorrer falas que levem
ao interesse da turma e a partir daí surja uma
possibilidade de realizar um projeto. Segundo
Hernández e Ventura (1998, p.61):
Uma projeto pode organizar-se seguindo um determinado eixo a definição de uma conceito, um problema
geral ou particular um conjunto de perguntas inter relacionadas uma temática que valha a pena ser tratada
em si mesma. Normalmente , superam -se os limites de
uma matéria. Para abordar esse eixo em sala de aula,
se procede dando ênfase na articulação da informação necessária para tratar o problema objeto de estudo e nos procedimentos requeridos pelos alunos para
desenvolvê-lo, ordená-lo, compreendê-lo e assimilá-lo
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.61).

A prática pedagógica deve proporcionar à criança uma nova forma de aprender(
isso pode ser obtido através do trabalho com
projeto) assim o professor deve estar preparado para ministrar, os conteúdos a serem apresentados, as pesquisas, a maneira de como a
assunto vai ser passado, facilitando a aprendizagem, a partir do entrecruzamento do currículo com a vida cotidiana, enfatizando interações
e brincadeiras , fazendo relações com o que já
sabiam, com as experiências e novos conhecimentos, permitindo que a criança dialoga com
os problemas que consideram importantes em
sua realidade e propõe de modo cooperativo
a busca por soluções: Segundo Fonte ( 2011
p.35):

A pedagogia de Projetos pode não ser a solução para
todos os problemas educacionais de nosso pais, mas
certamente , é um grande avanço , uma mudança significativa , que dá conta de alguns objetivos educacionais
com maior profundidade, em particular: o desenvolvimento da autonomia intelectual, o aprender a aprender ,
o desenvolvimento da organização individual e coletiva ,
bem como a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas com o propósito de realizar pequenos ou grandes projetos pessoais (FONTE, 2011, p.35).

Sendo assim a Pedagogia de Projetos,
contribui na formação da criança e nos avanços da prática pedagógica. Favorecendo o desenvolvimento de diversas habilidades, permitindo que a criança desenvolva a autonomia,
beneficiando o processo de independência.
Hernandez (2000, p.180) destaca preocupações que estão de acordo com a nossa realidade, pois defende a ideia de que devemos “[...] formar indivíduos com uma visão
mais global da realidade, vincular a aprendizagem a situação e problemas reais, trabalhar a
partir da pluralidade e da diversidade, preparar
para que aprendam durante toda vida, etc.”.
Porém o foco não está apenas em saber sobre o conteúdo a ser pesquisado, mas
no processo de se envolver, a troca de informações, o momento de ouvir e aprender com
o outro, enfim a cada etapa do projeto, no qual
possibilitará um novo olhar, novas vivências ,
ampliação do conhecimento e aprimoramento
da formação de cada criança.
A trajetória realizada no projeto não é
estável pois pode sofrer mudanças conforme
a rumo que tomar, inúmeras situações podem
acontecer durante o projeto e mudar o percurso, sem mudar o tema, o que quero dizer é que
pode começar com um plano e terminar com
algo diferente que imaginou, pois um projeto
deve ser flexível e acompanhar e atender os
interesses e necessidades das crianças.
Dewey (1959) acredita que o conhecimento só é obtido através da ação, da experiência, pois o pensamento é produto do encontro do indivíduo com o mundo. A criança sente
necessidade em aprender, conhecer, sanar dúvidas, todo esse processo leva a enfrentar uma
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série de situações teóricas ou práticas que faAs crianças possuem capacidade de
criar,
de
interpretar, cabe ao professor possibivorecem a construção de respostas e explicações que auxiliam no desenvolvimento de sua litar a construção do processo de conhecimento, inserindo diferentes linguagens simbólicas.
autonomia. Para Dewey (1959, p 47):
A existência humana envolve impulsos dispersos para É importante que as crianças em processo de
um projeto recentemente unificado ou integrado, ou me- desenvolvimento sejam desafiadas, e sintam-se
motivadas em resolver uma problematização.
lhor, para uma série de projetos coordenados ou ligaBarbosa e Horn (2008 p. 35) afirmam que: “os
dos entre si por interesse, aspirações e ideias de signiprojetos abrem para a possibilidade de aprenficados permanentes. Preparar para a vida será pôr a
der os diferentes conhecimentos construídos
criança em condições de projetar, de procurar meios de
na história da humanidade de modo relacional
realização para seus próprios empreendimentos e de e não-linear, propiciando às crianças aprender
realizá-los verificando pela própria experiência o valor através de múltiplas linguagens, ao mesmo
das concepções que esteja utilizando (DEWEY, 1959, tempo em que lhes proporcionam a reconstrup. 47).
ção do que já foi aprendido”.
A criança quando se sente estimulada
Estudos mostram que o trabalho com
ela demonstra interesse em aprender o que projetos permite o conhecimento e não só o
facilita a abordagem do professor, em apre- acesso a informações, pois a criança participa
sentar um assunto de uma forma envolvente, de forma ativa, fazendo relação com o que se
que a faça participar da construção de seu co- aprende teoricamente e a prática, tornando a
nhecimento de forma significativa, conseguin- aprendizagem significativa e relevante.
Dessa forma, a criança desenvolve
do interpretar e compreender o mundo que
a rodeia e a si mesmo. Segundo Hernández suas capacidades que, posteriormente, poderão resultar em atitudes críticas, analítica e
(2004, p.50): “Aprender está relacionado com
coerentes, favorecendo a construção do seu
a elaboração de uma conversação de cultura,
conhecimento. Num projeto espera-se que a
em que se trata, sobretudo, de aprender a dar crianças desenvolvam as habilidades como elasentido, conectando com as perguntas que de- borar, refletir, selecionar, argumentar, ampliar
ram origem aos problemas que abordamos e seu vocabulário, trabalhar de forma cooperaticom as perguntas que os sujeitos se fazem a va, desenvolver a autonomia e a responsabilisi mesmos e o mundo, para poder, a posteriori, dade. Cabe ao professor agir como mediador,
transferir esse sentido a outras situações”.
auxiliar, desafiar, intervir, essas habilidades são
O conhecimento vai sendo formado desenvolvidas no andamento do projeto.
Sobre a mediação do professor, Nodiante de estímulos, de situações desafiadoras
que levam o indivíduo a pensar, a encontrar gueira (2008) afirma que “Se pretendemos que
uma solução, é através das relações sociais os alunos continuem sendo eternos aprendizes,
e com o meio, que aprendizagem acontece precisamos instrumentalizá-los com procedie contribui para que haja um desenvolvimento mentos que coloquem à prova e desenvolvam
significativo. Kart ( 2005, p.35) ressalta que: sua capacidade de autonomia, e os projetos
parecem também ser meios para isso”.
As crianças tanto resolvem problemas como os criam:
Um projeto sem objetivos é algo sem
tentam resolver problemas apresentados a elas e tamsignificado, pois a criança não se sente motivabém buscam novos desafios. Elas refinam e melhoram
da e, então não são desencadeadas as comsuas estratégias de resolução de problemas não so- petências essências para que a aprendizagem
mente diante do fracasso, mas também como base em aconteça. Para Hernandez (1998) o tema do
sucessos anteriores. Eles persistem porque o sucesso projeto pode surgir com base nas ações e atie a compreensão são elementos por si só motivadores tudes apresentadas pelas crianças e o profes(KART, 2005, p.35).
sor atento as manifestações , conseguirá identificar o problema e sugerir um projeto. A criança
deve interagir com o projeto, estar por dentro
de todo o assunto e se sentir livre para opinar,
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desenvolver, planejar, se posicionar diante dele,
favorecendo o desenvolvimento da autonomia.
De acordo com os Parâmetros Curriculares (PCN):
A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se,
elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento,
organizar-se em função de metas eleita, governar-se,
participar e gestões de ações coletivas estabelecer
critérios e eleger princípios éticos etc. (BRASIL, 2001,
p.94).

É de extrema importância que o professor crie situações para que a criança possa
trabalhar de forma independente, construindo
sua aprendizagem de maneira significativa.
Concordando com os dizeres dos PCN sobre
autonomia, o objetivo deste trabalho é contribuir para que ela seja desenvolvida na criança
e mostrar o quanto é essencial trabalhar com
projetos para que muitas capacidades sejam
desenvolvidas.
Hernandez (1998) acredita que a autonomia poderá ser desenvolvida no momento
em que se desenvolve o projeto final, quando
se compartilha o que foi aprendido e descoberto com o projeto trabalhado.
Cabe ao professor que é o mediador
e também participante do projeto, ficar atento
a atuação da criança, para que a autonomia
aconteça em cada procedimento a ser executado. Todo processo do projeto precisa ter a
participação da criança seja no momento de
planejar, discutir, solucionar problemas , explorar, enfim, é de extrema importância que a
criança execute cada parte designada a ela ,
favorecendo seu desenvolvimento e contribuindo para que seja atrativo e dinâmico.
Para Cunha (1998), professor e aluno, juntos criam um vinculo que permite que a
aprendizagem aconteça a partir das trocas de
ideias, das propostas que surgem, da mediação a cada etapa do aluno, possibilitando que
o conhecimento circule.
Katz; Chard (1997, p.47) ressaltam a
relação entre professor e criança dentro do
projeto:
Esses relacionamentos representam vários benefícios.
O primeiro é que as crianças são engajadas em um
trabalho excitante, que inclui tomar decisões sobre o
que representar, como coordenar esforços e resolver

visões conflitantes dos vários colaboradores de um projeto, etc. Em segundo lugar, uma vez que a mente tanto
dos professores quanto das crianças encontram-se em
questões de real interesse para ambos, a mente dos
professores também é engajada ( KATZ; CHARD,1997,
p.47).

Com base na ideia de Hernandez
(1998), o projeto possibilita ao aluno deparar
com relações que vão além das disciplinas e
que ajudarão a resolver situações problemas
que possam surgir, aumentando sua capacidade de encarar desafios. Portanto, um projeto tem que ser construído não apenas para
conscientizar o aluno sobre o assunto, mas
para ajudá-lo a resolver todas as questões sobre esse assunto, pois mesmo que o projeto
seja trabalhado de forma coletiva, a aprendizagem acontece individualmente. O projeto vai
se transformando em algo real a partir do momento em que, dentro do conteúdo, começa se
desenvolver uma ação.
Barbosa e Horn ( 2008 p. 87) ressaltam que:
A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz , competente , com um imenso potencial e desejo
de crescer. Alguém que se interessa, pensa, duvida,
procura soluções , tenta outra vez, quer compreender
o mundo a sua volta e dele participar , alguém aberto
ao novo e ao diferente. Para as crianças, a metodologia
de projetos ofereça papel de protagonistas das suas
aprendizagens, de aprender em sala de aula, para além
dos conteúdos, os diversos procedimentos de pesquisa, organização e expressão dos conhecimentos (BARBOSA; HORN, 2008 P. 87).

É de total importância que a cada projeto finalizado, o professor estipule uma ação
social como, por exemplo, exposições onde os
alunos apresentem o que produziram para as
outras séries, ou para os pais e a comunidade,
façam um livro, um teatro, algo que valorize todo
o trabalho desenvolvido por eles. Essa é uma
oportunidade para unir teoria e prática, aprimorando a várias competências que são desenvolvidas quando trabalhamos com um projeto, pois
o conhecimento acontece com as trocas, as
assimilações e elaborações, tornando a criança
um ser ativo a caminho da construção do conhecimento, abrindo possibilidades de aprender
e formar habilidades aliadas à cidadania.
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PROJETOS COM CRIANÇAS DE 0 A 3 É
POSSÍVEL ?
Muitos acreditam que não é possível
realizar um projeto com crianças muito pequenas, pois ainda tem uma visão assistencialista,
em relação a creche, na qual as crianças devem receber somente o cuidado com a saúde e
a higiene, sem se preocupar com a aprendizagem. Estudos apontam grandes mudanças, e
avanços que mostram que crianças aprendem
desde que nascem, através das experiências
proporcionadas, das relações sociais e com o
meio. Barbosa & Horn (2008, p. 72) destacam
que:
A primeira infância , período que vai dos 0 aos 3 anos,
é uma etapa que começa dominada pelos instintos e
reflexos que possibilitam as primeiras adaptações e
que se estende pela descoberta do ambiente geral e
pelo início da atividade simbólica. É o momento em que
as crianças têm uma dependência vital dos adultos. O
modo de viver e de manifestar-se de conhecer e de
construir o mundo, pauta-se na experiência pessoal,
nas ações que realizam sobre os objetos e no meio que
as circundam. Os primeiros anos de vida da criança
estão marcados por uma constante busca de relações:
as pessoas, os objetos e o ambiente são interrogados,
manipulados, mediante uma atitude de intercâmbio interativo, juntamente com um processo de forte empatia
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 72).

Trabalhar projetos com bebês é desafiador porém fascinante, permite que o professor através de seu olhar atento, promova atividades que explorem as múltiplas linguagens:
movimento , sorriso, choro, objetos preferidos,
manifestações ao ouvir histórias, músicas , ao
ver imagens, garantindo descobertas que facilitam a escolha do tema do projeto. Pois um
projeto pode ter início durante as atividades
de exploração, quando o professor consegue
compreender e valorizar as linguagens dos bebês.
Essa faixa etária requer do professor
que seja observador e organize o espaço (interno como externo) disponibilizando uma estrutura que propicie diversas experiências, que
contribuam para o desenvolvimento das capacidades cognitivas, provocando aprendizagens.

“As crianças pequenas revelam, em relação ao
espaço circundante, uma sensibilidade perceptiva e uma competência inatas e de nível extremamente elevado – e que são polissêmicas e
holísticas” (RINALDI, 2012, p. 154).
É através das experiências já aperfeiçoadas que as crianças adquirem novas estratégias , desenvolvendo-se e construindo
aprendizagens. É fundamental que o professor
organize um trabalho didático que valorize essas características, promovendo um eficiente instrumento de trabalho. O ambiente físico
deve ser planejado para que a criança explore
de inúmeras maneiras. Nesta perspectiva Barbosa e Horn ( 2008, p. 75):
O ambiente bem-estruturado, mas flexível e passível de
mudanças, deverá prever a possibilidade de os materiais também se modificarem ao longo do ano, acompanhando a trajetória do grupo, ou seja, suas novas aquisições, suas necessidades e seus interesses. O ambiente
isto é , a sala das crianças deve ser vista como um educador auxiliar que provoca aprendizagens: pode haver
nessa sala materiais como caixas, instalações, tendas,
tapetes, almofadas, cestas para jogo de manipulação,
material vindo da natureza, bonecos, brinquedos de
construção, trapos de panos, bolas de tamanhos e materiais diversos (BARBOSA; HORN, 2008, p. 75).

Cabe ao professor ficar atento as ricas
manifestações que as crianças apresentam,
pois daí pode surgir um tema para se trabalhar
com projetos. O professor deve estar preparado, para possíveis mudanças que possam surgir durante o projeto, ser flexível e considerar
a multiplicidade de desafios. Fica a critério do
professor a duração do projeto se de curto ou
longo prazo, só precisa tomar cuidado , para
que o projeto não perca o sentido ou fique desinteressante, promovendo a não aprendizagem.
Segundo Barbosa e Horn (2008, p,80)
“A construção de projetos para as crianças pequenas pode ter durações diferenciadas, sendo possível pensar em projetos que durem um
dia ou talvez uma semana. Isso dependerá do
envolvimento do grupo.
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PROJETOS COM CRIANÇAS DE 3 A 6
ANOS
Crianças de 3 a 6 anos, demonstram
mais vontade em aprender, por ter um vocabulário em formação, costumam ser curiosas e
exploradoras, nesse período a motivação favorece a aprendizagem .
É necessário que o professor crie situações que instigue -as com diversas experiências que contribuam em ampliar o conhecimento e melhorar diversas habilidades, permitindo
que a criança participe ativamente na construção do projeto, pois é quando a criança se
sente interessada, é que está aberta a adquirir
conhecimento.
Barbosa e Horn afirmam “Nesse período, elas têm aumentadas as suas motivações,
seus sentimentos e seus desejos de conhecer
o mundo, de aprender.
É preciso conversar bastante , fazer
rodas para ouvir as crianças, deixar que falem, perguntem , esses momentos valorizam
e respeitam o que a elas pensam, permitindo que aprendam com as outras crianças, é
um momento coletivo que favorece a troca de
conhecimento entre crianças-criança, criança-professor, contribuindo para que se torne uma
dimensão social, pois o trabalho com projetos
envolve muito mais que os protagonistas, envolve os funcionários da escola e a comunidade, pois ele chega nas casas das crianças
e aos olhos das pessoas, através das ações
e experiências que vivenciaram com significados compartilhados. “As crianças engajam-se
nas próprias aprendizagens, na construção do
conhecimento, no desenvolvimento de novas
habilidades e no aperfeiçoamento daquelas já
dominadas, no prazer de expor o seu saber,
no ver e sentir as controvérsias e na construção de uma visão coletiva” (BARBOSA; HORN,
2008, p.87).

A criança quando é estimulada a encarar o novo, passa a ver o problema como um
desafio e a motivação faz com que suas habilidades sejam descobertas e desenvolvidas.
Baseado nas palavras de Gardner (1994),
a função de resolver problema leva o sujeito
a descobrir caminhos, possibilidades e rotas
para atingir um objetivo. Já a criação de um
produto é encarada como a expressão de suas
descobertas que pode, em muitos casos, ser
útil a outras pessoas.
Os projetos quando bem elaborados ,
trazem benefícios para aprendizagem da criança, a prática propicia as múltiplas interações ,
melhorando a qualidade do ensino. A criança
faz relação com o que vivenciou e compreende
o tema de uma nova forma. A compreensão do
tema sobre vários olhares e a crítica do aluno
diante do trabalho elaborado é uma das finalidades do trabalho com projetos. A trajetória
realizada no projeto não é estável, pode sofrer
mudanças conforme o rumo que tomar. Mesmo sendo projeto algo planejado, ainda assim
muitas crianças se deparam com imprevistos e
hipóteses que vão ajudá-lo a enriquecer o trabalho e seu conhecimento. Hernandez e Ventura (1998 p.69) entendem que:
Não existem temas que não possam ser abordados
através de projetos. Frequentemente o sentido de novidade, de adentrar-se nas informações e problemas
que normalmente não se encontram nos programas escolares, mas que o aluno conhece através dos meios
de comunicação, conduz a uma busca em comum da
informação, abrindo múltiplas possibilidades de aprendizagem, tanto para os alunos como para o professorado. Tudo isso não impede que os docentes também
possam , e devam, propor aqueles temas que considerem necessários , sempre e quando mantenham uma
atitude explicativa similar à que se exige dos alunos
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998 p.69).
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É fundamental que a criança participe
•Recapitula-se (avalia-se) o que se
de forma ativa e construa cada etapa, que o aprendeu.
projeto seja desenvolvido com a criança e não
para a criança. Pois é através das experiências,
•Conecta-se com um novo tema ou
das vivências que é possível se apropriar do problema.
conhecimento:
Todas essas características acima citaAtravés do projetos de trabalho, pretende-se fazer as das , quando trabalhadas de forma organizada
crianças pensarem em temas importantes do seu am- contribuem para um projeto mais eficaz. Num
biente, refletirem sobre a atualidade e considerarem a projeto são utilizadas diversas formas de exvida fora da escola. Eles são elaborados e executados pressão tais como a leitura, as imagens, os repara as crianças aprenderem a estudar, a pesquisar, gistros, as trocas de informações, entre outros.
a procurar informações, a exercer crítica, a dúvida, a
argumentar , a opinar , a pensar, a gerir as aprendizagens a refletir coletivamente e, o mais importante, são
elaborados e executados com as crianças e não para
as crianças (BARBOSA; HORN, 2008, p. 34).

Quanto a elaboração de um projeto
é muito importante e indispensável que suas
características contribuam para o processo de
organização, tendo sempre etapas a se seguir,
pois isso facilita o desenvolvimento do trabalho e colabora para que os resultados sejam
alcançados de maneira satisfatória. Hernandez
(2000, p. 182) destaca algumas características
do trabalho com projetos:

Isso permite que a criança, progressivamente, conceituar o conhecimento, ampliando e obtendo uma visão crítica sobre o que vê
ou sobre o que ela mesma produz indo além
da pesquisa, ampliando sua visão de mundo.

ETAPAS DE UM PROJETO
Ao se desenvolver um projeto é necessário partir de algumas etapas para que ele
ocorra de forma fundamentalmente significativa
, tais como:

Inicialização – Inicia-se a partir da escolha do tema, que pode ser um problema frequente na sala de aula, na escola ou até mes•Parte -se de um tema ou de um pro- mo na comunidade, ou indicado pela própria
blema negociado com a turma.
criança. Vale lembrar que mesmo partindo da
criança é o professor que verificará se é re•Inicia-se um processo de pesquisa.
levante e se atende às necessidades da turma e ele orientará na elaboração do projeto
•Busca-se e selecionam -se fontes de preservando a autonomia da criança. Nogueira
informação.
(2005) ressalta que:
•São estabelecidos critérios de organiNos casos em que tenhamos mais de
zação e interpretação das fontes.
uma possibilidade de tema, o consenso é a
melhor estratégia, pois coloca os alunos em
•São recolhidas novas dúvidas e per- processo de “negociação” , de tal modo que
guntas.
ao final não existam vencedores e perdedores,
mas um grupo conciso que está convencido
•Representa-se o processo de elabo- de que o tema escolhido pode ser o mais e
ração do conhecimento.
importante naquele momento (NOGUEIRA,
2005, p.65).
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Desenvolvimento- O projeto começa a ser desenvolvido por ações que rodeiam o universo infantil, durante
toda rotina da sala de aula, é de grande importância
que o professor mantenha sempre um olhar atento
para identificar situações que possam vir a se tornar o
tema de um projeto, observar as falas, sanar as curiosidades e criar ambientes e atividades que possibilitem
despertar o interesse da criança é essencial para o desenvolvimento do projeto. Acompanhar cada etapa, indicar caminhos é fundamental para aprimorar o projeto
e replaneja -lo quando necessário (NOGUEIRA, 2005,
p.65).

Ainda Nogueira (2005) aponta que:
O acompanhamento é fundamental para correção de
rotas, depuração orientação, inclusão de conceitos,
ajustes de hipóteses e até para o próprio ato de investigação pois o professor é um dos membros desse processo e como tal também investiga, descobre e busca
soluções para os problemas (NOGUEIRA, 2008, p. 69).

Finalização- Neste momento deve verificar se o projeto está de acordo com os objetivos iniciais, do professor reconhecer todo
trabalho que foi realizado, analisar se realmente a criança aprendeu com toda as ações que
ela desenvolveu durante o projeto. Hernández
(2000, p.183) especifica que “A finalidade do
ensino é promover nos alunos a compreensão
dos problemas que pesquisam”.

Avaliar um projeto é ter em mente que
tínhamos objetivos traçados inicialmente e que
agora devemos verificar se eles foram atingidos.” Portanto além de auxiliar na expansão do
conhecimento, o trabalho com projetos possibilita uma transformação no modo de aprender
sobre o assunto, através das mediações do
professor e das relações com os conteúdos e
com meio que a criança vivencia (NOGUEIRA,
2005, p.70).
Assim, para que o trabalho com projeto seja um transformador no conhecimento da
criança, é primordial que professor e criança
crie uma relação de troca de informação e experiência diária, e caminhem juntos em direção
ao saber, mesmo que dentro do projeto cada
um atue em diferentes funções. Nas palavras
de Vasconcellos (2006, p.98):
De qualquer forma e muito sinteticamente, entendemos
que a educação escolar é um sistemático e intencional processo de interação com a realidade, através do
relacionamento humano baseado no trabalho com conhecimento e na organização da coletividade, cuja finalidade é colaborar na formação do educando na sua
totalidade- consciência, caráter, cidadania, tendo como
mediação fundamental o conhecimento que possibilite
o compreender, o usufruir ou o transformar a realidade
(VASCONCELLOS, 2006, p.98).

Divulgação- é o momento de socialização, é importante que tudo o que foi aprendido
durante o projeto seja divulgado. Existem várias formas de divulgar, em exposição, em fotografias, portfólios, enfim diferentes maneiras
que possibilitem o enriquecimento do trabalho.
Avaliação- Ocorre ao término do projeto, quando verifica se os objetivos foram alcançados, se houve pontos
positivos e negativos, é um momento para refletir e ampliar o conhecimento. Para Nogueira (2005, p.70):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trabalha com projeto na educação infantil, cria uma série de possibilidades
que favorecem a aprendizagem e contribui para o desenvolvimento na formação da criança. Que
passa a agir de forma ativa construindo saberes.
Para que o trabalho com projeto obtenha resultados eficazes é de grande necessidade
que o professor antes de atuar como mediador nesse processo, ouça, observe e atente-se ao
interesse da criança, as suas dúvidas, e perceba os caminhos que elas apontam, valorizando
suas interações com o meio.
O grande desafio em se trabalhar com crianças de 0 a 6 anos é se manter atento a cada
expressão, movimento, direção que a criança indica quando envolvida com situação ou algo que
lhe motiva a querer saber mais.
Desse modo o professor permite não só o acesso a informação mas ao conhecimento,
pois a criança aprende novas experiências com vivências que já traziam. A criança demonstra
mais interesse em aprender quando ela está envolvida com o assunto de forma ativa, pois ela
cria uma relação de interação, favorecendo a sua autonomia.
Desse modo a aprendizagem a partir do trabalho com projeto, reside na intenção não só
sobre o assunto a ser trabalhado, mas no desenvolvimento das diversas habilidades que ocorrerá ao se trabalhar, pois o interesse da criança é ouvido e valorizado, o que contribui para que
a aprendizagem aconteça de forma significativa.
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PSICOMOTRICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA A PARTIR DO BRINCAR

RESUMO: A Psicomotricidade compreende uma concepção de movimento organizado e integrado, inclui as interações cognitivas, sensório motor e psíquicas na compreensão das capacidades de ser e de expressar-se. No desenvolvimento da criança, é essencial para o reconhecimento do corpo, do espaço e movimento corporal. A Psicomotricidade está dividida
em dois conceitos: uma ciência que estuda o homem através de seu corpo em movimento e
em relação ao seu mundo interno e externo, e a ação do sistema nervoso central responsável
pela criação de uma consciência do indivíduo acerca dos movimentos que realiza como velocidade, tempo, espaço, e percepção da própria imagem. . As crianças que correm, brincam
e participam de todos os jogos, não apresentam problemas de postura, atenção, lêem e escrevem sem dificuldades e conhecem a noção do tempo e espaço. Para o desenvolvimento
deste artigo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para construir hipóteses, através de livros,
periódicos, documentos, e artigos da internet.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO

O

artigo traz algumas considerações sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da Psicomotricidade, visando o equilíbrio e o desenvolvimento motor
e intelectual da criança.

A Psicomotricidade auxilia e capacita à criança para o desenvolvimento integral, se utiliza
do movimento para atingir outras aquisições mais elaboradas, como as intelectuais. Atrás da
movimentação o indivíduo adquire o seu eixo corporal, seu jeito de adaptar e buscar o equilíbrio,
conseqüentemente vai entendendo melhor seu corpo e suas posturas. A este chamamos de
coordenação global, isso significa que a criança terá condições de realizar diversos movimentos
simultaneamente, cada membro deve realizar uma atividade diferente, conhecido como coordenação motora.
O movimento, as ações, a integração do homem e as condições do meio ambiente estão
no sistema nervoso que controla todas as funções do organismo, desde as contrações musculares até a secreção de glândulas endócrinas. Uma de suas funções é selecionar e processar as
informações canalizá-las para a região motora do cérebro e emitir respostas de acordo com a
vivência do indivíduo, fatos, lembranças, conhecimento, intensidade de dor e tantas outras informações são transmitidas por impulsos nervosos. Piaget acredita que as crianças precisam ver,
ouvir e tocar, é um processo de desenvolvimento no qual a criança processa o ambiente com
três dos seus cinco sentidos, explorando o mundo com o próprio corpo. Daí a importância da
criança ter possibilidade de explorar e receber estímulos para seu desenvolvimento psicomotor.
A Psicomotricidade é dividida em seis eixos: Esquema corporal- percepção, imagem tridimensional do corpo; Lateralidade- lateral direita e esquerda; Estruturação espacial- capacidade
de localização e percepção do espaço; Estruturação temporal- organização do tempo ontem,
hoje e amanha; Discriminação auditiva- diferenciar sons e Discriminação visual- diferenciar cores.
A Psicomotricidade é vista como uma ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas
para a organização afetiva, motora, social e intelectual do individuo sabendo-se que o homem
é um ser ativo capaz de se conhecer cada vez mais e de se adaptar às diferentes situações e
ambientes.
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O QUE É PSICOMOTRICIDADE?

A história do saber da Psicomotricidade representa já um século de esforço de ação
e de pensamento. A sua cientificidade na era
da cibernética e da informática vai-nos permitir certamente ir mais longe da descrição das
relações mútuas e recíprocas da convivência
do corpo com o psíquico. Essa intimidade filogenética e ontogenética representam o triunfo
evolutivo da espécie humana, um longo passado de vários milhões de anos de conquistas
psicomotoras (Fonseca, 1988, p. 99).

A Psicomotricidade surgiu em 1920,
significando o entrelaçamento entre o movimento e o pensamento. Mas o termo “psicomotricidade” aparece muito antes, a partir do discurso médico, mais precisamente neurológico,
quando foi necessário, no início do século XIX,
nomear as zonas do córtex cerebral situadas
mais além das regiões motoras. Daí a partir
da necessidade médica de encontrar uma área
que explique certos fenômenos clínicos que se
De acordo com a Associação Brasileira
nomeia, pela primeira vez, a palavra Psicomode Psicomotricidade, o conceito está relaciotricidade, no ano de 1870.
nado a uma concepção do movimento interliDupré, neuropsiquiatria, em 1909, é de gado com as interações cognitivas, psíquicas,
fundamental importância para o âmbito psico- sensório motoras e sociais dos indivíduos. É
motor, já que é ele quem afirma a independên- um conjunto de maturação do desenvolvimento
cia da debilidade motora, que antecedente do motor, cognitivo e emocional do ser humano, o
sintoma psicomotor, de um possível correlato corpo em movimento e sua relação do interno
neurológico. Em 1925, Henry Wallon, médico e externo. Com a maturação do sistema nerpsicólogo, ocupa-se do movimento humano voso e à realização de tarefas variadas com
como instrumento na construção do psiquis- diferentes parceiros em situações cotidianas, a
mo. Esta diferença permite a Wallon relacionar criança desenvolve seu corpo e os movimeno movimento ao afeto, à emoção, ao meio am- tos que com ele realiza.
biente e aos hábitos do indivíduo.
É sustentada por três conhecimentos
Em 1935, Edouard Guilmain, neurolo- básicos: o movimento, o intelecto e o afeto.
gista, desenvolve um exame psicomotor para “Psicomotricidade, portanto, é um termo emfins de diagnóstico, de indicação da terapêuti- pregado para uma concepção de movimento
ca e de prognóstico. Em 1947, Julian de Aju- organizado e integrado, em função das experiaguerra, psiquiatra, redefine o conceito de riências vividas pelo sujeito cuja ação é resuldebilidade motora, considerando-a como uma tante de sua individualidade, sua linguagem e
síndrome com suas próprias particularidades. sua socialização.” (Associação Brasileira de
É ele quem delimita com clareza os transtornos Psicomotricidade)
psicomotores que oscilam entre o neurológico e
Definida como uma ciência que estuo psiquiátrico. Com estas novas contribuições,
a psicomotricidade diferencia-se de outras dis- da o indivíduo por meio de seu movimento e
a interação social. Considerada também uma
ciplinas, tornando especifica e autônoma.
ação de finalidade pedagógica e psicológica
Assim a partir dos trabalhos de Dupré, a utilizar os parâmetros da educação física
foi possível estabelecer uma linha de estudos com a intenção de melhorar o comportamento
que norteasse futuras pesquisas que contem- da criança com seu corpo. Traz a intervenção
plassem a relação corpo e mente o que se ca- emocional no desenvolvimento motor e a linracteriza hoje como uma área de grande de- guagem não verbal que vem do corpo, pode
senvolvimento científico, médico e pedagógico. também ser definida como o campo transdisFonseca (1988) evidencia a relevância ciplinar que estuda e investiga as relações e
da Psicomotricidade para o avanço dos estu- as influências recíprocas e sistêmicas entre o
psiquismo e a motricidade.
dos sobre corpo e habilidades:
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Psicomotricidade influencia no desenvolvimento de aprendizagem de uma criança,
com ela nós aprendemos a orientação espacial, que futuramente estará ligado a áreas do
aprendizado acadêmico. Alguns desses aspectos psicomotores devem ser preferencialmente
aprendidos em sua fase corretamente, pois ela
pode sim ser aprendida tardiamente, porém
com mais dificuldade.

De acordo com Piaget a aprendizagem
é um processo de assimilação e acomodação.
Assimilação é o movimento ou mudança que
o sujeito faz no objeto de conhecimento para
que ele seja incorporado às estruturas do pensamento, a acomodação diz respeito às mudanças que o sujeito realiza em suas estruturas
de pensamento para que o objeto seja incorporado, esse processo resulta em um equilíbrio
Baseada numa visão holística do ser progressivo.
humano, a psicomotricidade encara de forma
O que determina e controla os moviintegrada as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolingüísticas e motoras, mentos são as contrações musculares contropromovendo a capacidade de ser e agir num ladas pelo sistema nervoso. A coordenação
global é a atividade dos grandes músculos,
contexto psicossocial.
com movimentos e experimentação, o indivíduo
Por isso é necessário trabalhar desde procura seu eixo corporal. Quando o indivíduo
cedo algumas atividades, com brincadeiras du- consegue desenvolver vários movimentos diferante o desenvolvimento da criança. O movi- rentes, cada membro sua função, chamamos
mento de pinça, por exemplo, é começado a de dissociação de movimentos.
ser estudado pela criança aos 10 meses de
idade, mas só é aperfeiçoado durante a alfaCoordenação motora fina são habilidabetização na hora de segurar o lápis. Criandes manuais. A óculo-manual é a visão acomças com desenvolvimento motor afetado, depanhando o movimento das mãos, essencial
sengonçado que bate nas coisas, pode estar
ligado a ansiedades causadas por vivências para a escrita. A mão é essencial para o deapresentadas no dia a dia, enrijecendo o corpo senvolvimento da inteligência porque através
do tato a criança vai descobrindo os objetos e
e afetando a psicomotricidade.
adquirindo a escrita etc.
O corpo precisa ser entendido como
Para que a escrita seja bem aperfeiçomais que um facilitador para ouvir, ver ou tocar,
precisa também ser entendido como um mun- ada é preciso que a coordenação óculo-manudo que permite expressar sentimentos e emo- al ou visão-motora que requer que o controle
ções. Trabalhar os movimentos psicomotores ocular esteja bem trabalhado, ou seja, a visão
não é um treino destinado à automatização e acompanhando o movimento da mão. A escrita
robotização da criança, e sim levar a criança precisa do desenvolvimento de uma série de
a tomar consciência de seu corpo, da latera- fatores, como, por exemplo: maturação geral
lidade, situar-se no espaço, dominar o tempo, do sistema nervoso; desenvolvimento psicocoordenar gestos e movimentos.
motor geral; desenvolvimento da motricidade
fina dos dedos da mão; entre outros.
A partir da auto-imagem, o retrato psicológico que temos de nós mesmos, reorganizado e permanente, se vê e muda conforme a
idade é identificada a fase da criança e quais
os objetivos lançar para o desenvolvimento integral da criança. O desenvolvimento da inteligência está na adaptação ao meio ambiente,
manipulação dos objetos ao meio, assimilação,
acomodação e equilíbrio progressivo.
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ESQUEMA CORPORAL E
LATERALIDADE
Parece essencial reconhecer na imagem do corpo um duplo aspecto e encará-lo
como conteúdo e como estrutura. A estrutura
da educação psicomotora é a base fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem, pois o desenvolvimento da mesma sempre evolui do geral para o específico e muitas
crianças encontram dificuldades na vida escolar pelo simples fato de não ter desenvolvido
suas habilidades em nível do desenvolvimento
psicomotor (LE BOULCH, 1988).
Esquema corporal é uma imagem tridimensional que todos têm de si mesmo, baseado em percepções internas e externas. O
conceito do corpo envolve um conhecimento
intelectual e consciente do próprio corpo e as
funções de seus órgãos, é uma forma da expressão da individualidade, uma maneira de
ser, possibilita a audição, visão, movimento e
também expressão de emoções (OLIVEIRA,
1997).
O desenvolvimento da criança é o resultado da interação de seu corpo com o meio,
objetos e pessoas. Podemos acompanhar
esse desenvolvimento a partir de um desenho,
quando a criança tem pouco conhecimento do
corpo seu desenho da figura humana será carente.
Oliveira (1997) apresenta o esquema
corporal em três etapas: o corpo vivido até três
anos que permite a exploração do meio e suas
atividades investigadoras e incessantes, o corpo percebido ou descoberto dos 3 aos 7 tendo
um maior domínio do corpo assimilando conceitos como embaixo, acima, direita, esquerda,
antes, depois, primeiro, último, e o corpo representado dos 7 aos 12 nesta a criança já
adquiriu as noções das partes do corpo, sua
imagem passa a ser antecipatória revelando
um trabalho mental devido à evolução das funções cognitivas.

No decorrer do desenvolvimento do esquema corporal podem ocorrer algumas perturbações, tais como problemas motores, intelectuais ou afetivos, dentre eles dificuldades
para coordenar os movimentos, lentidão nos
movimentos, precisando fazer grandes esforços para realizar uma tarefa (OLIVEIRA, 1997).
A Lateralidade por sua vez é a propensão que
o ser humano tem de usar mais um lado do
que o outro do corpo mãos, olhos e pés, o
lado dominante apresenta uma força muscular
maior e o outro lado auxilia e é de igual importância.
De acordo com Brandão os bebês
ainda no primeiro mês possuem movimentos
globais, bimanuais, a partir do segundo mês
acrescenta ações mais assimétricas, entre quatro e sete meses não consegue segurar dois
objetos ao mesmo tempo, somente no fim desse estágio consegue executar a pressão de
um objeto sem soltar o que retinha (OLIVEIRA,
1997).
A lateralidade começa a ser evidenciada a partir de 1 ano mas só irá se definir por
volta dos 6 a 7 anos, lembrando sempre que a
lateralidade da criança deve acontecer de forma natural, sem imposição da família ou professores, ela vai experimentar os dois lados e
assim descobrir qual possuem mais habilidade
(OLIVEIRA, 1997).
Para os movimentos manuais o destro
escreve com a mão direita, o canhoto com a
esquerda e o ambidestro com as duas mãos
possui a mesma facilidade. Pessoas que possuem facilidade com a mão direita têm maior
funcionalidade no hemisfério esquerdo. Algumas pessoas, que têm maior dominação na
mão esquerda apresentam um predomínio
maior do hemisfério direito do cérebro (OLIVEIRA, 1997).
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Podem acontecer algumas perturbações como dificuldade de assimilar qual lado
direito e esquerdo, e comprometimento na leitura e na escrita, a lateralidade cruzada que
corresponde a um indivíduo enxergar melhor
com o olho esquerdo, e escreve com a mão
direita ou ainda a sincinesia corresponde ao
movimento involuntário de um membro, quando está utilizando outro (OLIVEIRA, 1997).
Em alguns casos podem acontecer de
algumas crianças começarem a usar a mão
não dominante, a isso denominamos de lateralidade cruzada. Usando o pé esquerdo e mão
direita ou qualquer outra combinação. Existem
algumas causas que podem justificar essas
mudanças de lateralidade, como: acidentes
que causem amputações ou identificação com
alguém, ou imposições de pais ou até professores, motivos afetivos outros (OLIVEIRA,
1997). O meio psicossocial e educativo mostra
que a preferência de lateralidade se dá devido
ao aprendizado. A forma como aprendemos a
escrever implica-se por imposição, imitação ou
até mesmo questões afetivas.

ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL E
TEMPORAL
A estruturação espacial é essencial
para vivermos em sociedade porque com ela
situamos o meio em que vivemos, fundamental
para se mover no espaço, com ela nos localizamos, comparamos objetos, agrupamos, classificamos, etc. (OLIVEIRA, 1997).
Não nasce com o indivíduo, é estabelecido mentalmente e atua através de seus movimentos, entre o sexto e nono mês percebe a
primeira separação entre o corpo e o ambiente,
aos 3 anos a exploração do espaço se inicia
ao locomover-se para alcançar um objeto , para
isso precisa primeiro dominar seu corpo para
daí perceber a posição dos objetos no espaço. A partir dos 7 anos já possui a lateralidade
e começa a assimilar os conceitos espaciais,
inicialmente direita e esquerda e paulatinamente posições como frente, atrás, acima, abaixo,

e seguindo de tamanho, posição, movimento,
formas, quantidade, superfícies e volumes (ARRIAGADA, 2002).
Conforme Oliveira as dificuldades na
estruturação espacial podem surgir de situações diversas como a limitação do desenvolvimento mental e psíquico, crianças impedidas
de experiências corporais e espaciais, que não
desenvolve noções de esquema corporal, que
não estabeleceram dominância lateral, insuficiência ou déficit da função simbólica, dificuldade de representação mental das diversas noções (ARRIAGADA, 2002).
A Estruturação temporal assim como
espacial exige um trabalho mental da criança,
e ela só realizará quando tiver um desenvolvimento cognitivo mais avançado. Para Oliveira
a criança passa por etapas que inicia na simultaneidade que a criança apresenta muitos
movimentos juntos, ordem e seqüencial com
noções do antes e depois, duração dos intervalos para a criança o tempo subjetivo no qual
a sensação varia de acordo com o que está
sentindo, renovação cíclica de certos períodos
como o que usar no frio, por exemplo, e o ritmo
apresenta flexibilidade aos movimentos, atenção e concentração (ARRIAGADA, 2002).
A partir da organização espacial a criança começa a chegar à compreensão das relações espaciais, sendo assim, estabelecendo
informações bem precisas, como perceber as
relações existentes entre diversos elementos,
como simetria, oposição, inversão. Tornando a
criança capaz de trabalhar com progressão de
tamanho e quantidade, Para Piaget essa situação aparece aos 8/9 anos, quando a criança é
capaz de situar à direita e esquerda sobre os
objetos (ARRIAGADA, 2002).
Trabalhar esses sentidos dá à criança
a noção de em cima, embaixo e todo o espaço
ao redor dela, facilitando inclusive sua aprendizagem e desenvolvimento escolar, facilitando
à escrita, por exemplo, que exige uma noção
maior de espaçamento, de uma linha a outra e
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de uma palavra para outra. Brincadeira como
caça ao tesouro (uma criança esconde um objeto e outros têm que encontrar), esconde-esconde, circuito, exploração do espaço através
de brincadeiras livres e dirigidas proporciona a
criança conhecer e ampliar a estruturação espacial temporal (ARRIAGADA, 2002).

Para Kephart o problema é aprender a
controlar um mecanismo que está atrapalhando com perfeição. Nesse caso, mesmo que a
estrutura muscular dos olhos seja perfeita, é
necessário um aperfeiçoamento de estruturas
cognitivas que a capacitará de ter um controle
maior deste mecanismo.

Trabalhar noção espacial com bebês
também pode ser feito com pecinhas, brinquedos de encaixe, que pedem para montar, ou
colocar o círculo, no círculo, o quadrado, no
quadrado, etc. é uma pequena tarefa, que pode
ser feita muito cedo e que ajudará diretamente
no crescimento e relacionamentos futuros desta criança. Com essas brincadeiras a criança
as situações de fora e dentro, tamanho (grosso, fino, grande e pequeno), posição (em pé,
deitado, sentado), movimento (abaixar, sentar),
formas (circulo, retângulo, quadrado, etc.), volume (muito, pouco), entre outras coisas (ARRIAGADA, 2002).

Uma forma de aperfeiçoar a discriminação visual é fazendo as crianças procurarem
por palavras em um caça-palavras, crianças
não alfabetizadas podem fazer o jogo dos sete
erros, desse jeito estimulando a concentração
e o globo ocular e entender os objetos apresentados ao seu campo de visão.

A discriminação auditiva é a capacidade de perceber os sons existentes na língua
falada. Esta capacidade é o resultado de uma
integração das experiências com a organização neurológica. Proporcionar as crianças
exercícios de atenção auditiva e concentração
irá ajudá-los a melhor discernir sons acusticaDISCRIMINAÇÃO VISUAL E AUDITIVA mente próximos. Quando as crianças decodificam, estão dando um significado a muitos
Uma discriminação auditiva e visual é sons que ouviram.
necessária para um bom desenvolvimento da
A discriminação auditava exige uma
leitura e escrita. A discriminação visual é a capacidade do individuo discriminar coisas muito boa capacidade de simbolização, memorisemelhantes e perceber a diferença. Desenvol- zação e decodificação. A memória auditiva é
ver fixação dos símbolos visuais apresentados, necessária, pois ajuda na recordação de palacomo letras, palavras, sinais de pontuação de- vras captadas auditivamente, algumas crianças
senvolvendo a memória visual. Construindo um apresentam dificuldade, pois não sabem o som
padrão de impulsos neurológicos que capaci- que cada letra tem. Criança que não tem uma
tará mecanismos com precisão, auxiliando a discriminação auditiva bem trabalhada pode
confundir o som de algumas letras, como F
desenvolver uma maior percepção visual.
por V, ou Ch por J, são os mais comuns. Para
Com o amadurecimento do sistema ajudar neste sentido é aconselhável que pratinervoso, o aparelho visual vai também amadu- quem bastante músicas e rimas, para que enrecendo e a criança vai conseguindo distinguir tenda o som de cada palavra, que se parecem
os objetos e pessoas de seu meio. Mas não com outras palavras e o porquê, no caso som
apenas isso, a criança precisa ser capaz de das letras. Brincar de cobra cega corre cutia,
movimentá-los para um ponto específico, sen- senhor caçador, seu mestre mandou, mímica,
do assim capaz de movimentar livremente os teatro de sombra, jogo da memória e quebra
cabeça são exemplos de brincadeiras que conglóbulos oculares.
tribui para o desenvolvimento visual e auditivo.
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Dessa forma, ao manipular objetos de
diferentes formas, cores, volumes, pesos e texturas, a criança trabalha diversos segmentos
Nesta pesquisa foram analisados al- corporais com contrações musculares de difeguns artigos, documentos, teses e outros tra- rentes intencionalidades, desenvolve a motricibalhos científicos que discutem e apresentam dade.
reflexões que podem contribuir para uma maior
A partir de brincadeiras conseguimos
compreensão neste artigo acerca da psicomotricidade e sua contribuição para o desenvolvi- colaborar como desenvolvimento da lateralidade e a compreensão do esquema corporal por
mento da criança a partir do brincar.
parte da criança, músicas que ensine as partes
Esta pesquisa que como aportes os do corpo, exploração de objetos, contorno do
trabalhos de Oliveira (1997); Arriagada (2002) colega com giz no chão, morto vivo, circuito,
e Le Boulch (1998) que abordam a psicomotri- jogos teatrais são alguns exemplos de brincacidade como base para o desenvolvimento da deiras que trarão para a criança a percepção
criança, a partir de suas experiências, da ma- do próprio corpo. Podemos observar a dominipulação de materiais e oportunidades para nância dos membros inferiores, pedindo para
se descobrir, para que esta tenha domínio do que a criança brinque de amarelinha, usando
corpo, de seu equilíbrio, da sua lateralidade, um pé e depois o outro, neste caso, o pé que
situa-se no espaço, coordenar gestos e movi- ela tiver mais firmeza e maior força muscular,
ela vai se equilibrar com maior facilidade (OLImentos.
VEIRA, 1997).

BRINCAR NO CONTEXTO DA
PSICOMOTRICIDADE

Na educação infantil as crianças precisam entender seu corpo e saber suas funcionalidades e identificar cada membro de seu
corpo. Brincadeiras como perguntar onde se
localizam partes do corpo pedindo para mexê-los, testar o equilíbrio criando pequenas
pistas com obstáculos que colocam a prova
todas essas competências, são exemplos de
experiências que ajudarão no psicomotor. Neste sentido os processos são mais importantes
que o resultado final, ele implica no processo
de desenvolvimento das crianças.
Os bebês de início diferenciam seu
próprio corpo do mundo que o cerca, depois
percebe seu entorno, ao movimentar seu corpo
no espaço, recebe as informações necessárias
para interpretar e organizar as relações entre
os elementos, formulando uma representação
daquele espaço. (Oliveira, 2011)

Na sala de aula, podemos explorar
várias atividades de desenvolvimento de vários aspectos da psicomotricidade, como, por
exemplo, a coordenação motora fina. Fazendo
atividades simples que ajudem no desenvolvimento dessas habilidades, como: rasgar papel,
massinha, amassar papel, coisas que trabalhem movimentos simultâneos. A escrita é uma
atividade que precisa ser explorada, pois, além
de estimular a coordenação das mãos, ela trabalha também atenção, seqüência, memória e
imitação.
Segundo Freire (1989), no brincar,
quanto mais papéis a criança representar, mais
poderá ampliar sua expressividade, entendida
como uma totalidade. A partir do brincar constrói os conhecimentos através dos papéis que
representa, amplia ao mesmo tempo dois vocabulários - o lingüístico e o psicomotor – e
o ajustamento afetivo emocional que atinge na
representação desses papéis.
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Todas as brincadeiras são necessárias
para a Psicomotricidade, é importante que a
criança tenha a liberdade para brincar do que
ela quer em um determinado momento, o professor por sua vez usa esse momento para observar o comportamento de cada um. Durante
as brincadeiras as crianças adquirem conhecimento do corpo e do espaço ao seu redor,
desse jeito maturando o cognitivo cerebral e
facilitando o seu entendimento e desenvolvimento escolar. Com o movimento, nos aperfeiçoamos a nossa orientação espacial, a noção
de em cima ou embaixo.
É indispensável que a escola trabalhe
esse lado com os pequenos, pois é a partir
disso que as crianças podem elaborar melhor
seus movimentos e tudo que se refere ao que
está em volta. Na sala de aula, fatores como
a lateralidade, organização e noção espacial;
esquema corporal e até mesmo a estruturação
espacial devem ser trabalhadas em prol do aluno.

Os educadores podem estipular brincadeiras que envolvem todo tipo de movimento
da criança e o fortalecimento do aspecto afetivo dela aos quais são indispensáveis para sua
vida. Até os três anos de idade é importante
ofertar gincanas que favoreçam o estímulo da
descoberta do espaço, atividades táteis, exercícios com bolas e peças de plástico, pintar os
pés e pedir que a criança trace um caminho
e brincadeiras de encher e esvaziar pequenas
vasilhas.
Acima dos quatro anos de idade ofertar atividades que favoreça pular, rolar e dançar, exercícios que apresentem rotinas, como
amarrar os sapatos, pentear os cabelos, vestir
uma roupa, escolher um brinquedo, pegar um
objeto específico e etc. Técnicas de desenhar,
pintar e colar independe da idade.

Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil (Brasil, 2010, p. 25), as
escolas de Educação Infantil devem garantir
experiências que: “promovam o conhecimento
de si e do mundo por meio da ampliação de
experiências sensoriais, expressivas, que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança”.
É importante de forma lúdica, ajudar as
crianças na descoberta do mundo ao redor. A
noção que os pequenos passam a ter de seu
espaço é interessante e bastante válida para a
própria formação daquela primeira infância.

960

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho viu-se a importância da Psicomotricidade para o desenvolvimento da
criança a partir do brincar, como uma prática de desenvolvimento integral, físico e psicológico,
um instrumento do fortalecimento da criança enquanto sujeito, atuando no sentido de facilitar-lhe
a construção de sua unidade corporal, a afirmação de sua identidade e a conquista de sua autonomia intelectual e afetiva.
A Psicomotricidade atua no desenvolvimento psicomotor do indivíduo, a partir de vivências desde o primeiro mês de vida, visa trabalhar os aspectos sociais, cognitivos e motor. É a
união do psiquismo e a motricidade, determina a interação entre conhecimento, emoções, corpo
e movimento. A possibilidade de brincar na Educação Infantil proporciona desenvolvimento de
suas funções motoras ao saltar, rolar, pular, correr, escalar, arremessar e pendurar, movimentos
que são garantidos a partir de atividades lúdicas, brincadeiras e jogos de raciocínio lógico e
interação colabora com o desenvolvimento cognitivo da criança.
As interações permitem um desenvolvimento da criança como um todo seu corpo, mente
e emoções, um fazer que a criança realize com satisfação, desejo, envolvimento e participação.
Para isso acontecer os espaços precisam ser organizados pensando na construção da autonomia das crianças, atendendo seus interesses e possibilitando a percepção e ampliação das
experiências corporais e sociais.
Assim, a psicomotricidade é uma ciência, contribui para o indivíduo relacionar se ao seu
ambiente externo e interno, tendo como objetivo motivar as crianças na descoberta de expressões, estimular a coordenação motora, trabalhar a comunicação e interação social, consciência
do espaço e desenvolver a capacidade sensorial em relação ao ambiente.
A escola tende a valorizar o aluno quieto, parado, o que senta na cadeira e escuta os
comandos que lhe são dados. Vimos, porém, que este é justamente o contrário do ideal, as
crianças precisam explorar e se mexer para que haja um maior desenvolvimento cognitivo e
aperfeiçoamento das suas habilidades. Isso interfere diretamente nas suas relações futuras,
aprendizados acadêmicos entre outros.
Precisamos nos preocupar muito mais com a criança que não se movimentam e não
exploram, as crianças devem ser incentivadas a se movimentar e explorar, conhecer o mundo ao
seu redor, ter noção de espaçamento, para que sejam crianças independentes e desenvolvidas
preparadas para a vida adulta. BNCC (Brasil, 2017, p. 37) lembra que “o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico
orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão”.
As crianças precisam de brincadeiras na educação infantil principalmente, pois é quando o ser humano está desenvolvendo todas as suas funcionalidades motoras e cognitivas. As
brincadeiras ajudam em vários aspectos, educativos, sensório motor entre outros, como apresentado. É brincando que se aprende, é treinando o motor que a atenção, a
permanência de atenção, memória, entre outros.
Com o decorrer dos anos escolares o desenvolvimento da motricidade acaba sendo pouco valorizada, sendo explorada no máximo
duas vezes na semana. Vale lembrar que a psicomotricidade, precisa ser exercitadas em todas as idades, por isso a importância de
mostrar para as crianças também as competências que ela alcançou
durante as atividades, elogios e o acompanhamento próximo de suas
atividades podem ser fatores que façam com que as crianças levem
este comportamento à diante.
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A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do afeto na relação da
criança com seu mundo, e com o professor, através do brincar. A afetividade e o brincar são
subsídios básicos na escola de Educação infantil, pois são importantes para o desenvolvimento da criança nas suas mais diversas formas tais como: criatividade, atenção, concentração,
socialização, entre outros. A brincadeira vai além da distração, pois é uma prática que estimula a liberdade de expressão, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor
e social, causando efeitos positivos na criança. O professor tanto pode ser um facilitador do
processo de aprendizagem como dificultar essa construção. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN, 1997), faz parte de uma boa educação desenvolver as habilidades de relações sociais, afetividade, também a cognição, a ética, visando um cidadão de bem,
com seus direitos e deveres. Averiguou-se a obrigação de desenvolver projetos na escola que
considere o trabalho com os sentimentos.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Relação; Aluno-Professor.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo discutir a importância do afeto e da brincadeira
no processo de aprendizado, em crianças na fase da educação infantil.O primeiro
contato da criança com a escola é um dos momentos mais significativos da sua
experiência escolar, porque ocorre uma quebra de vínculo afetivo familiar, é o sentimento de rompimento com a família para o primeiro contato social extrafamiliar que a criança vai experimentar.
É na escola que as crianças desenvolvem suas relações e onde entram em contato com
várias realidades e situações distintas ao mesmo tempo desenvolvendo amizades, conceitos,
críticas e diálogos, fatores que impulsionam as ações e escolhas da criança.
A relação afetiva entre o educador e o aluno na educação infantil, tem importância no
desenvolvimento da aprendizagem integral da criança, salientando que a escola exerce de acolhimento e ensinando a conviver em sociedade.
Segundo Rodrigues (1976), uma criança aprende melhor quando é amada e está segura. O lúdico está ligado à afetividade e é uma estratégia insubstituível para ser usada como
estímulo na construção do conhecimento humano e no progresso das diferentes habilidades
operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de
objetivos institucionais.
O lúdico é um recurso didático dinâmico que garante resultados eficazes na educação,
apesar de exigir extremo planejamento e cuidado na execução da atividade elaborada.
Para isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997, p.46), aponta para o desenvolvimento de competências “de relações interpessoais, cognitivas, afetivas e éticas para que
o aluno possa dialogar e aprenda a respeitar, a escutar, a reivindicar seus direitos e a cumprir
seus deveres”.
Pergunta-se qual é o lugar que a afetividade e o lúdico têm no processo de aprendizagem?
A afetividade é a energia que move as ações humanas, sem ela não há interesse e não
há motivação para a aprendizagem, diz Maldonado (1994), a afetividade nos auxilia a meditar
sobre as dificuldades do relacionamento entre as pessoas, assinalando que a afeição às vezes,
podem relacionada as mágoas, dos medos, desconfianças, tristezas, ressentimentos, decepções, vergonha e raiva.
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O AMBIENTE ESCOLAR: UM ESPAÇO
DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL

A necessidade de o ambiente escolar
ser um espaço de qualidade requer adequar
sua estrutura de acordo com as fases de desenvolvimento, de cada faixa etária.

A Educação Infantil é o início da vida
Por exemplo, nas salas de educação
escolar de uma criança, é um mundo desconhecido em que ela irá desenvolver a parte infantil os brinquedos devem estar em estantes
cognitiva, motora, psicológica, social e cultural. baixas para que as crianças possam manuseá-los, salas amplas para que elas consigam se
Mas para que aconteça o processo de movimentar, área livre com jardins para que a
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, o criança possa tocar, sentir a textura das plantas
indivíduo tem que explorar este ambiente, por etc. São fatores que contribuem para a aprendiisso é importante que, a escola seja um es- zagem do educando.
paço limpo, com cores vivas, com brinquedos
atrativos etc.
Lápis e papel são importantes, mas
quando se trata de educação infantil é preciso
de algo a mais, algo que seja prazeroso, envolvente. Por isto o lúdico é indispensável no
ambiente escolar:
[...] prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o
indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de
entusiasmo. E este aspecto de envolvimento emocional
que o torna uma atividade com forte teor motivacional,
capaz de gerar um estado de vibração e euforia. [...] As
atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora e cognitiva. [...]. O ser que
brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa,
aprende e se desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23).

Ninguém quer deixar seu filho em um
local que transmita insegurança, desconfiança.
Existem crianças que passam a maior parte do
tempo dentro da escola, fazem suas refeições
diárias, sua higiene, ou seja, é importante que
seja um local seguro, saudável, atrativo e acolhedor:
Para qualquer ser vivo, o espaço é vital, não apenas
para a sobrevivência, mas, sobretudo para o seu desenvolvimento. Para o ser humano, o espaço, além de ser
um elemento potencialmente mensurável, é o lugar de
reconhecimento de si e dos outros, porque é no espaço que ele se movimenta, realiza atividades, estabelece
relações sociais (LIMA, 1995, p. 187).

O desconhecido para alguns indivíduos desperta curiosidade, mas para outros faz
sentir medo, e para a criança da educação infantil o novo, no primeiro momento assusta, e
ao chegar numa escola terá que passar por
uma fase de adaptação ao ambiente e com as
pessoas que as cerca. Por isto a importância
do ambiente escolar não só ter uma estrutura
física adequada como também profissionais da
educação envolvidos e comprometidos com o
ato de educar:
O espaço, a estrutura física, os objetos disponíveis
dentro da escola atuam como facilitadores da aprendizagem. Por isso a importância das salas de aula ser
arejadas, com um espaço adequado para a quantidade de crianças, os brinquedos estarem ao alcance do
educando para que consiga manuseá-los livremente.
Este ambiente precisa ser atrativo, com cores vivas que
atraem as crianças e estimule ao aprendizado. Sendo
assim as trocas de saberes acontecerão através das
diversas linguagens sejam elas, oral, corporal, gestual, musical retratando a realidade de cada um (LIMA,
1989, p. 13).

Assim que a criança nasce seu primeiro grupo social é a família e o segundo a escola. É interessante observar que cada indivíduo
chega à instituição trazendo uma “bagagem”
cultural, seu modo de vestir, a maneira de falar,
de agir etc. e é neste cenário que a escola é
essencial para que o sujeito se desenvolva e
troque experiências.

966

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

As regras são importantes para que a
criança aprenda a se relacionar, respeitando
umas às outras, por isso elas tem que existir.
Mas nem sempre estas regras são impostas
de maneira adequada dentro das instituições.
Os cargos superiores usam do autoritarismo
para ditar as normas, sem se preocupar com a
prática pedagógica para que o indivíduo possa
compreender os ensinamentos.

Wallon (1995) assinalou a diferença
entre emoção e afetividade, avaliando emoção
como sendo um componente que faz a mediação entre o orgânico e o psíquico. Assim
se entende a emoção como o primeiro intenso
vínculo da criança com o mundo, como uma
maneira de expressar sua adaptação ao meio.
A afetividade obedece a um andamento mais
demorado para se desenvolver, pois é mais
subjetivo, adequando a qualidade das relações
Segundo Freire (1979), a ação docen- com as pessoas e objetos.
te é a base de uma boa formação escolar e
contribui para a construção de uma sociedaAssim a afetividade marca o início da
de pensante. O educando passa anos dentro criança ao mundo de símbolos, e também da
de uma instituição para completar sua vida atividade cognitiva. De acordo com Wallon
escolar e é dentro deste ambiente que ela irá (1995), afetividade é a capacidade da pessoa
absorver costumes e valores. A preocupação de ser afetada pelo mundo externo/interno, por
precisa estar em desenvolver no aluno sua ca- sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou
pacidade cognitiva e habilidades, mas também desagradáveis:
fazer do sujeito um ser pensante, questionador, A brincadeira, na perspectiva sócio histórica e antroformador de opiniões para que saiba agir em pológica, é um tipo de atividade cuja base genética é
comum à da arte, ou seja, trata-se de uma atividade
sociedade.

O LÚDICO E O VALOR AFETIVO

social, humana, que supõe contextos sociais e culturais,
a partir dos quais a criança recria a realidade através da
utilização de sistemas simbólicos próprios (WAJSKOP,
2001, p.28).

A arte traz a possibilidade do lúdico, do
valor do criar, inventar e reinventar ações que
toquem emocionalmente as relações dentro da
Ao mesmo tempo, segundo a autora
aprendizagem. Ou seja, a arte, em seus primór- acima citada, a brincadeira é uma atividade esdios, cumpre um valor afetivo, relacional.
pecífica da infância, analisando que, de acordo
com a história, esta toma um lugar diferenciado
Fernandez (1991), afirma que a apren- na sociedade.
dizagem é carregada de afeição, pois se faz a
partir das relações sociais, e que a aprendizaO contexto escolar muitas vezes dimigem é uma transformação do comportamento,
a qual resulta do conhecimento de se adaptar nui a habilidade de criação do aluno, no modo
ao círculo onde esse aluno vive. O afeto é pri- como considera o brincar, dizendo ser uma
mordial a toda função do nosso corpo, porque atividade que não tem importância, acondiciodá coragem, motiva, faz com que o aluno tenha nando a criança a moldes, que sem eles, mais
maior interesse e contribua para seu desenvol- tarde, sente-se atrapalhada e equivocada. A diversão e às atividades artísticas feitas com esvimento.
paços e tempos limitados na escola, pois não
Wallon, (1995) ampliou seus estudos atividades formais:
sobre afetividade em uma hipótese fundamentada numa expectativa histórico-cultural, afian- A importância do brincar no contexto escolar está na
çando em sua teoria da Psicogênese da Pes- possibilidade do relaxamento necessário às atividades
soa Completa, que o tamanho da afetividade, que exigem esforço intelectual, a brincadeira, os jogos
no decorrer do desenvolvimento do indivíduo, são instrumentos de desenvolvimento da linguagem e
possui um papel essencial para se construir a
do imaginário. Assim, toda criança que brinca se comsi mesmo e ao conhecimento.
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porta como poeta, pelo fato de criar um mundo só seu,
ou mais exatamente, por transpor as coisas do mundo
em que vive para um universo novo em acordo com
suas conveniências. O poeta age como a criança que
brinca; cria um mundo imaginário que leva muito a sério, isto é, que dota de grandes qualidades de afetos,
sem deixar de distingui-lo da realidade (BROUGÈRE,
1998).

As emoções são sistemas que afetam
os tônus muscular, a respiração e os batimentos cardíacos. A emoção oferece celeridade
às respostas do organismo, para escapar ou
agredir quando não dá tempo de pensar; ela é
capaz de gerar reflexos condicionados. Incita
a ampliação cognitiva e atitude que é a ajuste
entre o nível da tensão muscular e a intenção.

De acordo com Vygotsky (1987), a
imaginação está intrinsecamente relacionada
ao brincar, é o apoio para qualquer atividade
de criação, sendo condição básica para a criação na arte, na ciência e na técnica. O mundo
da cultura é produto da atividade de criação do
homem que, não é uma habilidade inata, mas,
estabelecida de acordo com a história nas relações sociais.

O autor afirma que ao estudar a criança há a necessidade de estudar o meio em
que ela vive, e esse meio necessitará atender
as suas necessidades e as suas capacidades
sensório-motoras e depois as psicomotoras.

Para Wallon, afetividade seria as primeiras demonstrações de sofrimento e de prazer
que a criança conhece, sendo essas mostras
de matizes afetuosas ainda em aprendizado,
de base orgânica.
Wallon (1995) nos mostra que a constituição biológica da criança desde o nascimento não é a única lei de seu destino, ela terá modificações conforme as situações da vida e das
escolhas individuais, ou seja, o desenvolvimento do ser humano não está vinculado somente
à herança genética, contudo ao meio onde ele
vive, e isso terá alterações genotípicas. Afirma
que as emoções nascem com as pessoas e
são a expressão da afetividade e também da
expressão corporal e motora.
Wallon aponta três momentos definidos
e consecutivos na evolução da afeição: a emoção, os sentimentos e a paixão; os quais procedem de fatores orgânicos e sociais e obedecem a conformações desiguais. Na emoção,
há o predomínio da energia fisiológica; no sentimento o acionamento da representação e na
paixão a intensificação do autocontrole.

Afetividade e inteligência a despeito de
terem funções definitivas e desiguais, são intrínsecas na evolução do psiquismo e entre o
aspecto de cognição e afetivo há visões opostas e também complementares. Dependendo
da atividade há o predomínio da afeição ou da
cognição, não se trata de supressão, mas de
alternação.
Wallon mostrou o conflito, peculiar da
fase do egocentrismo (aproximadamente dos 3
aos 6 anos) e da adolescência, onde o conflito
das emoções instiga o desenvolvimento, pois
para resolvê-lo sugere sustentar o comedimento entre razão e emoção, o que resultará a uma
maior maturidade, como da afetividade e da
inteligência.
A emoção é tida por Wallon como a
forma mais expressiva de afetividade e ganha
destaque dentro de suas obras. Portanto, não
separa social e biológico, pois, em sua concepção, um completa o outro. O autor acredita que a afetividade está presente nas nossas
ações movimentos e momentos, assim como a
cognição e o ato motor. O espaço proporciona
a aproximação e as sensações. A organização
do ambiente escolar irá provocar no aluno o
ato de: abraço ou repulsa.
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Para Wallon a afetividade é expressa
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
com maior intensidade nos primeiros anos de
vida do ser humano. Presente em todas as faA metodologia neste artigo foi a revisão
ses das vidas, a afetividade pode ser bravia- bibliográfica em livros, internet Teve como apormente resumida em três partes: Emoção, Rates os trabalhos dos autores: Wallon,(1995),
zão e paixão.
Vygotsky, (1987), Paulo Freire (1997), autores
Educação e afetividade estão ligadas que relacionaram a emoção e afetividade com
aos conceitos de movimento e inteligência. a aprendizagem.
Para Wallon, a rigidez das escolas deveria ser
Wallon (1995) que foi o primeiro a deadaptada para que houvesse maior movimentação em sala de aula. O educador pode pro- monstrar a importância das emoções na sala
por em sala, atividades que proporcionem aos de aula, também sobre a visão positiva dos conalunos noções do corpo, tempo e espaço.
flitos Vygotsky (1987), ressaltou a importância
das atividades emocionalmente estimuladas
O meio em que o indivíduo está inseri- para que os alunos exercitem seu pensamento
do irá ajudar a desenvolver seu potencial, po- e recordem melhor os conteúdos. Paulo Freire
dendo até mesmo alterar determinadas modifi- (1997) enfatiza a necessidade da valorização
cações genotípicas:
do professor e de seu preparo científico, físico,
A constituição biológica da criança ao nascer, não será emocional e afetivo para a prática docente.
a única lei de seu destino posterior. Seus efeitos podem
Foi citado também, neste trabalho o
ser amplamente transformados pelas circunstâncias de Referencial Curricular Nacional da Educação
sua existência, da qual não se exclui sua possibilidade Infantil que aborda este tema e relaciona a
de escolha pessoal... Os meios em que vive a criança importância das relações interpessoais e das
e aqueles com que ela sonha constituem a “forma” que brincadeiras para o desenvolvimento infantil.
amolda sua pessoa. Não se trata de uma marca aceita
passivamente (WALLON, 1975, pp. 164, 165, 167).

O meio é um complemento indispensável ao ser humano. Ele deverá corresponder
às suas necessidades e as suas aptidões sensório-motoras e, depois, psicomotoras. Não é
menos verdadeiro que a sociedade coloca o
homem em presença de novos meios, novas
necessidades e novos recursos que aumentam
possibilidades de evolução e diferenciação individual.
Paulo Freire (1993) afirma no livro “Professora sim, tia não” que quem ensina é também um aprendiz e que além de professora
a atividade docente requer seriedade, preparo
científico, preparo físico, emocional e afetivo.
Mas esse envolvimento precisa ser esclarecido, pois a forma comum e inocente de tratar a
professora de tia esconde na verdade a ideologia da passividade. O livro nos mostra que se
a professora é tratada como tia, constrói uma
desvalorização, porque ser tia nunca poderia
ser uma profissão.

A AFETIVIDADE SEGUNDO
VYGOTSKY
Para compreendermos de forma mais
clara o tema, afetividade na educação infantil,
é preciso que antes de tudo se faça imprescindível tratar rapidamente da psicologia do desenvolvimento.
Pode-se declarar que o contexto do desenvolvimento da criança envolve linguagem,
o espaço físico, a cultura e principalmente as
pessoas próximas, deixando evidente que a
criança retira do meio no qual ela cresce, recursos para o seu progresso, e que esse meio
se dispõe juntamente com a criança.
Por isso, a afetividade exerce um papel
de extrema importância nas relações psicossomáticas básica, além de induzir decisivamente a percepção, a memória, o pensamento, a
vontade e as ações, e ser, assim, um objeto
essencial da simetria e do equilíbrio da personalidade humana:
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As relações emocionais empreendem a uma influência
de grande valia e absoluta em todas as formas de nosso
comportamento e em todos os momentos do método
educativo. Pois, se quisermos que os alunos recordem
melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos
fazer com que as atividades sejam emocionalmente estimuladas (VYGOTSKY,2003, p.121).

A RELAÇÃO ENTRE ALUNO/
PROFESSOR E AFETIVIDADE
Segundo Vygotsky (2003) para uma
boa aprendizagem é necessário um bom relacionamento entre professor- aluno, família e
sociedade porque este convívio a favorece o
desempenho escolar.

Acredita-se que afetividade, a motricidade, o cognitivo e o social são de grande importância para o desenvolvimento da criança.
Pois com relação a este aspecto sabemos que
o convívio ensino-aprendizagem é um fenômeno menos enigmático e que diversos fatores
interferem na dinâmica na sala de aula.

Quando a criança é estimulada em
casa o aprender para ela se torna mais prazeroso e a escola passa a ser um ambiente
agradável. O educador percebe quando o aluno tem uma família presente e disposta a se
envolver com a educação.

Segundo Vygotsky (1896-1934), o desenvolvimento do ser humano seria concretizado em dois níveis: o do desenvolvimento real
ou efetivo relacionado às conquistas realizadas
e o do desenvolvimento potencial ou proximal
referente às capacidades a serem construídas.

O brincar é considerado uma atividade
social e cultural, este espaço deve ser construído para e pela criança. É importante que
o brincar esteja inserido em um projeto pedagógico mais amplo da escola e para isso é
necessário que a instituição valoriza o brincar
como uma maneira de ensinar e não como um
“passatempo”.

Vygotsky (apud REGO 1995, p.120)
concebe o homem como um ser que pensa,
raciocina, deduz e abstrai, mas também como
alguém que sente, se emociona, deseja, imagina-se, demonstra a existência de um sistema
dinâmico de significados em que o afetivo e o
intelectual se unem, mostrando que cada ideia
contém uma atitude afetiva.

A escola deve disponibilizar de um espaço adequado para que as crianças possam
ter autonomia no brincar, como por exemplo,
estantes baixas com brinquedos coloridos, de
encaixe, fantoches, livros de pano, e etc. Esse
ambiente precisa ter bastantes cores que estimulem o aprendizado da criança.
As instituições devem oferecer as condições necessárias para florescer o lúdico, pois
O aluno deve ser considerado como o brincar é uma forma adequada de estimular
um ser interativo e ativo no seu processo de a criança a aprender e se desenvolver.
construção do conhecimento. O professor por
sua vez deverá assumir um papel como um suA partir disto é importante que o projeito mais experiente e considerar o que o alu- fessor saiba agir e coordenar este local. Este
no já sabe, sua bagagem cultural é muito im- profissional precisa estar capacitado para direportante para a construção da aprendizagem. cionar as atividades e considerar as múltiplas
O professor é o mediador da aprendizagem possibilidades educativas.
facilitando-lhe a apropriação dos diferentes insIsto significa que o educador tem a
trumentos culturais.
responsabilidade de proporcionar momentos e
condições necessárias, contribuindo ao máximo para desenvolvimento da criança. Ele precisa conscientizar-se que brincando as crianças
recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre
as mais diversas esferas do conhecimento, em
uma atividade interativa e imaginativa.
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Assim, o professor sai do papel de
agente exclusivo de informação e formação
dos alunos, e passa a desempenhar no contexto escolar uma função de extrema relevância
que é a de elemento mediador das interações
entre as crianças assim como destas com os
objetos de conhecimento.
Paulo Freire fala da relevância que tem
um professor, com sua postura de formação
política e social e diz que ele deve estar capacitado para entrar na sala de aula, e antes deve
ser crítico diante do conhecimento, ter humildade para rever os conceitos aprendidos. A prática educativa é algo muito sério, pois se trata
de formação de pessoas, também do sucesso
ou fracasso da criança.
O professor deve saber ler o mundo e
ser um pesquisador de sua prática, deve ser
humilde o suficiente para ouvir o aluno e respeitá-lo. Assim, com afetividade e amor, o professor colabora com o crescimento intelectual
e social da criança, caso contrário, o aprendizado passa a ser um fracasso.
O autor quando cita o professor, algumas vezes precisa também de uma autoridade
em sala de aula, pois tem o seu momento de
ouvir o aluno, enfatizando sempre importância
de se respeitar as diferenças e valorizar o contexto social dos alunos.
De acordo com Oliveira (1993, p. 26),
“a mediação em termos genéricos é o processo de interação de um elemento intermediário
numa relação; a relação deixa então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”.
O professor, ao dar espaço para as atividades lúdicas como atividade principal, possibilita a construção e a ampliação da criatividade e do aprendizado. Ele necessita de um
suporte teórico e utilizar a brincadeira como
ferramenta, o que possibilitará a aquisição de
conhecimentos de forma prazerosa e adequada ao nível de desenvolvimento dessa etapa
da vida:
Utilizar a brincadeira como recurso pedagógico, é tão
complexo quanto desenvolver o trabalho pedagógico
em outras áreas de estudo, como Português, Matemática, Artes, exigindo do educador fundamentação teórico-prática, clareza de princípios e de finalidades (LIMA,
2005, p. 158 apud SOUZA; LIMA).

A educação infantil é a base para o desenvolvimento cognitivo e social da criança. É
a etapa onde as fantasias e o lúdico estão mais
presentes, nas mais diversas atividades contribuindo para o ensino – aprendizagem.
A família é muito importante na vida escolar do educando, podendo inibir ou despertar a vontade de aprender. E cabe a ela, junto
com a escola incentivar, participar e se envolver para contribuir efetivamente com o processo aprendizagem dos seus filhos.
O fato de a educação infantil ser uma
fase onde se aprende brincando, não quer dizer que seja um simples “passatempo”. O lúdico, as brincadeiras, o brinquedo e os jogos
atuam como facilitadores da aprendizagem.
Cada fase tem sua característica e objetivos a serem alcançados e o aprendizado se
dá através do lúdico e das brincadeiras, sendo estas pautadas em fundamentos teóricos
e em uma metodologia adequada para cada
faixa etária. Por isto a participação do professor neste ambiente lúdico é essencial, ele será
um incentivador e mediador das atividades, e
quando necessário irá intervir no processo ensino-aprendizagem.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL,
1998, p. 23 apud FANTACHOLI, 2011): Educar
significa, proporcionar situações de cuidado,
brincadeiras e aprendizagem orientadas que
possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades de relação interpessoal de ser e
estar com os outros em uma atitude básica de
aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos da realidade
social e cultural.
Brincar é coisa séria, não é somente
uma recreação ou passatempo. É importante
existir um olhar diferenciado dos adultos diante
das brincadeiras e perguntar a si mesmo sempre que existir uma dúvida, o porquê de estar
aplicando determinada atividade para aquele
público alvo, qual conteúdo está sendo trabalhado através deste jogo? Quais capacidades
ou habilidades se desenvolvem com esta brincadeira?
O comportamento afetivo do professor,
a forma de preparar as aulas e os procedimentos e técnicas da educação que emprega nas
aulas têm a capacidade de provocar emoções
de bem-estar ou mal-estar nos alunos que os
acompanharão para sempre. O desempenho
do professor é muito importante para o aluno,
seja como pessoa ou como profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo discutiu a importância da afetividade e do lúdico na educação infantil. Abordou diversos autores interacionistas que consideram que o aluno deve ser considerado como
um ser interativo e ativo no seu processo de construção do conhecimento.
O afeto conduz parte das ações humanas e, por isso, deve ser valorizado no processo
de ensino e de aprendizagem. É imprescindível, então, que no contexto escolar faça a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações, considerando-a como essencial na
prática pedagógica
Para Vygotsky (1996), a relação professor/aluno não deve ser uma relação de imposição, mas, sim de cooperação, de respeito e de crescimento. O aluno deve ser considerado
como um ser interativo e ativo no seu processo de construção do conhecimento.
Segundo Paulo Freire, (1996) O bom educador 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. (1996,
p. 96).
Henri Wallon, (2003) considera a pessoa como um todo. Afetividade, emoções, movimento e espaço físico que se encontram num mesmo plano. As emoções para o autor têm papel
preponderante no desenvolvimento da pessoa.
Para estes autores esta relação afetiva é importante para o sucesso do aluno em sua
vida estudantil. Pode se comprovar a importância deste vínculo pelo fato que muitas vezes o aluno passa gostar de uma determinada disciplina por ter desenvolvido um vínculo com o professor.
O professor em sala de aula pode contribuir para desenvolver em seus alunos a autoestima, a
estabilidade, e até influenciar na escolha de uma carreira.
É importante ressaltar que afetividade não se resume apenas nos contatos físicos, mas
também através das formas cognitivas, nas relações afetivas no processo de ensino-aprendizagem, de forma a contribuir com a autoestima do aluno; isto é, elogiando seu trabalho, reconhecendo seus esforços e motivando sempre, de forma que ele se sinta confiante e capaz e
desenvolva um aprendizado mais significativo e prazeroso.
O professor deve redescobrir outras formas de ensino-aprendizagem, ter capacidade e
conhecimentos teóricos para interferir em situações que envolvam conflitos emocionais entre as
crianças e agir de forma criar um ambiente de segurança, confiança e consideração à individualidade de cada aluno, assim trará liberdade de expressão emocional, física e criativa aos alunos.
O objetivo destas ações é formar seres humanos que farão a diferença no mundo.
Aprender a conversar e respeitar é um dos objetivos da educação. Para isso, é indispensável educar para a igualdade, o respeito à diferença, a paz, a aceitação, esse processo envolve
a criatividade e liberdade de expressão.
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O brincar pode ser considerado uma experiência criativa, desde que seja espontânea,
respeitando-se a autonomia das crianças. Nesta faixa etária compreendida pela Educação Infantil, mostra-se como atividade fundamental, através da qual as crianças reconstroem suas vivências socioculturais e refletem criticamente sobre a realidade, ampliando seus conhecimentos
sobre si e sobre o mundo ao seu redor.
A Educação Infantil é um período fundamental no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, implicando, de forma geral, no desenvolvimento de sua própria vida. Ela precisa
brincar para crescer, para haver um equilíbrio com o mundo.
Toda criança deveria poder viver no mundo da brincadeira, poder se manifestar por inteiro. Para a criança é fundamental que sinta prazer no que faz e não fazer porque recebeu uma
ordem ou fazer por fazer. Brincar é um direito da criança para que ela possa usufruir toda sua
capacidade de criação e liberdade para se expressar e soltar sua imaginação.
É buscando novas maneiras de ensinar por meio da afetividade que conseguiremos uma
educação de qualidade que irá de encontro aos interesses e necessidades das crianças.
O afeto é muito importante principalmente para a criança, pois ela necessita sentir-se segura para aprender, e o professor deve ter responsabilidade dos seus atos, exemplos, pois são
muito significativos para a criança nesse processo.Assim podemos dizer que nas brincadeiras
as crianças podem ultrapassar a realidade, transformando-a através da imaginação. Acredita-se
que o espaço escolar precisa passar credibilidade aos pais e familiares.
É essencial que este ambiente seja prazeroso e harmonioso para que a criança se envolva no processo ensino-aprendizagem de maneira a se desenvolver plenamente, satisfazendo
todas as suas expectativas, todos os seus anseios, enfim toda sua vontade de aprender, para
interagir no mundo como cidadão.
É buscando novas maneiras de ensinar por meio da afetividade, que irá se conseguir
uma educação de qualidade, indo ao encontro dos interesses e necessidades das crianças.
Quanto aos educadores, estabelecem esses momentos prazerosos, colocam-se como
mediadores no processo de aprendizagem, tornando-se corresponsáveis pelo fortalecimento
psicossocial da criança, uma vez que o ambiente escolar não se restringe apenas a um lugar de
transmissão de conhecimentos científicos.
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A LEITURA COMO PONTE À INSERÇÃO SOCIAL

RESUMO: O presente artigo nasce das inquietações de professores e professoras que desenvolvem suas atividades na disciplina de Língua Portuguesa. Tais inquietações são ancoradas
nos problemas referentes à leitura e à escrita. Estes problemas são elencados também nas
questões sobre os processos de interpretação das linguagens apresentadas aos discentes do
Ensino Fundamental. Ao propor a temática desse artigo intitulado “A Leitura como ponte à inserção social”, intenciona-se trabalhar no espaço da escola diversas propostas que permitam
que esses sujeitos escolares estejam em contato constante com o exercício da leitura e da
interpretação. Assim, a leitura será apresentada como algo lúdico e fascinante que faz parte
do cotidiano de cada sujeito e possibilitará a inserção social e o protagonismo desses sujeitos.

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Inserção social.
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INTRODUÇÃO

S

abe-se que a leitura e a escrita fazem parte do mundo desde os primórdios da
humanidade, estão sempre presente no meio social, distribuídas em diversos ambientes, apresentando diversidade e torno dos aspectos culturais.

Há séculos a sociedade lida com o desafio de ensinar a ler e a escrever, no entanto,
convive-se com índices alarmantes de indivíduos que não têm acesso a leitura ou ao processo
de conhecimento. Isso é uma realidade e é o que se conhece como o analfabetismo.
Aos poucos, o analfabetismo vem sendo superado e a sociedade torna-se cada vez mais
centrada na leitura. Uma nova realidade evidencia-se: não basta aprender a ler e a escrever, é
preciso incorporar a prática da leitura e da escrita para envolverem-se nas práticas sociais que
delas dependem, como a leitura de livros, revistas, jornais, etc. É nesta busca contínua do aprendizado da leitura e do desenvolvimento da escrita que o indivíduo pode adaptar-se socialmente.
A leitura é fundamental para o processo de aprendizagem do aluno e traz como contribuição a inserção social do indivíduo. Sendo a leitura um dos elementos importantes do imaginário é necessário que esta seja vista como uma atividade prazerosa e não como uma atividade
dolorosa. Segundo Zilberman, é preciso que a sala de aula se torne “um espaço privilegiado
para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um importante setor para intercâmbio
da cultura literária” (ZILBERMAN, 2003, p.16).
A leitura é utilizada em vários momentos, em diversos locais e com várias finalidades
na vida do ser humano. Surge então, a necessidade de formar leitores críticos e reflexivos. O
comportamento relacionado ao ato de ler não deve ser uma responsabilidade apenas da escola,
deve ser uma parceria entre a escola e a família. Segundo Kuenzer (2002, p. 101), “ler significa
em primeiro lugar, ler criticamente, o que quer dizer perder a ingenuidade diante do texto dos
outros, percebendo que atrás de cada texto há um sujeito, com uma prática histórica, uma visão
de mundo, uma intenção”.
Assim, o trabalho com a leitura, deve oportunizar ao leitor, criar e recriar a partir do que
foi lido, e pressupõe a formação de um leitor crítico e reflexivo, capaz de agir e interagir na sociedade em que vive, quando se fizer necessário. Para Brandão e Micheletti apud Chiappini (1998,
p.18) “Se um texto é marcado por sua compactabilidade e só se conclui no ato da leitura, se o
leitor é aquele que vai fazer “funcionar” o texto, na medida em que opera através da leitura, o ato
de ler não pode se caracterizar como uma atividade passiva”. Deve-se ter em mente que a leitura
pode ser apresentada como uma necessidade para despertar no estudante o prazer de ler a fim
de desenvolver sua competência leitora dentro e fora da escola (BRANDÃO; MICHELETTI APUD
CHIAPPINI, 1998, p.18).
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997), para tornar os alunos
leitores e desenvolver o gosto e o compromisso pela leitura a escola precisa mobilizá-los suavemente, pois aprender a ler requer esforço. Essa mobilização deverá proporcionar aos alunos
momentos interessantes de leitura para que eles comecem a apreciá-la descobrindo um sentido
significativo ao realizar este feito (BRANDÃO; MICHELETTI APUD CHIAPPINI, 1998, p.18).
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Em nosso país, não se investe de forma eficiente para o desenvolvimento do hábito
de leitura que deve ser criado desde a infância. As crianças das classes privilegiadas que têm
contatos com jornais, revistas e outras fontes de informações têm maiores possibilidades de tornarem-se bons leitores e, consequentemente terão mais facilidade na realização das atividades
propostas pelos professores em sala de aula. A escola deve assumir o compromisso de procurar
garantir que a sala de aula seja um espaço onde cada aluno tenha acesso às diversas fontes de
leitura de diferentes gêneros e tipos textuais. Assim, o desenvolvimento dos alunos será progressivo e autônomo (BRANDÃO; MICHELETTI APUD CHIAPPINI, 1998, p.18).
Durante a trajetória profissional surgiram muitas inquietações e algumas delas movem
esta pesquisa. Dentre as mais inquietantes destacam-se: a deficiência de leitura que acarreta a
falta de competência linguística necessária ao desenvolvimento da expressão oral; o desenvolvimento de habilidades para além de decodificar textos, mas sim compreendê-lo; a percepção da
leitura como ferramenta fundamental que facilita o ensinar e o aprender; o reconhecimento de
estratégias de leitura como estímulo ao desenvolvimento de hábitos que possam ampliar perspectivas de letramento (BRANDÃO; MICHELETTI APUD CHIAPPINI, 1998, p.18).
Vários fatores vêm contribuindo para que essa decadência se acentue a cada ano. Um
dos fatores que se acredita ser muito grave é a falta de conhecimento prévio que assola os
alunos, principalmente aqueles que fazem parte de estabelecimentos de ensino público. De um
modo geral, eles não têm acesso a leituras diversificadas, tornando restrita a sua capacidade
de compreender e associar os resultados ao seu crescimento intelectual porque a escola na
maioria das vezes não trabalha a oralidade como deveria. Isso é preocupante uma vez que é a
escola o local propício para o desenvolvimento das várias competências do indivíduo, inclusive
a linguística oral, conforme nos assegura teóricos como Luft e Cagliari; o primeiro afirma que:
“[...] a escola devia cuidar primariamente da fala dos alunos, único meio de comunicação que a
imensa maioria deles terá pela vida toda” (LUFT, 1985, p.72). E o segundo nos diz:
O objetivo mais geral do ensino de português para todas as séries da escola é mostrar como funciona a linguagem humana e, de modo particular, o português; quais os usos que tem, e como os alunos devem fazer para
entenderem ao máximo, ou abrangendo metas específicas, esses usos na sua modalidade escrita e oral, em
diferentes situações de vida. Em outras palavras o professor de português deve ensinar aos alunos, o que é uma
língua, quais as suas propriedades e usos que ela realmente tem, qual é o comportamento da sociedade e dos
indivíduos com relação aos usos linguísticos, nas mais variadas situações de suas vidas (CAGLIARI, 1994, p.28).

Sendo assim, é preciso agir urgentemente na escola rompendo com uma concepção de
linguagem como “meio de”, como instrumento vazio, passando a entendê-la e exercê-la como
expressão viva de experiências vividas no passado e no presente. Vivemos numa sociedade
em que a escrita se tornou um veículo privilegiado de informações e valores, sendo inevitável o
contato das pessoas com seus vários usos. Mesmo os educandos que nunca passaram pela escola têm conhecimento sobre a escrita. Cotidianamente, essas pessoas convivem com letreiros,
outdoors, faixas, jornais, revistas, televisão, rótulos, etc. Isto significa dizer que elas vivenciam a
leitura e a escrita intensamente. Por isso, já são leitores, antes mesmo de serem alfabetizadas
(CAGLIARI, 1994).
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Nesse sentido, a leitura tornou-se uma atividade extremamente relevante para o homem
na sociedade tecnológica, atendendo múltiplas finalidades. Podemos vincular o conceito de leitura ao processo de letramento, numa compreensão mais ampla do processo de aquisição das
habilidades de leitura, escrita e principalmente da prática social destas habilidades. Deste modo,
a leitura nos insere em um mundo privilegiado, mais vasto, de conhecimento e significados, nos
habilitando inclusive a decifrá-lo; daí a noção tão difundida de leitura do MUNDO (CAGLIARI,
1994).
“A leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora da escola.” (CAGLIARI, 1994, p. 148).
Ela é um processo de interação entre o leitor e o texto, onde inicialmente são utilizados os conhecimentos prévios de quem lê. Saber ler é essencial para que o indivíduo conviva de forma
harmoniosa na sociedade em que vive e para melhor compreensão do mundo com uma visão
mais crítica acerca do mesmo.
Para que a leitura não implique apenas numa atividade mecânica, deve ser motivada
pela escola e compreendida pelos alunos como fonte de prazer. Sendo assim, eles terão estímulos para desenvolver o hábito de leitura até mesmo fora da escola. “a leitura de mundo precede
sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” (FREIRE,
2003, p. 20).
Mais do que uma simples leitura, o texto tem informações que vão além da decodificação exposta por Paulo Freire, ou seja, do ato automático de apenas repetir palavras por palavras.
Considerando a leitura como um ato que o leitor atribui significado ao texto, torna-se um processo de construção onde o aluno realiza um trabalho ativo de construção de significados, a partir
do que está buscando nele e do conhecimento prévio do aluno.
Assim sendo, o artigo ora apresentado objetiva compreender a importância da leitura
em todos os momentos da vida do indivíduo, tendo-a como parâmetro para o crescimento intelectual, participação e ascensão social, reafirmando a contribuição desta para a formação de
cidadãos ativos e participativos no seu contexto social.
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EM QUE MEDIDA A LEITURA
POSSIBILITA A PARTICIPAÇÃO E
ASCENSÃO SOCIAL DO EDUCANDO?
Segundo Cagliari (1994) A compreensão
da importância da leitura em todos os momentos
da vida leva o indivíduo ao crescimento intelectual
e, como conseqüência facilita a sua participação
e ascensão na sociedade em que está inserido.
Reconhecer a competência sócio comunicativa
como atividade de interação advinda do hábito da
leitura leva a habilidades linguísticas como falar,
escutar, ler e escrever remetendo-as como elementos essenciais ao desenvolvimento da autonomia e do senso crítico. Dessa forma, as práticas
de leitura utilizadas na construção do sentido dos
textos apontando estratégias de leitura como alternativas para dinamizar o aprendizado reafirma a
contribuição dessas para a formação de cidadãos
ativos e participativos no seu contexto social.
Dentro dos propósitos de aprendizagem,
a escola atual para alcançar certos objetivos como
ensinar, aprender e desenvolver o raciocínio lógico precisa entrar em processos de alfabetização,
fazendo o letramento e a leiturização e que esses processos sejam centrados principalmente
em jogos de análise e linguística. Sendo assim, é
possível aprender tanto sobre a linguagem verbal
quanto sobre as práticas sociais nas quais ela se
realiza. Regina Zilberman através do artigo “Sociedade e Democratização da Leitura” publicado na
Revista Leitura: Teoria e Prática, nº 1, 1983, p. 12
fala do livro e, consequentemente da leitura como
ponto de partida para renovação de uma cultura.
A autora afirma:

O educando precisa aprender a perceber que há muitas maneiras de ver o mundo, a
conhecer-se, ver suas próprias características
sem ignorar o que é considerado bom ou mau;
precisa acertar-se como é (sua aparência, seu
modo de agir e pensar); aprender a conviver
melhor com o outro e a ter paciência consigo
mesmo; dar-se um tempo e, mais que tudo,
perceber os progressos que faz diariamente;
precisa aprender a enfrentar os medos e as
dificuldades; perceber todo o seu valor; respeitar-se pelo que pode ou não pode pensar e
fazer (CAGLIARI, 1994).
A leitura pode ajudar a reelaborar perdas, ressignificar e reinterpretar o próprio mundo. Muitas obras literárias resgatam aspectos
históricos, outras discutem ética, cidadania e a
necessidade de harmonização do homem com
o meio ambiente. Muitas são carregadas de
pensamentos filosóficos que permitem reflexão
crítica e conscientização, um repensar nos valores de vida. E há ainda as que podem servir
de alavanca para textos mais complexos o que
permite comparações e análises em suas diferenças e similaridades (CAGLIARI, 1994).

Ao selecionar as obras/textos que serão trabalhadas com as crianças, o professor
deve considerar a faixa etária e classe social
a qual a criança pertence, que necessita de
uma linguagem adequada: “Uma criança não
lê como um adulto. Sendo de um meio social
pobre não lê do mesmo jeito que uma criança
de um meio social rico; nenhuma delas provavelmente lerá da mesma maneira que a professora. [...] Cada uma lê a seu modo. E isso não
é mau, mas é o que deve acontecer, e a escola
Alçado à posição de receptáculo por excelência da cultura, no desenvolvimento da civilização contemporânea, deve respeitar a leitura de cada um” (CAGLIARI
torná-lo (o livro) acessível a todos é o ponto de partida 1994, p.151).
de uma ação cultural renovadora. Quanto ao ponto de
chegada, este decorre de seu emprego no sentido da
discussão e da crítica, do livro e com o livro. É o que
conduz a uma compreensão mais ampla e segura do
ambiente circundante, liberando-se o leitor do automatismo a que pode obrigá-lo o consumo mecânico de
textos escritos [...] tratando-se de uma vocação democrática [...] como uma abertura de horizontes, a leitura
– e o livro que lhe serve de suporte e motivação – será
efetivamente propulsora de uma mudança na sociedade, se for extraída dela a inclinação política que a torna
vigente [...], (CAGLIARI, 1994).

Há diversas modalidades de leitura. Há
textos que podem ser lidos várias vezes, outros
devagar, outros que necessitam de informações prévias. No entanto, o esforço do leitor requer uma gama de conhecimentos acerca do
que é lido para determinar o controle sobre as
práticas de leitura convenientes na construção
de uma visão rica e autônoma, diante de outras
interpretações (CAGLIARI 1994, p.151).
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Dessa forma, deve-se considerar as vivências dos alunos para uma melhor adequação dos textos a serem trabalhados em sala
de aula considerando o seu dialeto caseiro ou
da região onde se encontra. Isso irá depender
da finalidade de sua leitura. O discente tem
que saber que é capaz de ler para aprender e
servir-se da leitura para uma melhor comunicação com as pessoas ao seu redor (CAGLIARI
1994, p.151)

[...] a leitura é um importante instrumento para a libertação do povo brasileiro e para o processo de reconstrução da nossa sociedade. Sendo um mecanismo específico de conscientização, a leitura se constitui numa
forma de encontro entre o homem e a realidade sócio
cultural, cujo resultado é um situar-se constante frente
aos dados dessa realidade, expressos e interpretados
através da linguagem (SILVA, 1986, p. 19-20).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a criança desde cedo mantém contato
com os conhecimentos culturalmente construídos, participantes de diversas situações envolvendo diversas aprendizagens como: através
da fala, fazendo uso dos números, bem como
da escrita, entre outros. Portanto, cabe a escola
valorizar esse contexto e aproveitar de forma organizada e significativa para a vida das crianças
(BRASIL, 1998).

A escola deverá possibilitar que o sujeito tenha o direito à palavra, que seja reconhecido como legítimo e que essa palavra tenha encontrar no discurso do outro. Trata-se de
instaurar um espaço de reflexão em que seja
possibilitado o contato efetivo de diferentes
opiniões, onde a divergência seja explicitada e
O PCN explica que “um ambiente é alfao conflito possa emergir; um espaço em que o
diferente não seja nem melhor, nem pior, mas betizador quando promove um conjunto de situações de uso real de leitura e escrita nas quais as
apenas diferente (CAGLIARI 1994).
crianças têm a oportunidade de participar”. (PCN,
Através da leitura, a criança também 1998, p.151). Pode-se considerar que esse amdesenvolve todo um potencial crítico. A partir biente é alfabetizador quando constatamos que
todas as salas oferecem um espaço prazeroso a
daí ela pode pensar, duvidar, sem perguntar,
todos os alunos. No entanto, o prazer que deve
questionar... Pode se sentir inquieta, cutucada,
ser incentivado nas crianças em relação ao ato
querendo saber mais e melhor ou percebendo de ler, só acontece quando os mesmos são exque se pode mudar de opinião. Assim, a leitura postos à leitura de bons textos, de uma leitura
deve fazer parte da rotina escolar, sendo sis- feita com entonação, com encanto, desta forma,
tematizada e não apenas sendo realizada de busca estimular os alunos para cultivar o hábito
forma esporádica. Uma rotina bem definida na de ler. Para tanto, segundo os autores dos Parâvida escolar das crianças contribui para facilitar metros Curriculares Nacionais o professor deve
a assimilação de conteúdos por eles estuda- criar um ambiente de interação entre professordos. Ao ser trabalhada no cotidiano da escola, -aluno e aluno-alunos para propiciar a troca de
a leitura despertará o gosto por ler. Com ati- experiências a fim de estimular a leitura.
vidades planejadas promovendo experiências
Nessa perspectiva, os PCNEM (Parâsignificativas de aprendizagem da língua, a esmetros
Curriculares
Nacionais do Ensino Médio,
cola assim, trará uma grande contribuição para
o desenvolvimento gradativo das capacidades 2001) recomendam que: “Quando se pensa no
trabalho com textos, outro conceito indissociável
linguísticas do aluno como falar, escutar, ler e
diz respeito aos gêneros em que eles se materiaescrever. Silva (1986, p. 19-20) numa Confelizam, tomando-se como pilares seus aspectos
rência intitulada “Leitura e Conscientização” temáticos, composicionais e estilísticos”. Essa
apresentada no I Encontro Interdisciplinar de abordagem explicita as vantagens de se abandoLeitura, promovido pela Universidade Estadual nar o tradicional esquema das estruturas textuais
de Londrina, no período de 28 de abril a 1º de (narração, descrição, dissertação) para adotar a
maio de 1984, afirma que:
prática dos gêneros ficcionais ou não ficcionais
que circulam na sociedade (PCNEM, 2001, p.
77).
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COMO ESTIMULAR A QUE NÃO
POSSUEM O HÁBITO DE LEITURA
Com base no pressuposto de que se
aprende a ler, lendo; acredita-se que, aquele
que tem o hábito de fazer leituras periódicas
será influenciado na capacidade de criar e será
eficaz o desenvolvimento de produções textuais. “Resumidamente, podemos afirmar que a
leitura é o resultado da interação entre o que
o leitor já sabe e o que ele retira do texto. Em
outras palavras, a leitura é o resultado da interação entre a informação visual e a não visual”
(FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000). O contato
com os textos facilita a relação entre o que pensamos e o que o autor menciona nos textos.
Ao ler o aluno traz outra interpretação daquela
que está escrita quando lê e faz inferências aos
diferentes discursos que o texto proporciona.
O papel do professor é de suma importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras,
ou seja, faz a mediação da construção do conhecimento. Deve-se enfocar a importância de
trabalhar, desenvolver e estimular o hábito da
leitura, oferecendo momentos criativos de contação de histórias, dramatizações, reconto das
histórias pelas crianças, ou seja, propiciando
situações onde as crianças potencializam seus
conhecimentos a respeito da literatura infantil
e da leitura (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
Tendo em vista o método global que
parte das situações vividas no cotidiano da
criança a exemplo de leitura de rótulos, propaganda, e crônicas publicadas em jornais: assim como dominó de palavras, bingos, alfabeto
individual, jogo da memória etc., pode-se dizer
que o aluno consegue com mais facilidade a
aquisição do valor sonoro convencional que as
letras representam (FULGÊNCIO & LIBERATO,
2000).

Conceber-se-á um professor que tem a
responsabilidade de desenvolver metodologias
em que se destacam atividades de leitura compartilhada, atividade de escrita, situações de
discussão e argumentação do conhecimento
de forma contextualizada através da interação.
Para aprender a ler, é preciso interagir com a
diversidade de textos escritos, percebendo a
função de cada um deles e participar de atos
de leitura de fato. Ler muito, também produz
uma escrita mais fluente e precisa quanto às
exigências gramaticais (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
Para dinamizar as aulas de leitura serão realizadas atividades necessárias à preparação para a leitura como: apresentação de livros de vários autores, palestra com membros
da Academia de Letras, gincana para arrecadação de livros com a finalidade de organizar o
cantinho da leitura em sala de aula, leitura de
textos informativos para reflexão, campeonato
de leituras, varal e oficinas literárias, etc. (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
O jornal é um recurso muito importante porque ali contém diversos gêneros textuais que podem ser explorados pelo professor
e aproveitados pelo aluno na leitura, produção
oral e escrita e, consequentemente este aluno tomará gosto pela leitura. Como exemplo
pode-se selecionar uma crônica fazer a leitura
para os alunos e pedir que estes grafe a história a sua maneira, depois o professor pedirá
que os alunos leiam o texto registrado. Nesse
tipo de atividade o conhecimento sobre a linguagem oral e escrita vai sendo construído automaticamente antes mesmo que o aluno saiba
escrever. A importância do jornal em sala de
aula, nesse processo, está na possibilidade de
democratizar as informações e a consequente
reelaboração em direção à escrita argumentativa e ao posicionamento crítico dos fatos (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
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O jornal é uma fonte inesgotável de recursos pedagógicos. Na produção do texto de
opinião, por exemplo, o escritor expõe seu ponto de vista, reformula-o, reporta-se a diferentes
vozes de textos lidos e ouvidos para fazer valer
seu ponto de vista. A interação verbal efetiva-se por meio de enunciados considerados relativamente estáveis, chamados gêneros. Esse
recurso em sala de aula como ferramenta pedagógica, traz uma visão aberta e atualizada,
um espaço de divulgação de ideias, de comunicação, de opinião e interesses e tem contorno multidisciplinar. O jornal espelha o jogo de
interesses da sociedade e o estudante pode
compreender em que sociedade está vivendo
e convivendo. É um extraordinário material pedagógico, porque traz para a sala de aula a sociedade e suas necessidades reais (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).

A utilização da tirinha vai além da exploração dos balões de fala para chegar ao
desenho. Dessa forma, o trabalho com tirinha
contribui muito no desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, considerando que ele
deve tornar-se um falante e um escritor capaz
de adequar-se às diferentes situações de leitura e consequentemente de produções textuais
(FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
A história em quadrinhos também é outro gênero que permite trazer vivências cotidianas que permeiam o contexto dessas inúmeras
diversidades de leitores e possíveis autores,
sendo elemento facilitador e propício à criatividade, entre outras características, de forma
lúdica. Através desse gênero textual é possível
refletir sobre diferentes modos de utilização da
linguagem sobre o gênero em destaque, além
da apropriação de saberes específicos e determinados, podendo esses saberes serem socializados entre a comunidade como recurso educativo e preventivo (FULGÊNCIO & LIBERATO,
2000).

A leitura de imagens constitui-se também uma boa estratégia para despertar o incentivo à observação. A partir da imagem o
aluno poderá desenvolver sua criatividade
usando o poder intuitivo; fazendo inferências
o aluno poderá construir um texto escrito ou
O uso de textos de gêneros diversos,
oral, descritivo ou dissertativo colocando a sua que aparecem em jornais, por exemplo, proopinião diante dos fatos subentendidos na ima- pagandas, gravuras, assim como as histórias
gem (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
do cotidiano são excelentes recursos para que
o educando tome gosto para ler e pensar. A
A utilização do texto imagético abre um pesquisa também alavanca de maneira signileque em possibilidades para se trabalhar con- ficativa a aprendizagem do educando por seu
ceitos e conteúdos de forma integrada poden- critério diferencial de desenvolver no aluno
do ser valorizados e abertos para diversos co- questionamento reconstrutivo que engloba tenhecimentos. A tirinha, por exemplo, é um bom oria, prática, qualidade formal e política, inovarecurso para se trabalhar leitura e produção de ção e ética (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
texto em sala de aula. Esse gênero, apesar dos
textos serem curtos, apresentam imagens e
Além das propostas elencadas, o propalavras que facilitam compreensão e interpre- fessor poderá ainda inserir outras oficinas a
tação um pouco mais precisas. Ao fazer uso exemplo de: Literatura (recitais, teatro, contada tirinha pode-se encontrar alguns percalços ção de histórias, etc.); sala de cinema e vídeo
como a sequência da leitura dos quadrinhos, (exibição, discussão e produções sobre filmes,
pois a maioria dos alunos tem dificuldade em documentários, etc.). Dessa forma, o professor
organização de ideias e não conseguem perce- poderá fazer um trabalho tanto com a oralidade
ber a coerência do texto (FULGÊNCIO & LIBE- quanto com a escrita, de forma contextualizaRATO, 2000).
da e significativa para os alunos, considerando
que muitos só leem o que é exigido como avaliação (FULGÊNCIO & LIBERATO, 2000).
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As tecnologias educacionais não podem ser desconsideradas para a produção de
saberes e no exercício da produção textual de
autoria. Isso não implica fortalecer ações de
um currículo para formar massa com intuito de
suprir o mercado de trabalho, mas, oferecer
recursos acessíveis para que os educandos
tenham escolhas fora dos muros da escola e
possa se qualificar para o trabalho como atividade humana. A ação educativa, construída na
escola, se coloca como ponte e alicerce para
estímulo à produção de autoria e para o exercício da cidadania no contexto educacional por
educandos que frequentam diferentes modalidades de ensino (FULGÊNCIO & LIBERATO,
2000).
Faz-se necessário que o aluno leia
compreensivamente, pois, é através desse ato
que o indivíduo compreende o mundo e sua
maneira de nele atuar, como cidadão consciente de seus direitos e deveres. Para o sucesso
com o trabalho de leitura e escrita em sala de
aula, deve-se utilizar um universo textual amplo
e diversificado, para que o aluno entre em contato com os vários tipos de textos que circulam
socialmente, podendo escolher o tipo que mais
lhe agrada ou se encaixa às suas necessidades. Segundo Kleiman (1998, p.49) “quando
falamos em estratégias de leitura, estamos falando de operações regulares para abordar o
texto. Essas estratégias podem ser inferidas a
partir da compreensão do texto, que por sua
vez, é inferida a partir do comportamento verbal e não verbal do leitor.”

Sabe-se que é por meio da leitura que
o homem tem acesso a informação, defende
seus pontos de vista e partilha dos bens culturais que a sociedade considera como legítimos
podendo exercer, assim, sua cidadania. É fundamental que os cidadãos de uma sociedade
tecnológica e letrada, incorporem as práticas
de letramento do cotidiano. Um cidadão letrado é aquele que faz uso da leitura em todos os
momentos de sua vida; assim, ele procura ler
o mundo, o filme, a música, a notícia, o e-mail
e as entrelinhas. É muito importante que o aluno leia qualquer texto, seja ele escrito, visual e
auditivo (SOLIGO, 1999).
É imprescindível que a prática diária
do professor tenha sempre como base o texto para, a partir daí, apresentar um caráter intencional de aprendizagem aos alunos. Essa
aprendizagem intencional tem como característica fundamental a construção do ser humano
como membro de uma determinada sociedade
e os processos dessa formação contribuem
para a constituição de uma prática social significativa (SOLIGO, 1999).

É preciso que o leitor crítico tome consciência de que, realizar leitura e compreender
o texto, exige empenho, pois, o ato de ler não
se resume na atividade de passar os olhos sobre o escrito, é uma tarefa mais complexa que
ainda não foi possível chegar a uma conclusão
sobre como se realiza o ato de ler. Sobre esse
assunto (SOLIGO, 1999, p. 53) afirma que: “o
processo de leitura depende de várias condições; a habilidade e o estilo pessoal do leitor,
o objetivo da leitura, o nível de conhecimento
prévio do assunto tratado e o nível de complexidade oferecido pelo texto” (SOLIGO, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade brasileira se caracteriza pela multiplicidade de linguagens. Tanto o livro
quanto os recursos audiovisuais são indispensáveis para mostrar que ler e escrever são atividades prazerosas e poderão despertar a criatividade e o senso crítico dos leitores, pois mostram
que a imagem e a palavra são instrumentos essenciais de comunicação. Ao ler, colocamos em
prática todo o sistema de valores, crenças, costumes e diferenças que se refletem no texto e
que necessitam ser trabalhadas e por fim assimilados, fazendo produções textuais em várias
modalidades. Com a atividade de leitura espera-se que o repertório linguístico dos alunos seja
ampliado através de comentários construtivos e intensifique o prazer de praticar novas leituras
para enriquecer o próprio repertório.
Cabe, portanto, aos educadores ter uma ação planejada e refletida no dia-a-dia da sala
de aula, e, a partir disso, realizar o maior objetivo do ensino que é fazer com que os alunos
adquiram o desejo de aprender cada vez mais. Para que isso ocorra é preciso centrar a prática
pedagógica no desenvolvimento dos alunos, observando-os de perto, compreendendo suas
diferenças, suas dificuldades e incentivando as potencialidades. O educando vive num mundo
informatizado e isso reforça a necessidade de planejar as aulas com base em conhecimentos
sobre o que ele já sabe e o que necessita saber; fazer uso de práticas de leituras diversificadas
e textos significativos que sejam apropriados à realidade social dos alunos.
O docente possibilitará o contato com a diversidade de textos e estratégias de leitura
existentes que propiciam um ambiente favorável para o envolvimento dos alunos. Assim, estará
despertando o interesse pela leitura, induzindo-os à reflexão e sua importância para a compreensão das diferentes linguagens que devem ser utilizadas em todas as disciplinas e não somente
em Língua Portuguesa.
Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a responsabilidade de organizar-se
em torno de um projeto educativo comprometido com a intermediação da passagem do leitor de
textos facilitados, para leitor de textos de complexidade real, tal como circulam socialmente na
literatura e nos jornais; do leitor de adaptações ou fragmentos para o leitor de textos originais e
integrais.
Nesse sentido, a mediação do professor cumpre papel fundamental de organizar ações
que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo com o diferente e o desvelamento do
implícito das práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não percebidos inicialmente pelo
grupo – intenções, valores, preconceitos, que veicula explicitação de mecanismos de desqualificação de posições – articulados ao conhecimento de recursos discursivos e linguísticos.
A leitura da palavra escrita poderá ser considerada como sequência da que fazemos
no dia-a-dia, com a capacidade de interagir no mundo de forma consciente e ativa, com possibilidade de reescrevê-lo, ou seja, transformá-lo. Cada ser é dotado da capacidade de pensar,
criar, recriar, socializar, questionar e contribuir para a construção da vida em
sociedade. Assim, cada um, com o domínio da leitura de mundo e da
palavra escrita será capaz de mudar as pessoas e, consequentemente
essas mudarão o ambiente em que vivem.
Por isso, a leitura tem um papel preponderante que permite a libertação dos indivíduos que vivem alienados, induzindo-os à
participação consciente na sociedade da qual fazem parte; conhecedores dos seus direitos e deveres como cidadãos. Dessa forma, a
leitura passará a ser um instrumento essencial para a sistematização
do mundo ao seu redor, como forma de interação nas práticas sociais,
possibilitando sua inserção na sociedade letrada.
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INDISCIPLINA EM SALA DE AULA: UM OLHAR
SOBRE DIFERENTES COMPORTAMENTOS DA
CRIANÇA NA VISÃO DE CELSO VASCONCELLOS

RESUMO: Este artigo faz uma reflexão sobre a indisciplina em sala de aula tendo como principal teórico Celso Vasconcellos. Para enriquecer este material outros teóricos contribuem
demonstrando como o diálogo colabora para ter uma sala de aula saudável.
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INTRODUÇÃO

A

escolha deste tema buscou responder inquietações e angústias vindas de profissionais da área educação sobre a indisciplina em sala de aula vivenciada diariamente.
O problema da indisciplina parte das observações e experiências obtidas dos diversos
comportamentos dos alunos em sala de aula como: fazer guerra de giz, levantar do lugar sempre, jogar papeizinhos nos colegas, fingir não ouvir quando o professor chama a sua atenção,
entre outros, tornando o dia a dia cansativo e desanimador.
Através das contribuições de Vasconcellos se estabelece uma reflexão propondo um diálogo entre professor/aluno e aluno/aluno, na implantação de projetos para que possa minimizar
esta problemática. Nesta perspectiva, a partir de um trabalho coletivo entre professores e alunos há possibilidade de criar um ambiente democrático onde as regras são criadas de comum
acordo, podendo trazer questões voltadas à moral, convívio social, respeito, a fim de promover
reflexão dos problemas questionados no cotidiano escolar.
Finaliza-se o trabalho com uma pesquisa de campo estruturada tendo a participação da
coordenadora pedagógica de uma escola municipal democrática do município de São Paulo, esclarecendo quais estratégias são utilizadas em relação à indisciplina escolar e compreendendo
de que forma estas intervém no ensino-aprendizado.
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UMA BREVE BIOGRAFIA DE CELSO
VASCONCELLOS
Celso dos Santos Vasconcellos é Doutor em Educação pela USP, mestre em História
e Filosofia da Educação pela PUC/SP. Pedagogo e filósofo, pesquisador em educação, conferencista, professor convidado de cursos de
graduação e pós- graduação, membro do Conselho Editorial da Revista de Educação; Responsável pelo Libertad (Centro de Pesquisa,
Formação e Assessoria Pedagógica) e oferece
capacitação a diversas instituições públicas e
privadas de ensino.
Ele também é escritor, algumas de
suas obras foram de grande contribuição para
este trabalho: Construção do Conhecimento
em Sala de Aula, (In) Disciplina: Construção da
Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola, Os desafios da (In) disciplina em Sala de Aula e na Escola, Planejamento
– Projeto de Ensino- Aprendizagem e Projeto
Político Pedagógico.

CELSO VASCONCELLOS: CONCEITO
DE INDISCIPLINA
A indisciplina é um dos maiores entraves que as escolas vêm enfrentando na sociedade, não somente na atualidade, sendo algo
crescente. É noticiada de diversas maneiras,
causando muita preocupação entre professores que tentam compreender sua causa.
Na sala de aula podemos encontrar diferentes comportamentos e opiniões, quando
mal compreendidas e discutidas muitas vezes
podem gerar conflitos entre aluno e professor.
A aula ministrada muitas vezes pode ser desinteressante, cansativa, pode desmotivar e
provocar reações que por sua vez acarretam a
indisciplina. “Indisciplina significa procedimento, ato ou dito contrário à disciplina, desobediência, desordem, rebelião” (FERREIRA, 2011,
p.421). Conforme o autor Ferreira (2011), o não
cumprimento de regras estabelecidas por um
determinado padrão podem gerar a desordem,
indisciplina, ou seja, um comportamento inadequado, fora do pré-estabelecido. Seria então a
quebra de limites e objetivos determinados.

As situações de indisciplinas que ocorrem em sala de aula segundo o autor é devido a falta de mobilização dos professores para
Para Vasconcellos, “É certo que uma
que construa o conhecimento coletivo e parti- série de fatores influencia, mas é necessário
cipativo, eliminando resquícios de um passado analisar os inúmeros determinantes que a inonde só havia transmissão do saber.
fluencia e determina.” (VASCONCELLOS, 2010,
p.25). Isso significa que existem vários fatores
Através de pesquisas com base nas a serem analisados e refletidos para que as
contribuições de Celso Vasconcellos no estu- reações sejam diferentes frente às regras exisdo da Indisciplina na sala de aula será possí- tentes.
vel compreender as diversas indagações sobre
este fenômeno. Este artigo visa que os profesÉ notória a falta de paciência e tempo
sores criem um vínculo com universo do aluno, dos professores em resolver conflitos na sala
compreendendo, refletindo e agindo de forma de aula, ou seja, a relação entre aluno x proa trazer mudanças.
fessor está cada vez mais estremecida, onde a
falta de comunicação aumentam os problemas
anualmente causando transtorno no ambiente
escolar. De acordo com Aquino (1996):
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O conceito de indisciplina, como toda
criação cultural, não é estático, uniforme, nem
tampouco universal. Ele se relaciona com o
conjunto de valores e expectativas que variam
ao longo da história, entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade (AQUINO, 1996,
p.84).
O ser humano assim como a natureza,
é protagonista de diferentes transformações,
ou seja, um modifica o outro a cada instante.
Portanto, a indisciplina não é de uma só forma,
ela acontece de diversas maneiras em todas
as civilizações e está em constante mudança
ao longo do tempo. O comportamento indisciplinado dos alunos demonstra que na sala de
aula existem insatisfações que vem ocorrendo
e para sua solução são necessárias mudanças
que despertem o interesse do aluno. Segundo
La Taille (1996):
Se entendermos por disciplina comportamentos regidos por um conjunto de normas, a indisciplina poderá
se traduzir de duas formas: 1) a revolta contra estas normas; 2) o desconhecimento delas. No primeiro caso, a
indisciplina traduz-se por uma forma de desobediência
insolente, no segundo pelo caos dos comportamentos,
pela desorganização das relações (TAILLE, 1996, p.10).

tos e diferenças, de forma que não predomine
a exclusão, ou seja, trazendo o aluno para um
espaço prazeroso e construtivo, proporciona-se um ambiente de respeito, onde este possa
desenvolver suas habilidades e criatividades.
Conforme Vasconcellos:
Ter respeito para com os alunos é uma das necessidades da postura de um educador consciente. Deve também exigir respeito dos alunos para com os colegas e
para consigo. O professor não pode exigir que o aluno
goste dele ou dos colegas, mas o respeito ele pode
exigir. No caso de ser desrespeitado, restabelecer os
limites (não entrar no círculo vicioso do desrespeito),
(VASCONCELLOS, 2010, p. 93) .

É preciso haver um vínculo de afetividade entre professores e alunos, para que tanto
os discentes quanto os docentes possam ter
uma relação de confiança e respeito no seu
cotidiano. Desta forma, tanto os professores,
quanto os alunos, estarão construindo uma
relação recíproca, onde ambos poderão estar
dialogando de forma crítica. Nesta perspectiva
de trabalho, o professor terá condições de proporcionar aos alunos um ensino reflexivo, onde
estes serão capazes de serem agentes transformadores (VASCONCELLOS, 2010).

Desta forma, a criação de um ambiente
cooperativo é de suma importância para que o
conhecimento do aluno seja ampliado, garantindo que o aluno se expresse com tranquilidade, permitindo que este não se sinta constrangido do seu pensamento. Portanto, o professor
tem que ser o mediador do conhecimento e
propiciar meios para que os discentes se sintam seguros com as atividades propostas no
ambiente escolar (VASCONCELLOS, 2010).
De acordo com Vasconcellos: “Sem ambiente
participativo (abertura por parte do professor e
iniciativa por parte do aluno), não há condições
Segundo Vasconcellos (2010), os pro- de se mudar a metodologia. Cai-se na mera exblemas de comportamento dos alunos devem posição” (VASCONCELLOS, 1993, p.96).
ser trabalhados já no início, onde a competência do professor consiste em estabelecer meios
relevantes que levem os alunos a compreender
o verdadeiro significado do diálogo, sendo posO professor deve propiciar oportunidasível romper com as desigualdades, preconceiÉ comum verificarmos no contexto atual professores com comportamentos autoritários em relação à disciplina em sala de aula.
Gritam com alunos, batem o apagador na lousa, repreensões humilhantes, etc. Agindo desta
forma, o professor acredita que impõe respeito
e os alunos temem a sua ordem. Partindo deste conceito, o professor sem perceber estará
colaborando para que os alunos não aceitem
estas regras e se revoltem contra elas para desafiá-lo e com isso acabam estressando professores, alunos e familiares.
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des para que os alunos se sintam instigados
para poder se expressar, sem que estes se sintam constrangidos diante da classe. Desta forma, o professor estará criando oportunidades
dos alunos se envolverem em uma dinâmica
com mais reflexão. Partindo desta perspectiva,
tanto os professores, quanto os alunos se sentirão estimulados para opinar sobre qualquer
assunto trabalhado em sala de aula. Os alunos
terão mais facilidade de compartilhar com outros colegas o conhecimento, que será internalizado através de discussões com a classe
e de meios que o professor estará disponibilizando. Esta iniciativa tem que partir dos alunos
e dos professores, oportunizando espaço para
que todos possam participar.

O que acontece com frequência é que
muitos insistem em não compartilhar seus conhecimentos, pelo fato de alguns professores
já possuírem muita bagagem e experiências,
acreditam em seus próprios métodos, não buscando muitas vezes melhores formas de intervir em sua sala de aula, outros se conformam
com as situações que têm vivenciado (VASCONCELLOS, 2010).
O Coordenador necessita compreender quais são as dificuldades do grupo, ou
seja, construir meios significativos, projetos
entre os professores para analisar métodos
construtivos visando o melhor desempenho do
seu trabalho. Podendo ser adotado um planejamento simples pelo grupo, de forma que o
Coordenador acompanhe o desenvolvimento
do processo, caso haja a necessidade de mudanças no decorrer do ano, o próprio grupo
perceberá (VASCONCELLOS, 2010).

Celso Vasconcellos (2000) aponta
como um fator importante um planejamento de
aulas onde o professor leve em consideração o
contexto social em que a sala vivencia em seu
cotidiano, os interesses dos alunos, buscando
formar uma sociedade participativa e que inteNa elaboração de projetos, alguns fungre a diversidade de pensamentos e histórias damentos devem ser trabalhados:
de vida.
• Reconhecimento dos valores e
Existem várias formas dos professores
competência dos docentes.
elaborarem seus planejamentos, devendo ser
• Busca trazer inovações no cotidiano
analisadas propostas que atendam as necessidos docentes e da escola.
dades de todos, tanto dos alunos quanto dos
• Comprometimento da equipe, para
educadores. A equipe de coordenação tem o
que haja confiabilidade em modifipapel de resgatar o trabalho coletivo dos docação das condições objetivas de
centes, promover reuniões em que a partilha
trabalho (VASCONCELLOS, 2010).
de experiências aconteça, contribuindo para
que novas estratégias sejam elaboradas proAs reuniões podem proporcionar comporcionando um ambiente escolar prazeroso.
preensão e acompanhamento de todo o processo escolar sugerindo alterações quando
Conforme Celso Vasconcellos (2000), necessário, debatendo e argumentando seu
um dos grandes fatores que auxilia no progres- trabalho, monitorando e articulando tarefas,
so da escola e proporciona um ambiente disci- propondo leituras para o desenvolvimento do
plinado e agradável seria estabelecer reuniões grupo, de forma que ultrapasse a marca de
várias vezes por mês, onde sejam oferecidos controle e da burocracia (VASCONCELLOS,
materiais e momentos de contribuições que 2010).
proporcionem o conhecimento de diversas formas a fim de promover mudanças.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para compor este trabalho utilizou-se
diversas referências bibliográficas, com abordagem do método de pesquisa qualitativa através de uma entrevista estruturada e pesquisa
de campo para discorrer sobre: A Indisciplina
em Sala de Aula: Um olhar sobre diferentes
comportamentos da criança na visão de Celso
Vasconcellos.
As referências bibliográficas são documentos de consulta como livros, artigos, entrevistas, entre outros. “Tais documentos se
definem pela natureza dos temas estudados e
pelas áreas em que os trabalhos se situam.”
(SEVERINO, 2013, p.134).
O método qualitativo consiste em compreender com profundidade os dados coletados para definir e identificar variáveis importantes para esclarecimento do problema de
pesquisa. A entrevista estruturada baseia-se
em questões predeterminadas e direcionadas
a um ou mais sujeitos visando o levantamento
de dados, extraindo o máximo de informações
e contribuindo para o desenvolvimento do tema
abordado (SEVERINO, 2013).

A ESCOLA ESCOLHIDA
A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), situada na região sudeste da
capital paulista, em São João Clímaco, um
bairro de baixa renda. A escola foi inaugurada
por volta de 1956, quando a região era rural.
Na década de 70, a partir da criação
do maior Hospital da América Latina em Heliópolis, nordestino vêm para essa região em
busca de trabalho e famílias que removidas de
Vergueiro devido a obras de Paulo Maluf, formando uma das maiores favelas da América
Latina, sendo considerada por muito tempo um
dos bairros mais violentos e com intenso tráfico de drogas.

Em 1996, um diretor assumiu a gestão
da escola e decidiu derrubar todos os muros
e grades da escola para se aproximar da comunidade. Além disso, também realizou cursos
para pais e lideranças discutindo a importância
da educação e da cidadania. Logo após dois
anos a escola foi considerada como da comunidade, devido ao fato de que as mudanças
Para realizar a entrevista foi fundamental fazer uma pesquisa de campo, cujo objetivo ocorridas foram fruto do trabalho coletivo entre
é coletar dados reais em um ambiente próprio a escola e a comunidade.
para análise e interpretação dos fenômenos
decorrentes da indisciplina em sala de aula.
Ocorreu também a mudança do métoO estudo de caso é uma abordagem de da- do de ensino tradicional, pois esse promovia a
dos metodológicos de investigação para com- evasão, insatisfação de alunos e professores e
preensão de variados contextos significativos como consequência o baixo rendimento acavisando descrever fatores de forma concreta.
“Os dados devem ser coletados e registrados dêmico.

com o necessário rigor e seguindo todos os
Em 2006, o mesmo diretor implantou
procedimentos da pesquisa de campo” (SEVERINO, 2013, p.121).
um projeto baseado nos princípios da Escola
da Ponte em Portugal, um lugar onde os alunos
Esta pesquisa tem como intuito a com- tem o poder juntamente com todos do ambienpreensão dos diversos comportamentos da te escolar de tomar as decisões, tanto em seu
criança em relação à indisciplina em sala de
aula. Nesta perspectiva, foi realizado uma en- processo de ensino-aprendizagem como em
trevista com a Coordenadora de uma instituição todos os demais assuntos. Todos aprovaram
de ensino municipal de São Paulo.A entrevista o projeto, que era pautado pelas duas ideias
continha seis questões obtendo informações centrais onde “tudo passa pela educação”, e
das estratégias utilizadas para esclarecer as re- a “escola é um dos meios de articulação da
gras construídas em conjunto em um ambiente comunidade”. E outros três princípios, a autodemocrático.
nomia, responsabilidade e a solidariedade.
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As mudanças ocorridas na escola foram primeiramente na derrubada das paredes
das salas de aula. A cada três salas, formou-se um salão. As mesas deixaram de ser individuais e estudantes começaram a se organizar
em grupos de seis. Não há um professor por
matéria específica, os docentes compartilham
a gestão da sala de aula. Cada salão é acompanhado por três professores. Em cada salão
há cerca de 100 alunos.

ANÁLISE
Buscando conhecer os problemas de
indisciplina que possam existir em sala de aula
e compreender as formas desta, foi entrevistada
a Coordenadora Pedagógica Joana, que se dispôs gentilmente a responder as perguntas para
contribuir na composição deste trabalho.
Em seguida, ela nos encaminhou para a
sala da comissão dos estudantes, lugar onde os
alunos se reúnem frequentemente para resolver
os conflitos do cotidiano, elaborarem projetos e
regras que visam proporcionar melhorias para
todos.

Por volta de 2007, a direção e a comunidade do bairro viam-se com a necessidade de coibir o tráfico de drogas que acontecia
principalmente na praça próxima à escola. Com
o apoio da Secretaria Municipal de Educação,
Joana cita: “Os aluno possuem um livro
o espaço da praça foi revitalizado e os muros
de
ATA
onde eles registram o que acontecem
que separava a escola da praça foram extintos.
nas reuniões, os participantes, projetos e leis
para serem aprovadas (Coordenadora JOANA,
Atualmente a maioria dos alunos maAnexo II).” Esta citação demonstra que os protriculados na Escola são moradores do Bairro
jetos são muito bem organizados e que há um
de Heliópolis, uma região carente. Esse bairro acompanhamento nas decisões tomadas coletijá foi considerado uma das maiores favelas de vamente.
São Paulo com 125 mil moradores, sendo 92%
nordestino, 53% na faixa etária de até 25 anos.
A Coordenadora também comentou
No momento atual, 75% do bairro já tem
infraestrutura, embora não haja planejamento
urbano, 40% das famílias são só de mães e
filhos. O Bairro de Heliópolis possui uma comunidade bastante organizada, onde há mais
de 100 organizações sociais desenvolvendo
projetos. A principal entidade representativa
dos moradores é a União de Núcleos e Sociedades dos moradores de Heliópolis (UNAS),
que possui laços muito estreitos com a Escola
Heliópolis.
Neste momento a equipe pedagógica
desta escola é composta por 56 professores,
um diretor, duas coordenadoras pedagógicas.
O seu horário de funcionamento é das 7.00 h
às 23.00 h. Os alunos são classificados por
ciclos.Além destas mudanças curriculares, a
escola desenvolve várias estratégias para valorização e autonomia do aluno e a participação
da comunidade no seu cotidiano escolar, onde
o processo de conhecimento está sempre em
construção.

que todos os dias, antes do início do roteiro de
atividades, é realizada uma roda de conversa
onde são debatidos os assuntos relacionados
ao bom convívio escolar, respeitando a individualidade e o coletivo, valorizando as diversas opiniões, construindo um ambiente democrático.
Estes acontecimentos demonstram que
a escola cria diariamente um ambiente democrático que permite a elaboração de regras conjuntas. Um relato que é importante destacar de
Joana é que os próprios alunos se cobram, já
que cada um ajudou a compor essas regras.
Antes do início da entrevista, ela nos
explicou o funcionamento da escola, citando
como ocorreu a mudança de uma gestão tradicional para uma gestão democrática. Essa
mudança teve por base a Escola da Ponte em
Portugal, onde alunos e professores participam
coletivamente na construção de uma escola menos mecânica e mais humana, os laços afetivos
são extremamente importantes para o desenvolvimento do ensino aprendizagem e da relação
aluno/aluno e aluno/professor.
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A entrevistada mencionou que para melhorar a qualidade de ensino dos alunos são elaborados diversos roteiros, como por exemplo:
roteiro disciplinar, roteiro temático e intermediário. Os roteiros disciplinares acontecem a partir
do 4° ano e contemplam todos os alunos. “Cada
mesa faz um roteiro diferente, o grupo tem autonomia para escolher o que realizará, respeitando o ritmo de cada um e o seu conhecimento
prévio (Coordenadora JOANA, Anexo II)”.
Nessa perspectiva o roteiro temático
nasce do desejo dos alunos, ou seja, de pesquisar o porquê de determinados assuntos, um
exemplo relatado na entrevista foi a curiosidade
sobre a transformação de uma borboleta. Esse
roteiro estudou a realidade social, e diferentes
formas de promover a transversalidade.
No roteiro intermediário o aluno que
já sabe ler e escrever, mas ainda se encontra
com dificuldade de interpretação e produção
de textos, é encaminhado pelo professor para
um grupo menor, onde essas dificuldades são
melhores trabalhadas.Durante a programação
semanal, há oficinas de matemática, produção
de textos e artes com duração de apenas um
dia cada e todos os alunos são contemplados,
participando do mesmo projeto.

De acordo com a coordenadora: “Toda
vez que surge algum problema de indisciplina,
seja do professor, do aluno ou da família quem
resolve são os alunos, é nisto que acreditamos
(Coordenadora JOANA, Anexo II)”. Esses problemas de indisciplina são derivados de diversos fatores, como por exemplo: falta de responsabilidade de um aluno ao esquecer o material
em casa, desrespeito com o colega, enfim quebrar regras que foram criadas em conjunto. Segundo Joana :
Conteúdos atitudinais estão relacionados com responsabilidades, autonomia, solidariedade e todas as práticas têm a ver com isso, todas as ações, todos os hábitos e todos os valores, sendo a escola um espaço para
o estudante educar a sua própria raiva (Coordenadora
JOANA, Anexo II).

A indisciplina é referida pela Coordenadora Joana como dificuldade atitudinal, ela
é discutida e valorizada da mesma forma que
outros roteiros temáticos educacionais, pois
é necessário que o aluno reflita nas consequências de suas atitudes e que seja orientado,
educado para lidar com todos os conflitos internos e externos.
As mudanças dos comportamentos
dos alunos acontecem o tempo inteiro, pois o
ser humano está em constante transformação,
sendo um processo de desconstrução e construção de novos conceitos, onde as pessoas
buscam exercer sua cidadania, agindo de forma crítica, atuando em sua realidade.

Foi surpreendente perceber que através
dessa pesquisa podemos constatar na prática
que a teoria disserta no decorrer do trabalho é
fundamental para um bom funcionamento de
uma escola democrática. A partir destes dados
coletados é possível observar que o trabalho coletivo e conscientização de todos são alicerces
Como existe o diálogo, existe também
para solucionar os problemas encontrados no
a reflexão, pois se partilham experiências concotidiano escolar.
tendo diferentes situações e criam-se normas
de convivência que ajudam nortear as diferentes situações do cotidiano.
Podemos comprovar que essa prática
democrática é uma realidade, pois nesta escoEm relação à família com a escola não
la os alunos participam de comissões media- existe um projeto destinado para esta integradoras, assembleias, repúblicas dos estudantes, ção, mas quando há conflitos, os pais junto
conselhos de classes e reuniões pedagógicas com os alunos são atendidos pela comissão
em conjunto com os professores, trabalhando de estudantes para solucioná-los. Quando não
os três princípios que essa instituição acredita: é possível resolver apenas com a comissão, o
autonomia, responsabilidade, solidariedade.
caso é encaminhado para o Conselho de Escola.
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Um ponto positivo da comissão de estudante para ajudar na tomada das decisões é que
auxiliarão os alunos no futuro profissional a ter responsabilidade e maturidade para lidar com as dificuldades. A Coordenadora informou que no passado haviam mais projetos específicos voltados à
integração da escola com a família, devendo ser
algo que precisa ser retomado, pois o diálogo é
de suma importância para o desenvolvimento de
seus filhos, em todos os aspectos, transformando
essa relação, família, aluno e escola, mais democrática.
A entrevistada reforça muito em sua fala
a importância do diálogo para se resolver conflitos. Joana diz: “Que outra forma além do diálogo
existe para mediação de conflitos? (Coordenadora
JOANA, Anexo II).” Através deste diálogo ocorre
um processo de constante mudança e conscientização.
É presente nesta instituição, reuniões familiares, não se acreditando em reunião de pais,
porque uma boa parte dos alunos não convivem
em uma instituição nuclear (pai, mãe e filho). Nesta reunião os alunos devem comparecer acompanhados de seu responsável, para dialogar sobre
diferentes assuntos.
Todas as propostas que são elaboradas
pelos alunos estão no Projeto Político Pedagógico
como: os roteiros temáticos, intermediários, interdisciplinares, comissões mediadoras, república
dos estudantes, oficinas de variadas disciplinas,
entre outros. Além disso, a escola coletivamente
elege representantes que possuem os seguintes
cargos: Presidente, Prefeito, Vereador, Secretário,
Tutores. Suas propostas visam a melhoria do ambiente escolar. Segundo Joana, “O PPP tem todos
os dispositivos que precisam para resolver qualquer conflito” (Coordenadora JOANA, Anexo II).
Joana citou exemplos de alguns projetos
que a escola desenvolve como, por exemplo, o
projeto de tutoria, onde os alunos que tem dificuldades são ajudados fora do horário da aula por
outros colegas. Com esse fato, pode-se observar
que os alunos não se sentem desiguais com relação aos conhecimentos que possuem, é incentivado a partilha de conhecimentos para que se
cresça coletivamente.

Outro projeto citado chama-se Escolas
que Inovam, envolvendo a parceria da Fundação
Telefônica Vivo e o Instituto Natura. Eles forneceram
a esta escola notebooks para incentivar o acesso
aos TICs (Tecnologia de Informação e Comunicação), como instrumento de apoio ao processo de
aprendizagem. O uso destes notebooks foi discutido pela comissão para que todos o utilizem sem
que houvessem conflitos e melhor aproveitamento.
Estes exemplos de projetos demonstram
que as propostas elaboradas nos debates reforçam o fato dos alunos saberem a melhor forma
de agir nas diferentes situações e normas visando
a convivência e o benefícios de todos. É conhecida como escola sem muros, (literalmente aberta).
Esta escola sempre tentou derrubar todo e qualquer tipo barreira, tanto externa quanto interna que
separassem as pessoas e a escola da comunidade. Este fato é comprovado a partir do que Joana
diz:
A escola sempre tentou derrubar paredes, todos os tipos de paredes, concretas e as que têm dentro das
pessoas. O que separam as pessoas, o que separa a
escola da comunidade, todo o tipo de parede a escola
trabalha para derrubar (Coordenadora JOANA, Anexo
II).

As barreiras internas são quebradas
quando há muito diálogo e interação, proporcionando um ambiente acolhedor, prazeroso,
um espaço criado por eles, devido a estes fatos
os alunos não fogem da escola. A presença de
palestras sobre o tema “indisciplina” poderia
ajudar a reforçar a importância de se discutir
sobre esse tema, sendo possível identificar as
causas e consequências.
O trabalhar em equipe para a Coordenadora é tanto positivo quanto negativo. Positivo por que se trabalha pensando no benefício
do coletivo. Negativo porque é difícil lidar com
as diferenças, cada um possui suas características. A convivência ajuda a trabalhar a integração e a compreender essas diferenças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de caso foi realizado com base em uma pesquisa qualitativa e através de uma
entrevista estruturada para compreender as causas e consequências da indisciplina em sala de
aula. Pesquisadores contribuíram de forma significativa e fundamental no sentido de compreender as possíveis causas que geram a indisciplina escolar.
Compreende-se através de várias pesquisas realizadas sobre o problema da indisciplina
em sala de aula que sua causa não está relacionada diretamente ao aluno, mas sim a vários
fatores que o cercam, como a influência da família, a tecnologia e as mudanças ocorridas ao
longo do tempo.
A educação hoje não é somente transmitir o conhecimento com base em tudo que
aprendeu. A aprendizagem consiste em conhecer e valorizar os pensamentos de seus alunos
sobre a realidade, refletir em conjunto respeitando e dialogando, agindo de forma que levem
todos a construírem, construírem e reconstruírem conceitos. A todo tempo a escola deve buscar
equilibrar a relação entre professores e alunos, para que essa relação deixe de ser apenas algo
mecânico, conservador e arcaico, trazendo para o aluno uma visão mais ampla de conhecimentos.
Com os dados coletados foi possível observar que com o trabalho coletivo e a conscientização de todos são fundamentais para solucionar os problemas de indisciplina encontrados no
cotidiano escolar.
A escola em sua função social necessita compreender as dificuldades que enfrenta em
seu dia a dia, elaborando meios significativos, criando projetos e métodos visando o melhor
desempenho do seu trabalho, podendo ser adotado um planejamento flexível e simples, de forma que haja um processo de acompanhamento. Ocorreram transformações na sociedade, na
cultura, consequentemente na família, porém o ambiente escolar também precisa acompanhar
essas mudanças, começando por repensar que as crianças têm conhecimentos, buscando uma
compreensão que iguale as relações sociais.
Segundo Celso Vasconcellos (2010) a concepção de infância na atualidade ainda carrega vestígios de uma educação tradicional, onde o aluno não é ouvido, somente obedece, é
espectador e absorve o conhecimento. A forma como a criança é vista mudou. A criança é um
ser pensante, tem voz, ativo, está em constante processo de construção de conhecimento. Este
conhecimento deve ser explorado proporcionando a formação de um ambiente interativo, autônomo e coletivo.
Esta pesquisa proporcionou uma reflexão sobre a importância da família também na
escola, onde o vínculo familiar com a educação escolar deve estar sempre presente, na qual a
educação familiar reflita no ambiente escolar, de forma que os pais sejam democráticos, permitindo que seus filhos troquem opiniões, estimulando seu amadurecimento, garantindo o respeito
e a valorização do outro como pessoa.
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Pode-se observar esse equilíbrio das relações sociais quando foi feita a pesquisa de
campo, pois a escola pesquisada é um ambiente de cooperação, que objetiva e valoriza a elaboração de regras conjuntamente, promovendo uma ação-reflexão-ação, sobre inúmeros assuntos,
principalmente voltados à moral, convívio e respeito.
A indisciplina para esta escola é alvo de muita preocupação, pois é um dos assuntos
discutido coletivamente assim como os demais assuntos. Partindo da colaboração, de seus conhecimentos prévios e do que todos pesquisam, os temas são compreendidos e constroem-se
concepções conjuntas.
No decorrer de nossa pesquisa constatou-se que a pessoa entrevistada conhecia o autor
de quem nos referimos no decorrer do trabalho. Segundo a Coordenadora Pedagógica: “Todo
brasileiro é indisciplinado, não existem pessoas disciplinadas, porque se existisse, não existiria
escola.” (Coordenadora Joana).
Todos convivem com regras, desde que se passa a existir, o mundo é regido por estas,
mas para aceitá-las é necessário compreender num todo a importância de esta ser presente e
que benefícios e malefícios se obtém em seu cumprimento.
O Projeto Político Pedagógico com certeza viabiliza a disciplina na educação, pois, ajuda
a resolver problemas e transformar a prática existente para minimizar as dificuldades que são
encontradas no dia a dia. Além disso, contribui para direcionar os caminhos para transformação
das práticas sociais.
Para se manter e alcançar as metas estabelecidas coletivamente, a escola estudada realiza rodas de conversa, comissão e república dos estudantes, entre outros. Este fato comprova
o que Celso Vasconcellos (2000), destaca como importante para o bom desenvolvimento de
uma escola interativa e democrática, tendo como destaque a relação dialética entre alunos e
professores.
Como comprovação de que a escola é um ambiente interativo, observa-se que proporciona atividades de entretenimento com os alunos e dispõe de voluntários que proporcionam
aulas de dança, escola de esportes, dentre outros eventos que englobam também a comunidade local.
No decorrer de da pesquisa foi possível observar que o objetivo geral do trabalho foi
atingido, pois é possível criar um ambiente de cooperação onde todos (direção, familiares, alunos, professores e comunidade) participam na construção de regras e projetos com a finalidade
de conscientizar a importância do diálogo para resolver conflitos internos e externos e também
questões voltadas a moral, resultando em um local harmônico, agradável, onde
a
convivência em conjunto respeita e valoriza as diferenças e singularidades.
Na escola estudada foi possível identificar que esses objetivos
são alcançados, sendo esse um ambiente que visa o trabalho coletivo, todos participam para que a escola seja um lugar que atenda as
variadas necessidades existentes. Ela promove uma ação-reflexão-ação através das reuniões de comissões e rodas de conversa, onde
são expostos os problemas e anseios e elaboram então estratégias
para que todos sejam atendidos.
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ANEXOS I – PRÉ – PROJETO DE PESQUISA
Tema: A indisciplina em sala de aula no Ensino
Fundamental I
FOCO: EMEF Presidente Campos Salles
PROBLEMA: Como minimizar a indisciplina em
sala de aula.
É notório que a indisciplina em sala de aula
sempre foi alvo de preocupações, tanto em escolas públicas, quanto privadas, em todos os
níveis de escolaridade.
Concorda-se com Celso Vasconcellos, que tanto a formação dos professores, quanto a presença de um Projeto Político Pedagógico (PPP)
para a escola, são fatores que viabilizam a disciplina na educação.
Através das contribuições de Vasconcellos,
a reflexão, a compreensão deve ser pensada
de maneira a englobar a comunidade escolar,
tendo como destaque a relação dialética entre professor/aluno na implantação de um PPP,
para minimizar a indisciplina em sala de aula?
Hipótese:
Não é fácil de resolver a questão “indisciplina”
em sala de aula. Porém, com um trabalho pedagógico de ação-reflexão-ação, junto à direção,
professores, alunos, criar-se-á um ambiente de
cooperação. Os conteúdos de ensino deverão
abarcar questões voltadas à moral, convívio
social e respeito.
As atividades constantes no PPP poderão ser:
palestras com a direção, professores e familiares, debates referentes à indisciplina, desenvolvimento de entretenimento entre os alunos,
filmes, elaboração de conjuntos de regras, entre outros.
Levantou-se a hipótese de que estes poderão
ser fatores minimizadores da indisciplina em
sala de aula.

ANEXO II
Perguntas: Indisciplina em Sala de Aula
Pesquisa de campo:
1) “A criação de um ambiente democrático, é
de suma importância para a elaboração das
regras e seguimento de normas, tanto por parte dos professores, alunos e diretores”. Para
alcançar este objetivo, que estratégias são utilizadas?
2) Entre as estratégias privilegiou-se o diálogo
entre professores e alunos e demais componentes? Através dele perceberam-se mudanças significativas nos comportamentos dos
alunos? Em que momento, vocês constataram
esta mudança?
3) Nas Assembleias elaboradas pelos alunos
da Escola Heliópolis discute-se as diferentes situações de normas de convivência. Nesta perspectiva, comente os assuntos debatidos entre
eles e suas propostas.
4) “A pedagogia da Participação,” é de suma
importância para desenvolver o diálogo entre
pais e filhos, pois assim, ele terá mais responsabilidade e maturidade para saber lidar com
problemas do seu dia a dia. Partindo desta
perspectiva, há algum projeto na escola onde
pais e filhos participam? Nesse projeto há debates sobre o tema indisciplina? Relate pontos
positivos e negativos.
5) Há propostas educacionais no PPP relacionadas à sua implementação e as relações
além muros da instituição?
6) Em que momentos foi possível acreditar
que uma escola sem muros pudesse trazer reflexão para o ensino e aprendizagem?
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AMBIENTES EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: ORGANIZAÇÃO QUE FAVORECE A
CONSTRUÇÃO DE CULTURAS INFANTIS

RESUMO: O artigo que se apresenta, pretende discutir a importância da organização dos espaços físicos, para construção e a valorização das diversas culturas infantis, no recinto da
Educação Infantil. O espaço onde a Educação Infantil é oferecida, deve ser estruturado e considerado como um ambiente pedagógico fundamental para o desenvolvimento da Infância,
materializando a intencionalidade da professora. A estrutura física de um local influencia o
planejamento pedagógico no que diz respeito às práticas propriamente ditas, como formação
de rodas de conversa e história, o limite para brincadeiras, momentos de descanso e alimentação. Mas para que isso ocorra de forma efetiva, é necessária a apropriação significativa das
concepções pedagógicas infantis, através da observação das crianças, para que a proposta de
construção de roteiros, a organização diária de tempo, espaços e materiais, favoreçam experiências de vivências apropriadas.

Palavras-chave: Espaço Físico; Aprendizagens; Interações; Culturas Infantis; Ambientes Educativos.
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INTRODUÇÃO

A

disposição dos espaços escolares infantis reproduz a concepção de infância,
criança e de sociedade, que embasa o projeto político-pedagógico de cada instituição. Ainda hoje, grande parte das instituições que oferecem a categoria de
ensino infantil, ainda consideram o espaço da sala como o local de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo.
As áreas de conhecimentos da Psicologia e Sociologia da Infância, apresentam em seus
estudos quão significativo é disponibilizar ambientes lúdicos e atrativos para crianças e bebês.
A maneira de pensar formas privilegiadas de manejo arquitetônicos nas unidades de Educação
Infantil alarga a promoção de saúde física, mental e o desenvolvimento de habilidades cognitivas
sociais, motoras e emocionais dos pequenos.
As bibliografias que tratam de desenvolvimento e aprendizagens na Educação Infantil
destacam a importância da organização dos espaços e ambientes destinados as crianças. Documentos oficiais e orientações sobre o atendimento em creches e Centros de Educação Infantil,
citam como princípios básicos para um atendimento, a estruturação do espaço físico, transformando o mesmo em ambiente educativo e facilitador de interações entre crianças/ crianças e
crianças/ adultos.
Considerando como amplo o conhecimento sobre o tema, direcionamos nosso estudo
nos princípios dos documentos oficiais como: o Currículo da Cidade de São Paulo (SME, 2019)
da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP).
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), no Manual de
Orientações pedagógicas do MEC (Brasil, 2012), nos Referenciais Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil (Brasil, 1999), entre outros.
Para justificar nossa análise, caminharemos de acordo com o pensamento de Goldschmied (2006) que nos apresenta os espaços da Educação Infantil como contribuidores de fazeres
pedagógicos essenciais para o desenvolvimento da criatividade, das expressões artísticas, amadurecimento corporal e psicológico. A autora também acredita que qualquer local, mesmo com
limitações espaciais pode se tornar um ambiente confortável e atrativo para as crianças.
Pensando na importância do desenvolvimento infantil, temos como objetivo principal,
analisar alguns dos principais pensamentos conceituais nas diversas bibliografias que tratam do
tema: Ambientes e Espaços na Educação Infantil e como esses podem contribuir para a composição de planejamentos e práticas docentes que favoreçam as culturas infantis.
Para melhor entender este assunto e como estruturar fisicamente estes ambientes, foram
analisados documentos oficiais e bibliografias pertinentes ao tema, de maneira a compreender
como estes espaços podem ser atrativos e educativos. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica.
Brasil (1999), orienta que o ambiente físico deve ser arranjado de acordo com as necessidades e características dos grupos de crianças e os projetos e atividades que estão sendo
desenvolvidos em conjunto com seus professores. A ideia de uso do espaço, que está associada às propostas pedagógicas da unidade de Educação Infantil, é um elemento importante de
reflexão sobre a prática, que possibilita a implantação e o desenvolvimento do Projeto Político
Pedagógico das instituições de ensino infantil, segundo as DCNEIs, que também exibe alguns
princípios norteadores para a organização dos espaços físicos.
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Apresentaremos de forma sucinta, apenas pontuando esses preceitos:
-A indivisibilidade das dimensões: afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança.
- O reconhecimento das singularidades etárias, individuais e coletivas das crianças.
- Promoção de interações entre crianças de mesma idade e de idades diferentes.
- A escuta cotidiana das famílias e sua participação em decisões essenciais, através de
diálogos.
- O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e mecanismos que
garantam a gestão democrática da unidade, levando em consideração os saberes da comunidade.
- Acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação.
- A garantia dos movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às
salas de referência das turmas e à instituição (DCNEIs).
Campos (2009), nos diz que o ato de cuidar é tido como algo indissociável a educação, devendo ser reconhecidas as especificidades das faixas etárias, garantindo espaços internos e externos às salas de aulas, acesso a materiais, brinquedos, objetos e instruções à todas
crianças. Encontramos diversos aspectos fundamentais que fortalecem o conceito da importância dos cuidados com os espaços oferecidos às crianças.
Outro ponto que consideramos importante, é a maneira com que as instituições criam e
repensam o ensino infantil organizando seus espaços. Interpretamos como importante a reflexão
e a melhoria dos espaços físicos utilizados pelas crianças. Para isso, apresentaremos algumas
concepções sobre Culturas Infantis e como estas devem guiar o trabalho e as decisões da equipe gestora e docente no que diz respeito à transformação de espaços físicos internos e externos,
em ambientes acolhedores e educativos.
Dessa forma, podemos considerar a professora, como a adulta encarregada de estruturar o ambiente com um olhar consciente às necessidades das crianças. Porém não cabe só a
professora, pensar no tempo em que os alunos passam na instituição. Refletir a necessidade de
oferecer lugares adequados é função também da equipe gestora juntamente com a comunidade
educativa.
Relevar as especificidades e características dos locais da unidade, privilegiando o maior
número de atividades adequando suas realizações. Os gestores precisam avaliar juntamente
com o grupo docente, como o espaço externo deve ser estruturado para acolher as experiências motoras, afetivas, relacionais e cognitivas. O espaço exterior deve ser acolhedor, excitante,
seguro, alinhado, limpo e acessível às crianças com locomoção restrita, facilitando o acesso a
brinquedos, materiais pedagógicos, livros, jogos etc.
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ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Bebês e crianças bem pequenas precisam sem dúvida, de espaços adequados para
se desenvolverem, necessitam de locais onde
possam se locomover, brincar, engatinhar, explorar, interagir, descansar, construir e reconstruir seu mundo. Brasil (2014), destaca o cuidado em valorizar as especificidades regionais
onde a instituição de ensino é localizada e sugere também áreas de exploração como:
- Área para jogos tranquilos: local desenvolvido e planejado para realização de jogos de montar, para conversas entre pares e
para leituras de livros, se possível privilegiado
à sombra de árvores, com quiosques de trepadeiras ou ramagens.
- Área para brinquedos de manipulação e construção onde estarão disponíveis
diferentes pedaços de madeira, baldes e pás,
entre outros, oferecendo às crianças, oportunidades para construção e manipulação nesse
espaço do pátio.
- Área estruturada para jogos de movimento. Este espaço precisa ter amplitude suficiente para jogos em que as crianças corram,
andem com triciclos, carrinhos e patinetes, permitindo às crianças exercitarem a coordenação
ampla de seus movimentos.
- Área para equipamentos de parque,
com aparelhos como: balanços, trepa-trepa,
escorregadores, gangorras etc.
- Área para jogos imitativos. O jogo
simbólico não pode ser esquecido nos espaços externos que tenham a oferta de elementos como casa de boneca, casa da árvore etc.
- Área não estruturada para jogos de
aventura e imaginação ao ar livre, convidativas
com elementos desafiadores, como cordas presas às árvores, pontes de madeira interligando
árvores, cantos que ajudam nas brincadeiras
de esconde-esconde, buracos em cercas serão importantes aliados nas experiências lúdicas.

Ainda segundo Brasil (2014) um princípio básico ao escolher materiais qualificados
para interações das crianças é pensar sobre o
que o objeto ou brinquedo pode oferecer. Se
um objeto possui múltiplas respostas à suas
ações infantis. Então, materiais muito estruturados, são os menos indicados, já que respondem de uma maneira única ao desempenho
das crianças. A autora sugere o uso diário de
materiais não estruturados ou de largo alcance.
Autores como Focci (2018), reafirma
essa ideia, quando apresenta o brincar heurístico, sob a perspectiva de uma organização de
propostas com materiais diversos, elementos
naturais, frutas, materiais de metal, madeira,
acrílico, vidro, tecido entre outros. Reafirma o
processo de organização, estimulando a ambientação de locais que são usados coletivamente, como o pátio, refeitório e parque. O autor também atenta para o olhar e o papel do
adulto que deve organizar a turma, o tempo, os
espaços e materiais.
Na mesma linha de pensamento Piorski (2016) apresenta a importância da relação
que a criança estabelece com o mundo das
substâncias e matérias, da sua afinidade como
corpo e com as artes, estruturando vários componentes da imaginação, durante a brincadeira. A criança usa o espaço a sua vontade, envolvendo-se na construção, criação, montagem
e afazeres. Ela desenvolve assim, diferentes linguagens expressivas e de experimentação trabalhando habilidades motoras cada vez mais
complexas e elaboradas, fortalecendo elos de
afinidade com o mundo à sua volta.
Assim podemos afirmar que pensar
nos espaços e transformá-los em ambientes diversos, possibilitará o desenvolvimento natural,
criativo e efetivo na infância. Requerendo do
adulto mediador, além de muito estudo, uma
reflexão sobre práticas pedagógicas, linguagens e culturas infantis.
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INTERAÇÕES E APRENDIZAGEM
Segundo Freire (1996):
[...] Podemos afirmar que o preceito básico de um da
Educação Infantil, é a disponibilidade e o cuidado que o
adulto pode oferecer as crianças. O ato de educar contempla princípios fundamentais das relações humanas
que são: ensinar e aprender. Todos nós aprendemos
enquanto ensinamos e vice-versa. Para Paulo Freire: É
neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem discência, as duas
se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que
os conotam, não se reduzem à condição de objeto,
um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo.
Verbo que pede um objeto direto– alguma coisa – e um
objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de vista
da radicalidade metafísica em que me coloco e de que
decorre minha compreensão do homem e da mulher
como seres históricos e inacabados e sobre que se
funda a minha inteligência do processo de conhecer,
ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo.
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim,
socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos
mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos
de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras
palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade
no ensino de que não resulta um aprendizado em que
o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer
o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido
não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz (FREIRE, 1996, p.23 e 24).

Segundo Vygotsky (2001), a criança
toma consciência do mundo através de interações com o outro, em brincadeiras que imitam
os adultos, situações familiares e sociais fora
de casa. Ao disponibilizar brinquedos, organizá-los em locais de livre acesso as crianças,
a professora está cumprindo seu papel de
mediadora. Brincar é uma atividade infantil e
proporcionar esta, é respeitar o direito que a
criança tem de se desenvolver, física, mental,
cultural e socialmente.
Vasconcelos (1998), nos mostra que
o desenvolvimento pode ser compreendido
como movimento e trocas, em seus cotidianos
familiares e outros espaços sociais, como igrejas, clubes, praças e parques comunitários e
está em constante processo de mútua transformação.
Para Vygotsky (2001), o processo de
vivenciar experiências durante a infância, acontece por meio de imitações de modelos, repetições, combinações de atos já feitos em outros
momentos por ela mesma ou por outros componentes de seu grupo social
No universo da Educação Infantil, experiências acontecem por meio de atividades. A
mais importante de todas é a brincadeira, por
ser uma atividade livre muitas vezes iniciada
e conduzida pelas próprias crianças. Segundo
Ortiz (2012), é brincando que a criança se expressa, fazendo uso de um repertório de falas,
ações e comportamentos, que adquire em situações já vividas.
Assim, ao pensar no espaço e nos materiais que serão utilizados pelas crianças em
suas brincadeiras, a professora, precisa levar
em conta a qualidade dos ambientes e brinquedos direcionando seus métodos. Saber
identificar quais espaços estão disponíveis,
quais brinquedos serão utilizados, quais ambientes poderão ser construídos ou adaptados,
é a grande tarefa da professora.
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Dentro deste contexto, Hohmann (2011)
o ato de transformar espaços físicos em ambientes pedagógicos que promovam diferentes
possibilidades de interações e de aprendizagens, deve ser feito de maneira responsável e
consciente. Organizar objetos, materiais, refletir
sobre suas manipulações e o mais imprescindível: reconhecer a criança como um indivíduo
capaz de escolher, decidir, construir ações e
desconstruir ações.
É necessário pensar no que é relevante
para as crianças, considerando-as como cidadãs de direito a uma educação de qualidade,
valorizando a construção da autonomia, respeitando crescimento biológico e o desenvolvimento social dentro da realidade regional de
cada aluno. O adulto é o referencial e para Ortiz
(2012), é a pessoa mais experiente, o modelo
social da criança, além de ser a figura que lhe
traz segurança.

CULTURAS INFANTIS
Segundo o Currículo da Cidade de São
Paulo:
As crianças de um grupo, apesar de viverem em um
mesmo território sócio-histórico-cultural, não podem ser
vistas de forma massificada, como se todos fossem
iguais, como se tivessem a mesma história e as mesmas características. As crianças, com suas experiências e suas possibilidades de viver a infância, produzem
um processo de ressignificação pessoal e constroem
continuamente as suas identidades pessoais e sociais.
Reconhecer os bebês e as crianças reais e concretas
que frequentam as instituições de Educação Infantil
como produtoras de cultura é propiciar as condições
essenciais para o acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens nas diferentes linguagens, assim como o direito
à brincadeira, à convivência e à interação com outras
crianças (SME, 2019, p.129).

Ambientes variados podem beneficiar
diferentes tipos de interações. Quando entendemos que a criança sinaliza desejos, a professora reconhece os anseios da turma e conseguirá planejar, criar e recriar ambientes. E
assim como bebês e crianças vão modificando
seus comportamentos, a docente replaneja a
estrutura física do espaço, de acordo com as
necessidades de seus alunos.

Nessa fase do desenvolvimento humano, consideramos uma criança autônoma,
quando esta é capaz de sinalizar para o outro
o que precisa ou deseja, nessa fase elas estão
construindo sua compreensão cognitiva e os
adultos vão aos poucos dando a estes pequenos indivíduos, exemplos e explicações sobre
o que acontece a seu redor. A autora acredita
que brincadeiras são práticas pedagógicas indispensáveis no planejamento cotidiano instituPensando em uma perspectiva baseacional infantil.
da no estímulo e mediação para o desenvolvimento efetivo do ser humano, é imprescindível
Seguindo o pensamento de Ortiz analisar aspectos psicológicos e sociais ocor(2012), podemos definir as instituições de Edu- ridos na infância.
cação Infantil como locais de desenvolvimento
e crescimento. Locais onde ocorrem aprendiO desenvolvimento pode ser classificazagens, que oferecem múltiplas experiências do como um processo ocorrido desde o naspor meio de diversas brincadeiras, interações cimento até a morte, sendo ampliado por exe vivências.
periências, erros e acertos comportamentais,
interações sociais e amadurecimento psicomotor.
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Ao falarmos de experiências na etapa
da Educação Infantil, Brasil (2012), afirma que
devemos relacionar dois contextos: a família e
a instituição de ensino, que mesmo diferentes,
estão interligadas. Esse indivíduo bem pequeno, faz parte desses dois espaços, trocando
experiências com adultos e crianças. Ele conversa, briga, se chateia, compartilhar, abraça,
beija, aprende e ensina, comparar situações e
em muitas vezes até confunde pessoas e comportamentos.

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

A demanda de organização de tempo e
espaço, nas instituições de ensino, está muito
conexa aos costumes escolares, bem como ao
equilíbrio entre atividades dirigidas e o brincar
livre. Pois, segundo Barros (2018) o tempo cronológico é diferente do tempo de brincadeira
da criança. E nesse sentido, é preciso considerar os tempos e rotinas escolares, de forma
a permitir que as crianças pequenas tenham
um tempo maior para desfrutarem dos pátios
O conceito de culturas da infância, con- escolares.
forme a perspectiva de Pinto (1997) trata da
competência das crianças em construírem de
Analisando bibliografias pertinentes ao
forma sistematizada, atitudes de significação estudo da organização de espaços e ambiendo mundo e de atuação propositada, como um tes na Educação Infantil, ao cuidar da criança
conjunto de experimentações vividas. O univer- pequena, o professor deve ter claro seu papel
so infantil é composto por suas vivências, fora de agente transformador, que poderá propordo ambiente escolar e de experiências educa- cionar experiências significativas a seus alutivas complexas nas quais a cultura da infância nos:
e cultura escolar possam se complementar.
As culturas infantis abrangem os diversos mundos de vida das crianças, segundo Pinto (1997) é caracterizada pela heterogeneidade de suas realizações no processo
de produção de sentido e na pluralidade dos
sistemas de valores, crenças e representações
sociais. Por conta dessa característica plural
dos sistemas simbólicos, não é válido classificar apenas uma (1) Cultura Infantil. As culturas
infantis não surgem apenas no universo simbólico exclusivo da infância, mas de uma relação
social global.

Em se tratando de crianças tão pequenas, a atmosfera
criada pelos adultos precisa ter um forte componente
afetivo. As crianças só se desenvolvem bem, caso o
clima institucional esteja em condições de proporcionar-lhes segurança, tranquilidade e alegria. Adultos
amigáveis, que escutam as necessidades das crianças
e, com afeto, atendem a elas, constituem-se em um
primeiro passo para criar um bom clima. As crianças
precisam ser respeitadas em suas diferenças individuais, ajudadas em seus conflitos por adultos que sabem
sobre seu comportamento, entendem suas frustrações,
possibilitando-lhes limites claros. Os adultos devem respeitar o desenvolvimento das crianças e encorajá-las
em sua curiosidade, valorizando seus esforços (BRASIL, 1999, p.67).

Coutinho (2003) afirma que as manifestações infantis são derivadas de expressões
e variadas linguagens que decorrem das relações das crianças com o mundo que as cerRaciocinando sobre o eixo pedagógicam, ou seja, surgem dos domínios culturais co das relações afetivas apresentadas por Braque a sociedade disponibiliza para os bebês e sil (1999), cabe a equipe gestora, docente e
crianças bem pequenas.
todos os adultos dessa comunidade educativa, pensar, discutir, analisar e refletir dentro
A representação de cenas cotidianas de cada segmento institucional, o papel das
lhes possibilita agir de forma mais organizada, brincadeiras, dos espaços, dos materiais e das
por exemplo. Esses conhecimentos originados interações que a unidade educacional proporsocialmente são reelaborados, adaptados e ciona aos bebês e crianças, a instituição deve
imitados pelas crianças. Elas recriam ocasiões primeiramente identificar quais espaços físicos
já presenciadas, assim, produzem suas cultu- que dispõe, considerar, classificar e determinar
ras.
o uso de cada um.
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Barros (2018) sugere que existe atualmente uma tendência em acreditar que o tamanho concreto em cm, é o principal componente
para que o pátio seja um dos espaços mais
escolhidos para oferecer experiências vividas.
Segundo a autora, pesquisas apontam que elementos como árvores, sombras, galhos soltos,
sementes, flores, terra, água, cordas e a maneira como são arranjados, exerce grande influência nas atividades e na vontade de constância
da utilização do pátio, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos educadores.
Planejar esse eixo pedagógico com
toda equipe de gestores, professores e famílias, não é tarefa fácil, requer diálogos, críticas,
reflexões, mudança de comportamento profissional, estudos e tentativas. A comunidade
educativa deve estar comprometida, buscando
ser respeitosa, validando as necessidades e
avanços das crianças.
Esse pensamento deve orientar a proposta curricular da instituição, o currículo da
unidade precisa ser bem definido, sendo constituído de fundamentos teóricos válidos e conhecimentos empíricos vivenciados na própria
realidade. Fazer uso de experiências reais de
outras instituições, é um recurso correto para a
inspiração de novas práticas, porém, não pode
deixar de considerar a realidade da unidade
escolar em questão.
Brasil (2010) sugere o oferecimento de
ambientes, como parques infantis e espaços
que proporcionem momentos de socialização
e experimentação. Esses locais devem ser
pensados em suas funcionalidades, no acolhimento das crianças. O mobiliário, as salas de
experiências, de atividades, o espaço de sono,
o espaço de higiene, o solário, o jardim e o parque devem estar alinhados dentro da proposta
curricular da unidade.

consciente sobre o uso dos objetos, do mobiliário e do tempo cronológico. Bem como pensar também na utilidade de brinquedos, no uso
do espaço físico e nas condições climáticas,
no caso da área externa.
O contato com as famílias ajudará na
economia de gastos com possíveis problemas
de arrumação, organização, reformas, consertos e afins. As famílias dividirão com a unidade
escolar a responsabilidade no cuidado e manutenção dos ambientes e materiais. É importante
pensar em ambientes convidativos, coloridos e
seguros. Cantos com superfícies suaves como
carpetes, almofadas, cadeiras de encosto, colchas etc. Salas arejadas com janelas que iluminem os ambientes e tragam ventilação. Estas
áreas de interesse das crianças devem garantir
a visão dos objetos, facilitando o acesso, com
móveis baixos, arredondados, sem quinas ou
pontas.
O espaço destinado as crianças necessitam de adaptações constantes, Ortiz (2012),
sugere que sejam oferecidos materiais variados e simples, como sucatas, tecidos, papéis,
caixas, materiais que possam ser transformados em cabanas, casinhas de bonecas, camas, cenários etc.
Brinquedos como blocos de construção, massinhas de modelar, bonecos, miniaturas, canecas, copos, pratos de plásticos,
fantasias, bolsas, bambolês entres outros, possibilitam a construção de diversas brincadeiras. O mobiliário também pode ser organizado,
quando possível, em objetos construtores de
ambientes reais, como salas de médicos, casas, cabeleireiro, cozinhas etc.

Não há dúvidas de que as crianças necessitam de objetos, materiais e estímulos que
as levem a se desenvolver. Pensar e estruturar
estes espaços, necessita de um planejamento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar este trabalho, partimos deste pensamento:
O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em
benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à
sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, assim como
os diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos (BRASIL, 1999, p.69).

Considerando todos os documentos analisados, verificamos que a organização dos espaços tem relação direta e fundamental com o desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas. É possível perceber que a organização do espaço alicerçada em diversos documentos
oficiais, não são uma preocupação recente, porém levando em conta a variedade de bibliografias sobres o tema, julgamos que ainda seja uma necessidade contemporânea.
As aprendizagens ocorridas nos centros de Educação Infantil estão entrelaçadas aos
espaços disponíveis e acessíveis às crianças, essa ideia é fundamental para a reflexão sobre
a construção de ambientes facilitadores de autonomia e do desenvolvimento infantil. O adulto
de referência é responsável pelas crianças nos mais diversos espaços, sendo o parceiro mais
experiente que promoverá todas as relações, sua observação e escuta das crianças direcionarão
suas ações pedagógicas.
Bebês e crianças bem pequenas precisam de espaços adequados para se desenvolverem, e de locais onde possam se locomover, engatinhar, explorar, interagir, descansar, construir
e reconstruir suas aprendizagens relacionais. A diversidade de brinquedos e brincadeiras estimulantes, lúdicas, desafiadoras, que causem conflitos e gerem superações necessitam fazer parte
do dia a dia destes pequenos indivíduos.
A apresentação das diversas formas de atividades diárias e o cuidado ao estímulo, proporcionado por estes ambientes pedagógicos, evidenciam o compromisso e o respeito da equipe gestora, docente e toda a comunidade educativa para com a infância e suas peculiaridades.
Entendemos que os espaços físicos transformados em ambientes estimuladores, lúdicos estão
de acordo com uma concepção de educação emancipadora. Concluímos então que, o bom
arranjo do espaço favorece aprendizagens reais e que ao organizar os ambientes a professora
deve definir com clareza os critérios de qualidade como: acessibilidade, segurança, estímulo
pedagógico, acolhimento constante, inclusão e descanso.
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A PSICOMOTRICIDADE NA ARTE E NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo aborda a importância da Psicomotricidade na Arte e na Educação, principalmente na Educação Infantil, no período da Pré-escola. Faz ligações entre a Música e a Psicomotricidade como processos contínuos de construção, caminha pelo ensino-aprendizagem
da dança, procura entender a aproximação entre o teatro e a psicomotricidade e questiona
que tipo de aliança pode haver entre a psicomotricidade e as Artes Plásticas. E para concluir,
reforça a importância da Educação Psicomotora, compreendendo que ela atua como uma
ferramenta fundamental para o melhoramento do desenvolvimento comportamental, pedagógico, emocional e terapêutico da criança.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Arte; Educação; Educação Psicomotora.
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INTRODUÇÃO

A

história da psicomotricidade é solidária à história do corpo, afirma Esteban Levin
(2000, p. 22). Segundo ele, apesar da psicomotricidade se desenvolver como
uma prática independente no século XX, seu nascimento ocorre no momento em
que o corpo deixa de ser pura carne para transformar-se num corpo falado.
homem é humano, quer dizer, desde que o homem fala, já que a partir desse instante
falará de seu corpo” (LEVIN, 2000, p. 21).
Ao longo da história, diz ele, foram sendo registradas perguntas, tais como: “de que
modo decodificar? Como explicar as emoções, as sensações do corpo? Qual a relação entre
corpo e alma? Por que diferenciá-los?” (LEVIN, 2000, p. 22). Diferentes respostas surgem historicamente:
Desde uma vertente artística, como os espetáculos gregos da época clássica (o ditirambo, o drama satírico, a
tragédia e a comédia) onde se manifesta a liberdade de transformar o seu corpo em órgão do espírito, até as
respostas filosóficas onde Platão considera o corpo como o lugar transitório da existência no mundo de uma alma
imortal (LEVIN, 2000, p. 22).

A prática psicomotora começa, esclarece Esteban Levin (2000), “com Edouard Guilmain,
em 1935, que estabelece, continuando as perspectivas teóricas que abriu H. Wallon, um exame
psicomotor” (LEVIN, 2000, p. 25). Guilmain, continua Levin (2000, p. 25), determina um novo
método de trabalho: a reeducação psicomotora, que estabelece por meio de diferentes técnicas
(provenientes da neuropsiquiatria infantil) um modelo de exercitações. A saber:
Exercícios para reeducar a atividade tônica (exercícios de mímica, de atitudes e de equilíbrios), a atividade de
relação e o controle motor (exercícios rítmicos, de coordenação e habilidade motora, e exercícios que tendem a
diminuir sincinesias). Esta primeira aproximação prática entre a conduta psicomotora e o caráter da criança foi
utilizada, posteriormente, como modelo para diferentes reeducações pedagógicas e psicomotoras (LEVIN, 2000,
p. 26).

Parece situar-se aí um ponto de origem clínico-pedagógica da prática psicomotora, “sustentado basicamente na neurologia infantil e nas ideias Wallonianas, que Guilmain tenta levar à
prática por meio de exercícios para crianças instáveis, torpes ou débeis motoras” (LEVIN, 2000,
p. 26).
Crianças essas que apresentavam, prossegue Levin (2000), “um déficit em seu funcionamento motor e que, portanto, não governavam eficazmente seu corpo, o que ocasionava uma
série de problemas em seu meio social” (LEVIN, 2000, p. 26).
Este foi um primeiro momento da prática psicomotora, em que é estabelecido “uma correlação entre a debilidade mental e a debilidade motora, entre o caráter e a atividade cinética, na
qual a disfunção motora ocupa o lugar preponderante, junto com o déficit instrumental” (LEVIN,
2000, p. 26).
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Entretanto, mais tarde, a psicomotricidade acabar por se diferenciar de outras disciplinas, adquirindo, como enfatiza Levin (2000, p. 27), sua própria especificidade e autonomia.
A partir daí, diversos especialistas, entre eles José Ângelo Gaiarsa (1976, p. 41), passam
a afirmar que toda realização, toda exteriorização e toda expressão humana dependem essencialmente da motricidade. Gaiarsa (1976, p.36), diz ainda que a motricidade é a maior reserva
funcional do cérebro.
Ele fala também das áreas silenciosas do cérebro, que se confundem com sua reserva
funcional e que todo ser humano é capaz de aprender, muito depressa, inúmeros movimentos
diferentes. Ele exemplifica: “considere-se um circo, um campo de esportes e um teatro de dança.
Aí pode-se ver a incrível amplitude, força e diversidade de movimentos de que é capaz um ser
humano normal” (GAIARSA, 1976, p. 36).
Sobre a importância de desenvolver na criança uma atividade criadora, Viktor Lowenfeld
(1976), afirma que as manifestações artísticas iniciadas nos primeiros anos de vida podem significar a diferença que existe entre indivíduos “adaptados e felizes e outros que, apesar de toda
a capacidade, continuam, às vezes, desequilibrados e encontram dificuldades em suas relações
com o próprio ambiente” (LOWENFELD, 1976, p. 19).
Para este autor, Lowenfeld (1976), a arte pode constituir o equilíbrio necessário entre o
intelecto e as emoções e pode tornar-se como um apoio que procuram naturalmente, ainda que
de modo inconsciente, cada vez que alguma coisa os aborrece. Segundo ele, ela pode ser também “uma amiga, à qual as crianças se dirigiram, quando as palavras se tornarem inadequadas”
(LOWENFELD, 1976, p. 19).
É de extrema importância desenvolver na criança, desde a primeira infância, a capacidade de ver, ouvir, tocar e sentir, com o próprio corpo. Não se deve utilizar estas qualidades apenas
por motivos técnicos.
Compete aos pais, alerta Lowenfeld (1976), recapturar a sensibilidade dessas coisas,
em benefício dos filhos, sempre que isto for possível, pois, para ele, “esta é a tarefa mais importante da atualidade e, se não a reconhecermos, ficaremos esmagados pelas nossas próprias
conquistas tecnológicas” (LOWENFELD, 1976, p. 40).
Viktor Lowenfeld (1976, p.41) enfatiza que tudo aquilo que puder ser feito para estimular
a criança no uso sensível dos seus olhos, ouvidos, dedos e do corpo inteiro, servirá para enriquecer sua reserva de experiências e a ajudará em sua expressão artística.

1017

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

MÚSICA E PSICOMOTRICIDADE:
PROCESSOS CONTÍNUOS DE
CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

desenvolvimento, sempre com o apoio de pesquisas e estudos teóricos que fundamentam o
trabalho” (BRITO, 2003, p. 35).
Teca Brito (2003) fala das condutas da
produção sonora infantil segundo o pesquisador François Delalande. Ela nos informa que
para este compositor francês o melhor caminho é observar o modo como bebês e crianças exploram o universo sonoro e musical. Ela
explica melhor:

O envolvimento de crianças com o universo sonoro começa, segundo Teca Alencar
de Brito (2003, p. 35), ainda antes do nascimento. Para esta autora, na fase intra-uterina
os bebês já convivem com um ambiente de
sons provocados pelo corpo da mãe, como o
sangue que flui nas veias, a respiração e a moFrançois Delalande afirma que essa deve ser a postura
vimentação dos intestinos. A voz materna, arde educadores (leigos ou especialistas) diante do desagumenta ela, também constitui material sonoro
fio de proporcionar às crianças o acesso à experiência
especial e referência afetiva para eles.
A autora esclarece que o processo de
musicalização de bebês e crianças “começa
espontaneamente, de forma intuitiva, por meio
do contato com toda a variedade de sons do
cotidiano, incluindo aí a presença da música”
(BRITTO, 2003, p.35). Nesse sentido, diz ela:
As cantigas de ninar, as canções de roda, as parlendas
e todo tipo de jogo musical tem grande importância,
pois é por meio das interações que se estabelecem que
os bebês desenvolvem um repertório que lhes permitirá comunicar-se pelos sons; os momentos de troca e
comunicação sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a criação de vínculos fortes tanto com os adultos quanto com a música
(BRITTO, 2003, p.35).

musical. Suas pesquisas, realizadas em instituições de
educação da França e da Itália documentam as etapas
de exploração sensório-motora, jogo simbólico e jogo
com regras, envolvendo desde bebês de seis meses
até crianças de doze anos de idade. Como um bebê de
seis meses se comporta tendo diante de si um tambor?
Ele experimenta bater, raspar e, aos poucos, organiza
a sua exploração, repetindo gestos e movimentos que
aprende e internaliza. Nenhum adulto interfere em sua
atividade, a não ser para garantir-lhe conforto, bem-estar e segurança (BRITO, 2003, p. 36).

A autora prossegue em sua argumentação, relatando que o compositor e pesquisador
François Delalande sinaliza questões referentes
às condutas de exploração, expressão e construção – do sonoro ao musical. Quando fala
de exploração, este compositor, segundo Brito
(2003), afirma que “desde os primeiros meses
de vida a atividade sensório-motora do bebê
pode tomar a forma de uma exploração de objetos que produzem ruídos” (BRITO, 2003, p.
38). E quando este mesmo fala das produções
sonoras de crianças pequenas de até quatro
anos ou cinco anos, ele diz que:

A criança é um ser brincante e brincando, faz música, pois desse modo, nas palavras
de Brito (2003), ela se relaciona com o mundo
que descobre a cada dia. Fazendo música, ela,
metaforicamente “transforma-se em sons”, num
permanente exercício. “Receptiva e curiosa, a
criança pesquisa materiais sonoros, ‘descobre
instrumentos’, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de A forma privilegiada é a repetição, como uma reminiscência das reações circulares da pequena infância, e
todos os povos” (BRITO, 2003, p. 35).
esse aspecto as aproxima de uma proporção importanPara esta autora, trazer a música para
o ambiente de trabalho exige, prioritariamente, uma formação musical pessoal e também
atenção e disposição “para ouvir e observar o
modo como bebês e crianças percebem e se
expressam musicalmente em cada fase de seu

te das produções musicais do mundo inteiro, que adotam com frequência a forma repetitiva. É preciso notar
que, uma vez que há repetição de um gesto sensivelmente idêntico, num mesmo corpo sonoro, não é tanto
sobre o objeto material que se faz a exploração, mas
sobre a descoberta sonora, que, ela sim, é ligeiramente
variada (BRITO, 2003, p. 38).
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Ao falar da expressão, Brito (2003), informa que o pesquisador francês refere-se a
uma importante conduta observada na criança:
a utilização expressiva do som. Ela pontua a
fala do compositor, que diz que a palavra “expressão” é talvez precisa demais: “sem dúvida, deveria se falar de maneira mais geral de
uma representação do real pelo som, na qual
a expressão dos estados afetivos é apenas um
caso particular” (BRITO, 2003, p. 38). A representação, na qual o pesquisador se refere, define, para ele, o jogo simbólico da criança. Teca
Brito (2003) continua falando do pensamento
de François Delalande:
Se me parece útil insistir sobre a ligação entre a motricidade na criança e a representação sonora do real, é
porque ela nos aproxima da expressão musical. Assim
como a preocupação do realismo do ruído poderia nos
afastar da música, também o sincretismo que se observa na criança de quatro ou cinco anos entre o gesto,
o som e a expressão é próximo de nossa experiência
de músicos. Parece que, se uma frase musical pode
evocar um sentimento, é porque ela é, primeiramente, a
imagem de um gesto, e que nossos gestos – mais ou
menos rápidos – estão ligados a nossos estados afetivos (BRITO, 2003, p. 39).

Sobre a construção, mais uma das
condutas de produção sonora das crianças,
Britto (2003) nos informa, a partir do compositor francês, que por volta dos seis ou sete anos
aparece o respeito à regra e este domina, no
jogo da criança. E afirma que: “não é uma coincidência: pode-se ver, nesse jogo combinatório
que é, frequentemente, a música, uma forma
de jogo de regras” (BRITO, 2003, p. 39).

siderarmos que esse processo se dá na interação com o meio, num ambiente de amor, afeto
e respeito” (BRITO, 2003, p. 43).
Além disso, continua a autora, um trabalho pedagógico-musical deve se realizar em
“contextos educativos que entendam a música
como processo contínuo de construção, que
envolve perceber, sentir, experimentar, imitar,
criar e refletir” (BRITO, 2003, p. 43). E nesse
sentido importa, prioritariamente:
A criança, o sujeito da experiência, e não a música,
como muitas situações de ensino musical insistem em
considerar. A educação musical não deve visar à formação de possíveis músicos do amanhã, mas sim à formação integral das crianças de hoje (BRITO, 2003, p. 43).

Teca Alencar de Brito (2003) prossegue,
dizendo que é preciso cuidado para não confundir estimulação precoce, janelas abertas para a
música, com treinamento mecanicista ou sistematização formal precoce, que visam a resultados que nem sempre são os que mais importam
e interessam à criança (BRITO, 2003, p. 43).
Sobre os materiais musicais adequados para utilizar na educação infantil (em que é
possível reunir grande variedade de fontes sonoras), Brito (2003) preocupa-se em valorizar, em
primeiro lugar, “os brinquedos populares, como:
a matraca, o rói-rói, o berra-boi, os piões sonoros, além dos tradicionais chocalhos de bebês,
alguns dos quais com timbres muito especiais”
(BRITO, 2003, p. 64).

Além destes, “pios de pássaros, sinos
de diferentes tamanhos, brinquedos que imitam
sons de animais, entre outros, são materiais inteTeca Brito (2003) pontua mais uma fala
ressantes que também podem ser aproveitados
importante deste compositor: “as brincadeiras
na realização das atividades musicais”(BRITO,
cantadas infantis são talvez uma das primeiras
2003, p.64).
manifestações do jogo musical com regras”
(BRITO, 2003, p. 39).
A autora Teca Brito (2003, p. 64) lembra
que os instrumentos mais adequados para iniciar
Entretanto, pondera Brito (2003), é
o trabalho musical com crianças são os pequepreciso refletir sobre as capacidades presennos idiofones (xilofones, metalofones), por suas
tes em cada etapa do desenvolvimento infantil,
características; sem esquecer dos tambores, que
bem como sobre as tantas conquistas que “só
como ela mesma afirma, são instrumentos muitem razão de ser se respeitamos o processo
to primitivos, dotados de função sagrada e ritual
único e singular de cada ser humano e se conpara muitos povos.
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Além destes, “sacudir um chocalho, ganzá ou guizo, raspar um reco-reco, percutir um par
de clavas, um triângulo ou coco são gestos motores que podem ser realizados desde cedo” (BRITO, 2003, p. 64). Ela alerta ainda, que:
É importante misturar instrumentos de madeira, metal
ou outros materiais, explorando as diferenças entre os
sons produzidos por eles, assim como os diversos modos de ação para tocar cada um: um par de clavas,
por exemplo, permite percutir ou raspar uma na outra,
percutir ou rolar no chão, etc. Vale lembrar, mais uma
vez, que o mais importante é permitir e estimular a pesquisa de possibilidades para produzir sons, em vez de
ensinar um único modo, em princípio correto, de tocar
cada instrumento (BRITO, 2003, p. 65).

Quanto a desenvolver um trabalho vocal com bebês e crianças, a autora enfatiza
que é importante que o local seja um ambiente
motivador e descontraído, livre de tensões exageradas, isso para não comprometer a qualidade da voz infantil. Para ela:
O educador deve considerar que, ao falar e cantar com
as crianças, atuará como modelo e um dos responsáveis por seu desenvolvimento vocal; assim, deve formar
bons hábitos, tais como não gritar, não forçar a voz,
inteirar-se da região (tessitura) mais adequada para que
as crianças cantem, respirar tranquilamente, manter-se
relaxado e com boa postura (BRITO, 2003, p. 89).

afirma Brito (2003, p. 145), é fato indiscutível
que o ritmo se aprende por meio do corpo e do
movimento. Ela afirma ainda que:
Partir dos movimentos naturais dos bebês e crianças,
ampliando suas possibilidades de expressão corporal e
movimento, garante a boa educação rítmica e musical,
além de equilíbrio, prazer e alegria, pois o ser humano
é – também – um ser dançante (BRITO, 2003, p. 145).

Buscando sempre estimular o movimento da criança, Brito (2003, p. 147) faz sugestões de atividades na aprendizagem musical, como: o jogo de estátua, que possibilita a
vivência com o som e com o silêncio; a loja de
brinquedos de corda, onde cada criança-brinquedo movimenta-se como o brinquedo escolhido, acompanhando seu movimento com
sons vocais, ou com um instrumento; e ainda o
jogo dos animais, onde as crianças podem mover-se imitando diversos animais. Além destes,
a autora lembra também da brincadeira:
Mover-se de acordo com o som”, em que é importante usar um espaço bem amplo, que permita que as
crianças se locomovem e usem o corpo com liberdade,
chamando a atenção para algumas qualidades de movimentos que podem ser realizados e, principalmente,
valorizando-os como uma busca de integração com os
gestos sonoros ouvidos (BRITO, 2003, p.146).

Os movimentos de locomoção, como:
andar, correr, pular, saltar, deslizar, arrastar, engatinhar, todos estes fazem parte do repertório de atividades musicais. Teca Brito (2003),
não esqueça também dos brinquedos de roda,
os jogos rítmicos, as danças folclóricas, enfim,
“todo o brincar da criança que envolve o movimento corporal deve estar sempre presente no
Ela ainda acrescenta que: “o contato dia a dia do trabalho musical” (BRITO, 2003,
que o bebê estabelece com os adultos e a pos- p. 148).
sibilidade de imitar, inventar sons vocais ao reA PSICOMOTRICIDADE NO ENSINOdor e responder a eles são muito importantes
APRENDIZAGEM DA DANÇA
para o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e
musical” (BRITO, 2003, p. 87).
Giordano Bianchi, presidente do Centro
Falamos da voz, dos instrumentos mu- de Educação Musical de Base -CEMB, Milão,
sicais, mas não podemos esquecer de outro argumenta no texto de introdução do Livro “A
elemento essencial, que também faz parte da Dança no Ensino Obrigatório”, escrito por Prina
aprendizagem musical na educação infantil. e Padovan (1995), que o ensino da psicomoEstamos falando do movimento. Ou, explican- tricidade, quando é realizado através do uso
do melhor, o movimento corporal, pois, como do som e do ritmo, ajuda, de fato, os alunos
Tem o cantar, mas tem também o brincar com a voz, explorando, segundo nos esclarece mais uma vez Teca Brito (2003), possibilidades sonoras diversas. A autora lembra
também que a voz é o nosso primeiro instrumento natural, que é também meio de expressão e de comunicação desde o nascimento.
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muito jovens a desenvolverem a capacidade
de interiorizar e a apropriarem-se de conceitos
topológicos e espácio-temporais, mas, em contrapartida.
Afirma ele, “não oferece tanto quanto
pode oferecer uma atividade expressivo-motora tão gratificante como a dança, que é construída em conjunção com a música, as suas
imagens e a sua emotividade” (PRINA; PADOVAN, 1995, p.5). Com efeito, diz ele:
A escuta musical participada e, vice-versa, a participação interpretativa e criativa na escuta musical (dois aspectos diversos, que é importante ativar, um e outro),
além de fazerem coordenar, lateralizar, organizar a nível
espácio-temporal e, por conseguinte, interiorizar, sem
forçar, os mesmos conceitos psicomotores de base, favorecem a socialização através da aplicação de regras
e a correspondente gratificação, quer individual, quer
coletiva, que sempre se associa a cada êxito conseguido (PRINA; PADOVAN, 1995, p.5).

Assim, diz ele, a educação motora, a
educação sonora e musical e a educação visual encontram nesta obra sugestões preciosas,
não só para se correlacionaram entre si, mas
também para efetuarem ligações com a história, a geografia, a literatura, as línguas estrangeiras e com o teatro, tão úteis para tornar o
ensino menos abstrato e, por isso, mais vivo,
mais envolvente e mais focalizado.

e Padovan (1995), dizem que a aprendizagem
motora infantil consiste num processo gradual
de assimilação natural de novas técnicas com
vista à melhoria das capacidades motoras. Segundo os autores:
Aprender do ponto de vista motor significa aprender a
controlar o aparelho motor e organizar os movimentos
em relação às solicitações ambientais e às motivações.
Na execução de um movimento intervém muitas funções e aquisições. As funções são: - individualizar os
movimentos a seguir, dando a estes uma ordem na sua
sequência; medir e dirigir o movimento; manter o equilíbrio; identificar a posição das partes do próprio corpo.
As aquisições são: lateralidade, espaço-tempo (PRINA
E PADOVAN, 1995, p. 6).

Os autores afirmam que falar de coordenação é falar de um conjunto de capacidades adquiridas, só possível se referido àqueles
que alcançaram uma idade na qual a estruturação do esquema corporal já se encontra
completa. Em contrapartida, dizem eles, “falar
de coordenação relativamente a crianças entre
os 6 e os 9 anos é desprovido de sentido, na
medida em que se seria levado muitas vezes e,
erradamente, a falar de descoordenação” (PRINA E PADOVAN, 1995, p. 6).
Mediante a dança, afirmam os autores Prina e Padovan (1995, p. 8), é possível
obter com facilidade uma melhoria notável da
coordenação segmentar, ou seja, alcançar a
capacidade de usar os membros inferiores e
superiores, quer independentemente, quer na
relação de uns com os outros. Segundo eles:

Através do ensino-aprendizagem da
dança, diz o presidente do CEMB, “consolidam-se e afinam-se os esquemas motores estáticos e dinâmicos indispensáveis ao controle
do corpo e à organização dos movimentos”
(PRINA E PADOVAN, 1995, p. 5).
O uso independente dos membros inferiores e superioAlém disso, prossegue ele em sua fala,
aperfeiçoa-se a “coordenação dinâmica geral,
resultante da integração de capacidades coordenadoras, tais como: coordenação segmentar, lateralidade, organização espácio-temporal,
imitação e imagem-motora” (PRINA E PADOVAN, 1995, p.6).

res manifesta-se em todas as coreografias em que são
previstas ações diversificadas entre os membros. Por
exemplo, bater as mãos ou mimar executando passos
de dança” (PRINA E PADOVAN, 1995, p. 8).

A simetria no caminhar, dizem ainda
Prina e Padovan (1995, p. 8), movimentar o
braço e a perna em oposição (perna direita,
braço esquerdo e vice-versa), é constantemenNa parte que fala sobre a “coordena- te representada em determinadas figuras de
ção dinâmica geral”, os autores do livro, Prina dança.
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Para eles, “a repetição destas, presentes na sua maioria no repertório das Country
Dances, leva, inevitavelmente, à tomada de
consciência de uma simetria natural do movimento, contribuindo desta forma para a melhoria do esquema corporal” (PRINA E PADOVAN,
1995, p. 8).

do) e a sequência das ações (antes/depois).
A criança ficará, por conseguinte, dizem eles,
“em condições de prever a sequência ordenada dos passos e das figuras coreográficas necessárias à realização das danças” (PRINA E
PADOVAN, 1995, p. 9).
Concluindo o seu pensamento neste
aspecto, os autores Prina e Padovan (1995,
p.9), acreditam que descrever verbalmente ou
graficamente a experiência no seu conjunto espácio-temporal levará a uma melhoria da capacidade de memorização.

Mas o que os autores tem a dizer sobre
a lateralidade? Para eles, como o “último elo da
cadeia de aquisições que culmina no controle
hemisférico, não é condicionada pela prática
da dança, na medida em que é um esquema
motor de base adquirível através de outras exE o que os autores tem a dizer, agoperiências psicomotoras” (PRINA E PADOVAN,
1995, p. 8).
ra, sobre imitação e imagem motora, enquanto mais uma capacidade coordenadora? Para
A obtenção da lateralidade deve, afir- eles, “imitar interiormente consiste em repetir
mam eles, “entender-se como a tomada de mentalmente uma ação antes executada. Porconsciência da própria ‘direita’ e da própria ‘es- tanto, é a cópia ativa baseada na experiência
querda’, seja em relação a si próprio, seja em vivida” (PRINA E PADOVAN, 1995, p.9). Serelação a outros” (PRINA E PADOVAN, 1995, gundo eles:
p. 8). Para os autores, a direita e à esquerda
raramente são questionadas na vida cotidiana, Reviver mentalmente uma imagem motora (uma parte
razão pela qual: “Começa por ser difícil dar da dança ou uma coreografia inteira), além de contriuma resposta imediata perante uma ordem pre- buir para a melhoria da já citada capacidade de memocisa: vai para a direita! Vai para a esquerda! Dá rização, desenvolve a capacidade de construir modelos
a mão direita! Dá a mão esquerda!” (PRINA E e, em particular, a representação mental de situações
dinâmicas (PRINA; PADOVAN, 1995, p. 9).
PADOVAN, 1995, p. 8).
Sobre o aspecto da socialização, estes
Na dança, “esta dificuldade é acentuada pela sucessão simultânea de várias ações mesmos autores lembram que a dança é uma
que tornam mais problemática a orientação do representação de grupo, e como tal, “desenpróprio indivíduo no espaço” (PRINA E PADO- volve neste um sentimento de união e solidariedade, redimensiona as manifestações egoVAN, 1995, p. 8).
cêntricas e encoraja os alunos mais tímidos e
E por falar em espaço, ou melhor, em introvertidos” (PRINA; PADOVAN, 1995, p.9).
Organização espácio-temporal, os autores em
questão afirmam também que através da dança “o indivíduo é posto numa contínua e sistemática relação com o espaço. Essa relação
facilita a tomada de consciência do ‘espaço de
ação’ e a capacidade de desfrutá-lo racionalmente em relação à figura a executar” (PRINA
E PADOVAN, 1995, p. 9).

Graças à atmosfera descontraída e recreativa obtida durante a atividade da dança,
continuam os autores, “é possível atingir uma
homogeneidade, mas nunca um esmagamento dos valores individuais, favorecendo as relações interpessoais entre as crianças” (PRINA;
PADOVAN, 1995, p.10).

Um aspecto também de grande imporA dança favorece também, afirmam
mais uma vez Prina e Padovan (1995, p. 9), tância com relação aos benefícios da dança, diz
a aquisição de conceitos relativos ao tempo, respeito à potencialização fisiológica. Mediante
definindo a duração de um passo (lento/rápi- a prática da dança do repertório tradicional, di1022
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zem os autores Prina e Padovan (1995, p. 10), cer as manifestações musicais e coreográficas
é possível melhorar a função cardiorespiratória através das festas populares, das cerimônias
e reforçar a força muscular. Em particular:
nupciais, das festas de carnaval, etc” (PRINA;
PADOVAN, 1995, p. 11).
Obtém-se um fortalecimento dos membros inferiores e
uma melhoria da componente neuromuscular. Além disso, o mecanismo “impulsivo” contração/descontração
muscular requer a obtenção de um domínio adequado da qualidade/quantidade do movimento. A criança
aprenderá, portanto, a não gastar mais energia do que
a necessária na execução de passos saltados e de danças vivazes (PRINA; PADOVAN, 1995, p. 10).

Com a prática da dança, acrescentam
eles, a criança poderá conhecer e assimilar
músicas de diversas épocas (medieval, renascentista e barroca) e de vários estilos (erudita,
tradicional, jazz). Quanto ao sentido rítmico,
Prina e Padovan (1995) afirmam que a criança
do primeiro ciclo “manifesta muitas vezes uma
falta de ritmo que se traduz na incapacidade
A capacidade de percepção e compre- de encontrar o ritmo certo de execução em reensão da realidade acústica e de fruição das lação ao que é pedido” (PRINA; PADOVAN,
diversas linguagens sonoras também está in- 1995, p. 12). A dança também contribui:
serida na dança. Em muitos repertórios coreográficos, relatam os autores Prina e Padovan Para melhorar, gradualmente, a capacidade de executar
(1995), “existe uma relação entre a melodia movimentos no tempo e para criar uma consciência ríte parte da dança. As crianças, graças a uma mica pessoal e de grupo, como está expresso nos Proexperiência vivida, portanto de maneira ativa, gramas Oficiais de Educação Musical: Desenvolvimento
aprendem a associar as diversas partes da das capacidades e propostas dos conteúdos: o sentidança com os diversos temas musicais” (PRI- do rítmico será também amadurecido através de uma
NA E PADOVAN, 1995, p. 11). Eles prosse- prática fono gestual individual e coletiva (dos simples
guem dizendo que:
movimentos à dança) (PRINA; PADOVAN, 1995, p. 12).

Além de aprender a reconhecer as características das
estruturas formais, a criança começará, a partir desse
momento, a discriminar e memorizar de acordo com o
que é enunciado nos objetivos da educação musical da
escola média (PRINA; PADOVAN, 1995, p.11).

Quanto ao aspecto da sensibilidade expressiva e estética, os autores Prina e Padovan
(1995) lembram o que está contido em: Programas Oficiais, Educação Motora: “unir a motricidade à aquisição de competências relativas
à comunicação gestual e mímica, à dramatização, bem como a relação entre movimento e
música, para a melhoria da sensibilidade expressiva e estética” (PRINA E PADOVAN, 1995,
p. 12).

A memorização das melodias, facilitada pela prática da dança, dizem ainda os autores, ajuda a reconhecer os instrumentos musicais. Segundo eles, “será de competência do
professor, mediante as informações contidas
Como se dá o desenvolvimento da
na ficha de cada uma das danças, ajudar a
criança a detectar e reconhecer as caracterís- personalidade da criança, a partir da dança,
ticas tímbricas e a função de cada instrumento segundo estes autores? A dança, para eles,
atividade psicomotora por excelência, “desem(PRINA; PADOVAN, 1995, p. 11).
penha um papel privilegiado, quer como meio
de expressão artística, quer como instrumento
Prina e Padovan (1995) não esquecem
de educação para um melhor conhecimento
também de avaliar que as danças tradicionais
do próprio corpo e das suas potencialidades”
são a expressão mais tangível e imediata das
(PRINA; PADOVAN, 1995, p. 13).
diferentes culturas. “Assim, é possível conhe-
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APROXIMAÇÃO ENTRE O TEATRO E A
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
O Teatro não é apenas um acontecimento teatral, representação de atores para
uma determinada plateia. Ele sempre teve em
sua essência, de fato, a função educativa.
Quem afirma isso é Bianca Barbosa
(2013, p.19), em sua pesquisa sobre a relevância que o ensino de teatro tem, na formação de qualquer ser humano, bem como a sua
relação com a psicomotricidade, em que é imprescindível, na educação psicomotora, que o
desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo sejam trabalhados integralmente, principalmente
na primeira infância.
Com o objetivo de contribuir e abrir
debates sobre a importância das práticas corporais na escola, Barbosa (2013), em seu trabalho de conclusão de curso de graduação,
chegou ao resultado que confirma que o ensino de Teatro e a Psicomotricidade desenvolvem, com muita eficácia, aspectos como:
consciência corporal, identidade, socialização,
o rompimento com o dualismo entre corpo e
mente, percepções e práticas corporais.
Ela ainda compreendeu, em sua pesquisa, que tanto a linguagem teatral, quanto a
Psicomotricidade, tem sua prática fundamentada por meio do jogo e das atividades corporais, e que através delas o sujeito se constitui.
É fato que a psicomotricidade, diz Barbosa (2013, p. 26), tem como objeto de estudo o sujeito e suas relações com o corpo, em
que por meio deste e de atividades práticas,
o sujeito desenvolve-se integralmente. Com o
passar dos anos, diz ela, a psicomotricidade
passa a ter vários eixos que levam a práticas
com diferentes finalidades. “Entre essas linhas
estão: a corporal, a relacional, a cognitiva, a
educativa e a aquática. Porém, todos esses
métodos têm como fim o trabalho com o corpo” (BARBOSA, 2013, p. 26).

Na educação, contínua Barbosa (2013,
p. 26), a psicomotricidade tem como finalidade
o desenvolvimento do sujeito. Destacando que
o corpo e a mente precisam ser desenvolvidos como um todo. Para esta autora, é preciso
pensar e observar que na educação de hoje,
“é essencial que as escolas percebam seus
alunos como sujeitos que têm em seus corpos
necessidades que precisam ser desenvolvidas
além do pensar” (BARBOSA, 2013, p. 28). Segundo ela:
As instituições escolares necessitam dar atenção ao
modo como vêm pensando os seus educandos. O
aprendizado intelectual não deve se sobressair em relação a outros aspectos importantes para o desenvolvimento dos estudantes (BARBOSA, 2013, p. 28).

Bianca Barbosa (2013), lembra que o
brincar é fundamental nos primeiros anos da
escola, isso porque: “a brincadeira é um fenômeno do mundo da criança em que tudo acontece pelo seu corpo: o brincar, os jogos e as
expressões de sua cultura, são essencialmente
corporais” (BARBOSA, 2013, p. 29).
Estudos e pesquisas sobre a expressão
corporal na pré-escola revelam a aproximação
entre a psicomotricidade e o teatro, já que corpo e movimento são práticas desenvolvidas,
também, pela linguagem teatral. Por meio de
jogos e atividades físicas, que são praticados
na escola, é possível desenvolver o aprendizado intelectual junto ao afetivo.
É o que afirma Barbosa (2013), ao
lembrar que estes mesmos aspectos, também,
são desenvolvidos na Arte. Sobre o Teatro,
seus estudos atestam que:
Possibilita o desenvolvimento das possibilidades expressivas. Essa linguagem que tem o corpo como instrumento de trabalho, desenvolve as expressivas corporais a partir do movimento, do uso da voz e de gestos
por meio de suas práticas teatrais (BARBOSA, 2013,
p.31).
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A autora diz ainda, em seu texto, que
“o ensino de Teatro na escola contribui com
a aprendizagem, instigando os educandos
na construção do seu próprio conhecimento”
(BARBOSA, 2013, p. 32).

partir do jogo. Princípio que norteia igualmente
ensino de Teatro. “Ambas as áreas evidenciam
a utilização do jogo e sua importância na vida
da criança, de modo a contribuir com a sua
formação” (BARBOSA, 2013, p. 35).

Esse fator torna a linguagem teatral,
PSICOMOTRICIDADE E ARTES
continua ela, “fundamental à educação, prinPLÁSTICAS: UMA FORTE ALIANÇA
cipalmente para os anos iniciais, uma vez que
através de seus conteúdos proporciona o deQue tipo de aliança pode haver entre a
senvolvimento corporal, emocional, intelectual, Psicomotricidade e as Artes Plásticas? Em sua
moral, estético e sociocultural do estudante” dissertação de mestrado, intitulada “Psicomo(BARBOSA, 2013, p. 32).
tricidade aliada às Artes Plásticas como Prática
Preventiva”, Joana Reis Baptista (2016, p.13)
As metodologias do ensino de Teatro
consegue identificar os movimentos, a criativina educação têm objetivos semelhantes às da
dade e as sensações como pontos comuns enPsicomotricidade, diz esta autora. “É o caso da
tre as duas áreas que, trabalhadas em conjunexpressão corporal que é uma das competênto, como ela mesma diz, podem completar-se.
cias a ser desenvolvida nas aulas de teatro”
Segundo ela:
(BARBOSA, 2013, p. 33).
Outro aspecto semelhante entre Teatro
e Psicomotricidade, “é a quebra com o dualismo a partir de suas práticas. Ambas, proporcionam ao sujeito desenvolver sua expressão,
aprendizado, fala e construção do conhecimento através do corpo” (BARBOSA, 2013, p.33).
Ela também enfatiza que:
Uma vez que a Psicomotricidade por meio de suas atividades desenvolve o esquema corporal, o movimento,
aspectos comunicativos (corpo, gestualidade e fala), a
linguagem corporal, a postura corporal, a estruturação
espaço-temporal (tempo, espaço, distância e o ritmo),
a lateralidade e a afetividade. Muitos desses aspectos
são igualmente desenvolvidos por meio da linguagem
teatral (BARBOSA, 2013, p.33).

No que se refere aos métodos utilizados pelo Teatro e a Psicomotricidade, Barbosa
(2013), revela ainda mais uma semelhança,
uma vez que “ambas buscam atingir seus objetivos utilizando-se de jogos. O jogo nesse caso
tem um propósito, além da diversão. Logo, ele
é aplicado com a finalidade de atingir algum
objetivo” (BARBOSA, 2013, p.34).

Ambas as áreas assentam em pilares fundamentais de
expressão e comunicação do nosso eu, transmitindo o
estado da nossa mente a das nossas emoções. Servindo de veículo facilitador e libertador de sentimentos e
emoções que nos proporcionam um melhor conhecimento de nós próprios e dos outros (BATISTA, 2016,
p.13).

Em sua pesquisa, esta autora procurou
compreender de que forma a Psicomotricidade
e as Artes Plásticas podem ajudar crianças em
idade pré-escolar (entre os 4 e 5 anos), nas
temáticas relacionais, emocionais e de conhecimento do próprio eu.
Segundo a autora, estas duas áreas
podem ajudar nesta descoberta, servindo de
veículos facilitadores da expressão motora e
plástica, “permitindo alcançar o mundo por vezes escondido da criança, representando os
seus medos, as suas ansiedades, as suas fragilidades e as suas potencialidades” (BAPTISTA, 2016, p. 13).

Baptista (2016, p. 13) buscou, em seu
estudo, descobrir que benefícios podem trazer
Os estudos que referem-se a Psicomo- para a criança, a relação da Psicomotricidade
tricidade, prossegue ela, em seu texto, defen- através do trabalho com o corpo, os movimendem que o sujeito forma-se como um todo a tos, as sensações físicas e a exploração do
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espaço fisicamente; e com as Artes Plásticas,
onde se explora a criatividade, a fantasia, a diversão, a liberdade de exprimir o que se sente
e de que forma se sente. O objetivo deste estudo, segundo ela, era também:

artísticas, deixando-se levar pela imaginação e
liberdade na criação plástica que desenvolveram. “Foram vividos momentos de libertação
verbal e plástica permitindo um envolvimento
da criança com os materiais, com a relação
com os outros e consigo própria” (BAPTISTA,
Desenvolver momentos onde só temos que sentir e es- 2016, p. 70).
tar, só nós, o nosso corpo, o espaço e o grupo. Desta
forma, trabalhamos a prática psicomotora e a expressividade plástica, permitindo que adquiram uma série
de competências e conhecimentos que influenciam um
desenvolvimento mais equilibrado, prevenindo ou atenuando possíveis problemas futuros de comportamento
e aprendizagem (BAPTISTA, 2016, p.14).

A experiência foi intensa e enriquecedora, afirma Baptista (2016, p. 70), principalmente depois da partilha de medos, alegrias,
euforias, movimentos e afetos que nos deixam
entrar no mundo da criança e no meio que a
envolve de forma a conseguir trabalhar os seus
pontos mais fracos, que por vezes se atravesNa conclusão de sua pesquisa e estu- sam no seu caminho, barrando um desenvoldo, a autora descobriu, por fim, que a aliança vimento cognitivo e emocional salutar. E verifientre a Psicomotricidade e as Artes Plásticas cou-se, segundo ela mesma conta:
tem potencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Isso porque a Um potencial no envolvimento das crianças neste tipo
ligação entre as duas áreas permite à crian- de atividades, onde é trabalhada a expressão plástica,
a exploração de várias materiais, a criatividade e as atiça “exprimir graficamente o que sente e como vidades motoras como forma de expressão. Provando
veem o mundo, recorrendo à atividade moto- que conseguem desenvolver uma dinâmica de grupo
ra e à expressão plástica utilizando o desenho coesa, fluida e enriquecedora, onde as experiências
uns dos outros pode servir de alavanca para o desenpara o fazer” (BAPTISTA, 2016, p. 70).
volvimento relacional de cada um e do grupo em si
(BAPTISTA, 2016, p. 70).

A atividade motora, diz a autora, está
diretamente ligada à personalidade da criança
Este estudo, portanto, que teve como
e ao que sente no momento em que vivencia
ambição o desenvolvimento de um projeto de
uma experiência. E o projeto de investigação
implementação de ações expressivas e motoconsistiu:
ras, junto a instituições de ensino ou institutos
de apoio pedagógico e terapêutico, como enNa elaboração de 10 sessões, duas sessões por tema,
fatiza Batista (2016), serviu de base, após o
durante 15 dias, tendo cada sessão a duração de 45
trabalho e a avaliação dos temas explorados,
minutos. Foram selecionados cinco temas, considerapara “comprovar que existe um enorme potendos importantes para um melhor conhecimento emociocial para este tipo de área, podendo ser utilinal e cognitivo da criança: o Corpo, a sua Casa e a sua
zado como ferramenta de apoio ao desenvolEscola, As Emoções, os Sonhos e as Relações. Para
vimento cognitivo e emocional das crianças”
a participação nas sessões, foi selecionado um grupo
(BATISTA, 2016, p.71).
de oito crianças entre os 4 e os 5 anos de idade, que
frequentavam o ensino pré-escolar (BAPTISTA, 2016,
p. 14).

Joana Reis Baptista (2016, p.70), explica que por meio da utilização dos materiais
que lhes foram disponibilizados, as crianças
conseguiram enriquecer as suas capacidades
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional em idade pré-escolar, Baptista (2016, p.
2) lembra de Jean Piaget, quando este fala da função simbólica com uma representação acentuada nesta fase de desenvolvimento, em que a criança tem a capacidade de utilizar representações
mentais, palavras, números ou imagens às quais atribui significado. Contudo, a autora nos informa
que:
Ao longo dos anos a teoria de Piaget tem vindo a ser estudada e questionada, e pesquisadores recentes têm vindo a afirmar que o desempenho cognitivo das crianças pode variar mais
do que Piaget imaginava, defendendo que o desenvolvimento cognitivo é um processo evolutivo
das capacidades, onde fatores como a atenção e a memória são fundamentais para a resolução
dos problemas. Referem ainda, que a irregularidade do pensamento da criança está dependente
da sua vivência adaptada à tarefa solicitada (BAPTISTA, 2016, p.2).
A sociedade, a cultura em que a criança se insere, observa Baptista (2016), “condicionam
ou favorecem o desenvolvimento mental da mesma, originando uma resposta diferente às atividades e à forma de se relacionarem com as situações” (BAPTISTA, 2016, p. 2).
A autora lembra que é necessário conhecer o ambiente envolvente da criança (a forma
como ela se relaciona com a comunidade em que vive), para poder compreendê-la. Isso porque
o período da primeira infância “é uma fase de grande desenvolvimento social de integração das
crianças na comunidade social em que estão inseridas” (BAPTISTA, 2016, p. 3).
Segundo ela, um dos aspectos fundamentais do desenvolvimento social, “é a socialização,
que se designa pelo processo pelo qual as crianças adquirem padrões, valores e conhecimentos
da sociedade em que vivem” (BAPTISTA, 2016, p. 3). Quando fala da Psicomotricidade, como ciência da educação e enquanto terapêutica do corpo e da mente, esta autora admite que esta ajuda
as crianças a “conhecerem o seu corpo e a sua linguagem emocional, dando-lhe ferramentas para
conseguirem lidar com ansiedades e dificuldades motoras que os afetam junto dos seus pares, familiares e escola” (BAPTISTA, 2016, p. 7). Através da psicomotricidade, prossegue ela em sua fala:
Trabalha-se com muito mais do que o corpo, assenta num conjunto, cognitivo, emocional
e motor. O nosso corpo fala e representa aquilo que nós somos, representa a nossa identidade, o
que cada um de nós desenvolve em movimentos é o que nos caracteriza como pessoa e todas as
nossas ações motoras têm ressonância afetiva e cognitiva (BAPTISTA, 2016, p. 7).
Já foi abordado e amplamente relatado ao longo deste artigo - e esta autora confirma,
novamente - que “através da prática psicomotora podemos trabalhar a emocionalidade do nosso
corpo, através de jogos que podem ajudar à sua maturação, dando origem a uma consciência
física e psicológica” (BAPTISTA, 2016, p. 7).
A educação psicomotora deve ser considerada, portanto, como uma educação de base na
pré-escola. Baptista (2016) apropria-se dos estudos de vários teóricos, para revelar a importância
da psicomotricidade, a partir do fato de que ela condiciona todos os aprendizados
pré -es colares, leva a criança a “tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, da
sua situação no espaço, dominando o seu tempo e adquirindo habilidades
de coordenação dos seus gestos e movimentos” (BAPTISTA, 2016, p.7).
Para finalizar, vale reforçar (mais uma vez) a importância da
psicomotricidade (na arte e na educação infantil), pois compreende-se
que ela atua como uma ferramenta fundamental para o melhoramento
do “desenvolvimento comportamental, pedagógico, emocional e terapêutico da criança, favorecendo um entendimento do eu e do mundo
e possibilitando uma harmonia corporal e psíquica” (BAPTISTA, 2016,
p. 9).
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EDUCAÇÃO ESPECIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO ENSINO FUNDAMENTAL: CONSIDERAÇÕES
RELEVANTES

RESUMO: A escrita deste artigo tem como objetivo elencar aspectos relevantes acerca da Educação Especial nos níveis da Educação Básica, bem como o direito das crianças com necessidades especiais ao acesso, à permanência na escola e a educação de qualidade foram fixados
na Declaração de Salamanca, em 1994; onde se faz necessário afirmar que se faz crucial o
trabalho de professores capacitados, para atender as necessidades específicas dessas crianças. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Educação; Especial; Escolar; Considerações.

1030

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

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.
E, 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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EDUCAÇÃO ESPECIAL DA
EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO
FUNDAMENTAL: CONSIDERAÇÕES
RELEVANTES

Declaração de Salamanca (1994), essa
declaração é o resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais,
que ocorreu na Espanha e teve como foco a
questão da educação para crianças com necessidades especiais.

A Declaração Universal dos Direitos do
Homem não é exatamente uma lei, porém esNa declaração está claro que todas as
tabelece direitos a humanidade, independente
dos aspectos referentes à nacionalidade, reli- crianças têm direito fundamental à educação e
deve ser dada a oportunidade de obter e mangião, cor, sexo, política.
ter um nível adequado de conhecimento.
E, de uma forma mais abrangente esclarece em um documento oficial os direitos
Cada criança tem características, intecomuns para todos os cidadãos, inclusive a
garantia de educação para todos, sendo as- resses, capacidades e necessidades de aprensim, incluiu os educandos que têm alguma de- dizagem que lhes são próprias. Gouvêa (2008)
ainda nos chama atenção ao fato dos termos
ficiência:
infância e crianças serem, às vezes, tomados
de forma indistinta:
Todo ser humano, em todas as suas
dimensões, é o centro e o foco de qualquer
movimento para a sua promoção. O princípio
é válido, tanto para as pessoas normais e para
as ligeiramente afetadas como, também, para
as gravemente prejudicadas, que exijam uma
ação integrada de responsabilidade e de realizações pluridirecionais.

Todo ser humano conta com possibilidades reais, mínimas que sejam, de alcançar
pleno desenvolvimento de suas habilidades e
de adaptar-se positivamente ao ambiente normal (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM apud CORRÊA, 2005, p.5556).

No intuito de apresentar uma diferenciação desses termos, ela afirma que a infância estaria relacionada: [...]
à concepção ou a representação que os adultos fazem
do período inicial de vida, ou como o próprio período
vivido pela criança, o sujeito real que vive esta fase da
vida. A história da infância seria, portanto, a história da
relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com esta
classe de idade, e a história da criança seria a história
da relação das crianças entre si e com os adultos, com
a cultura e com a sociedade (KUHLMANN; FERNANDES, apud GOUVÊA, 2008, p.97).

Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo
que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades:
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As pessoas com necessidades educativas especiais devem ter acesso à escola regular que deverão integrá-las
numa pedagogia centrada na criança, capaz de atender
a essas necessidades. As escolas regulares, com essa
orientação integradora, representam os meios mais eficazes de combater as atitudes discriminatórias, criando
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade
integradora e alcançando educação para todos, além
de proporcionar uma educação efetiva à maioria das
crianças e melhorar tanto a eficiência como a relação
custo-benefício de todo o sistema educativo (UNESCO,
1994).

A Constituição de 1988 deixa claro que
o ensino deve ser oferecido em uma rede regular, e que sejam desenvolvidas as capacidades
desses alunos, respeitando seus limites sejam
eles físicos, mentais, sensoriais.

No Capítulo V, os direitos dos educandos especiais, nos art. 58,59 e 60, artigos estes que encontramos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que incluiu em 20
de dezembro de 1996, a educação especial no
contexto efetivo da educação em âmbito nacional.

Nesses artigos deixa-se claro a educação para os portadores de necessidades especiais, como devem ser as formas de organização no território nacional. Como podemos
verificar abaixo no capítulo V:

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. § 1º Haverá, quando necessário, serviços de
apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial. § 2º
O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função
das condições específicas dos alunos, não for possível
a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis
anos, durante a educação infantil. Art. 59. Os sistemas
de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender
às suas necessidades; II - terminalidade específica para
aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem
como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns; IV educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva
integração na vida em sociedade, inclusive condições
adequadas para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação
com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles
que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário
aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. Parágrafo
único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos
com necessidades especiais na própria rede pública
regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo (LDBEN, 1996).
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É importante citar também o artigo
15, do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990): “Art.15. A criança e ao adolescente
têm direito à liberdade, ao respeito e a dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição” (BRASIL, 1990).

Tais mudanças requerem estratégias
que venham a contribuir para o desenvolvimento da criança, levando em consideração que a
escola deveria rever suas limitações.

E, no sentido de superar o índice de
aprendizagem junto a alunos que necessitam
de um atendimento direcionado, de modo a
promover mudança de valores, que redundem
positivamente em um processo de ensino e
No entanto, em pleno século XXI, ainda aprendizagem adequado. Strieder e Zimmerse questiona, se nossas escolas já superaram mann (2000, p. 146) destacam que:
as metodologias e práticas vivenciadas anteriormente na educação.

Tudo indica que, a despeito de apregoar mudanças, a escola ainda continua ressaltando determinada resistência em não priorizar
uma nova prática que, como uma linguagem
mais abrangente, alcançaria resultados que
oportunizassem mais o processo de ensino e
aprendizagem.

Como salienta Mittler (2000, p. 25):
“No campo da educação, a inclusão envolve
um processo de reforma e de reestruturação
das escolas como um todo, com o objetivo
de assegurar que todos os alunos possam ter
acesso a todas as gamas de oportunidades
educacionais e sociais oferecidas pela escola”
(MITTLER, 2000, p. 25).

A inclusão exige uma mudança de mentalidade e de
valores nos modos de vida e é algo mais profundo do
que simples recomendações técnicas, como se fossem
receitas. Requer complexas reflexões de toda a comunidade escolar e humana para admitir que o princípio
fundamental da educação inclusiva é a valorização
da diversidade, presente numa comunidade humana
(STRIEDER; ZIMMERMANN, 2000, p. 146).

Mantoan (2000, p. 31) enfatiza que no
processo de inclusão:
Nossas ações educativas têm como eixos o convívio
com as diferenças e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o
aluno, pois contempla sua subjetividade, embora construída no coletivo das salas de aula (MANTOAN, 2000,
p. 31).

Strieder e Zimmermann (2000, p. 145)
afirmam que: “Fazer inclusão significa desejar
e realizar mudanças profundas em termos de
concepções e práticas educacionais. Uma mudança de criar expectativas diferentes, fundamentadas no princípio do envolvimento da coletividade” (STRIEDER E ZIMMERMANN, 2000,
p. 145).
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De acordo com Bruno (2006), as primeiras iniciativas em favor das pessoas com
necessidades especiais surgiram na França,
em 1620, com a tentativa de ensinar mudos a
falar; a partir dessa iniciativa: “Foram fundadas
em Paris as primeiras instituições especializadas na educação de pessoas com deficiências:
a educação de surdos com o abade Charles
M. Eppé, que criou o “Método dos Sinais” para
a comunicação com surdos” (BRUNO, 2006,
p.9).

De acordo com essa Declaração
(1998, p.03) “Cada pessoa - criança, jovem ou
adulto - deve estar em condições de aproveitar
as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem”.

Essas necessidades compreendem
tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas),
quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos, habilidades, valores e
No Brasil, até 1970 o atendimento à atitudes).
crianças com necessidades especiais eram
oferecidos em locais especiais, ou seja, fora
das escolas regulares de ensino.
Isto é necessário, para que os seres
humanos possam sobreviver e desenvolver
plenamente suas potencialidades, viver e traMas, essa proposta, ainda, excludente balhar com dignidade, participar plenamente
não poderia se perpetuar ao longo dos anos; do desenvolvimento, melhorar a qualidade de
aconteceram outras mudanças no final da dé- vida, tomar decisões fundamentadas e continucada de 1980 que fizeram com que apareces- ar aprendendo.
se outra forma de perceber a criança com necessidades especiais, agora com a proposta
da Inclusão.
Para o Ministério da Educação (BRASIL, 2001, p.08) a inclusão é descrita como a:
A inclusão de crianças com necessi- Garantia, a todos, do acesso contínuo ao espadades especiais se faz necessário, desde que ço comum da vida em sociedade.
aconteça em qualquer segmento; independente da necessidade que a criança apresente, as
pessoas devem ter acesso e oportunidades na
sociedade onde estejam inseridas.
Sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade
humana, de aceitação das diferenças indiviA Declaração de Jomtien é conside- duais, de esforço coletivo na equiparação de
rada um dos principais eventos mundiais de oportunidades de desenvolvimento, com qualionde resultou um documento que priorizou a dade, em todas as dimensões da vida.
educação, ao lado da Convenção de Direitos
da Criança (1988), e da Declaração de Salamanca de 1994.
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Para Mazzotta (1996) a preocupação
com a educação de pessoas com deficiência
no Brasil é recente: começou efetivamente no
século XIX, inspirada em experiências norte-americanas e europeias.

Partindo do conceito de inclusão somos desafiados a compreender a diversidade
do mundo infantil, no seu contexto sociocultural, implica um esforço educacional de superação da visão homogênea, em função de uma
postura mais heterogênea que leve ao desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva,
isto é, mais humana.

De acordo com Bruno (2005, p.10):
No Brasil, a primeira escola especial foi criada em
1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Rio
de Janeiro e, em 1857, o Instituto Imperial de Educação
de Surdos, também no Rio de Janeiro. Sob influência
europeia, eles propagaram o modelo de escola residencial para todo o País. (BRUNO, 2005, p. 10)

Ainda nesse contexto, que se atribui direito à educação, deve ser assegurado a todo
indivíduo a igualdade de oportunidades para a
construção da identidade pessoal.

Para incluir um aluno com necessidaO respeito e a valorização à diversidades especiais em um ambiente escolar, seria de são essenciais para que haja inclusão de
preciso entender que a escola é um lugar re- qualidade para as crianças com necessidades
pleto de diferenças, onde todos devem apren- especiais na educação infantil.
der conviver com as diferenças, respeitando-se
de acordo com cada tipo de deficiência: assim
poderia chamar uma escola de inclusiva:

A educação inclusiva aspira fazer efetivos direito à educação, a igualdade de oportunidades e de participação
o direito de todas as crianças encontra-se consagrado
na Declaração dos Direitos Humanos e reiterado nas
políticas educacionais dos países: porém, ainda existem milhões de crianças e adultos que não tem acesso à educação ou recebem uma de menor qualidade
(BRASIL, 2005, p. 8).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações de referências curriculares indicam que não cabe ao aluno adaptar-se à escola de tal forma como ela foi construída, mas sim a escola é que deve se articular, se
planejar, junto a sua equipe de docentes, para atender a toda diversidade da qual fazem parte
crianças com necessidades especiais.
A Educação Especial, termo cunhado para a educação dirigida aos portadores de deficiência, de condutas típicas e de altas habilidades, é considerada pela Constituição brasileira,
como parte inseparável do direito à educação.
A posição da UNESCO, considera a educação especial como uma forma enriquecida
de educação em geral, que deve contribuir para a integração na sociedade dos portadores de
deficiência, de condutas típicas e de altas habilidades.
O respeito e a valorização do aluno com necessidades especiais exigem que estabelecimentos de ensino e profissionais estudem e reflitam sobre inclusão, visando oferecer melhores
condições de acesso e permanência na escolarização.
Oferecer melhorias nas condições da escola significa preparar gerações para viver a
vida em plenitude, livremente, sem preconceitos, sem barreiras. A escola deve resgatar o seu
papel de ensinar, considerando o potencial de aprendizagem do seu alunado e não ficando estagnada nos limites e necessidades especiais de cada aluno.
O acesso ao saber deve ser garantido a todos. O desafio que se coloca à escola é o
de encontrar formas de responder efetivamente, às necessidades educativas de uma população
escolar cada vez mais heterogênea, de construir uma escola efetivamente inclusiva, uma escola
que a todos aceite e os trate de forma satisfatória e promissora.
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PSICOMOTRICIDADE E APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar a psicomotricidade é uma ferramenta utilizada pelos profissionais da educação, tem como objetivo colaborar no desenvolvimento da
criança em seus aspectos motores, cognitivos e afetivos sociais. Esse desenvolvimento ocorre de maneira gradativa ao longo do seu crescimento e de sua capacidade de se adaptar às
necessidades básicas. Quando trabalhada no contexto escolar, as atividades psicomotoras
auxiliam no processo de aprendizagem. Através da psicomotricidade é possível desenvolver
adequadamente todos os elementos psicomotores, são eles: coordenação motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade, equilíbrio, estruturação espacial, orientação temporal,
ritmo e esquema corporal. Deste modo, a psicomotricidade precisa ser trabalhada nas aulas
de educação para contribuir na formação integral e harmoniosa da criança.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Criança; Desenvolvimento Psicomotor.
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INTRODUÇÃO

É

a partir da necessidade médica de encontrar uma área que explique alguns fenômenos clínicos que se nomeia pela primeira vez a palavra psicomotricidade no ano
de 1870 (Kamila e colaboradores, 2010). O estudo em psicomotricidade é recente
e era abordado esporadicamente no início do século XX.
Em uma primeira fase o artigo fixou-se no desenvolvimento motor da criança, em seguida estudou-se a relação entre o atraso no desenvolvimento motor e intelectual. Hoje, os estudos
desmembraram -se em problemas motores, envolve também a relação com a lateralidade, estruturação espacial e a orientação temporal de crianças com e sem dificuldades educacionais (Silva e Tavares, 2010; Monteiro, 2007; Meur e Staes, 1984). Os componentes de ordem cognitiva,
afetiva e social acompanham o ato motor e é diante de um quadro com essas dimensões que a
psicomotricidade deve atuar. Surge daí alguns conceitos para essa nova ciência (Santos, Silva e
Freitas, 2011; Tubino e Reis, 1989).
Segundo Caron (2010), a psicomotricidade é definida como “a relação do pensamento
e a ação, envolvendo as emoções”. A psicomotricidade consiste em uma ciência que tem como
objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo
interior e exterior bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os
objetos e consigo mesmo.
Está relacionada ao processo de maturação, em que o corpo é a origem das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas (FERREIRA; CAVALARI, 2010; FERNANDES, 2009; MAGALHÃES, 2006). Através das aulas de educação física é possível trabalhar com a psicomotricidade
desenvolvendo o potencial da criança e preparando-a para uma aprendizagem futura adequada.
É importante estimular a criança nos aspectos de coordenação motora, lateralidade,
equilíbrio, noções de espaço e tempo, para que ela possa desenvolver suas funções psicomotoras e utilizar essas habilidades em várias situações (CAMPÃO; CECCONELLO, 2008).
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em pequenos grupos que apresentem grandes
perturbações de ordem patológica (BARREDe acordo com a Sociedade Brasileira TOS, 2000).
de Terapia Psicomotora, traduz a psicomotriA educação psicomotora é dirigida à
cidade é uma ciência que possui grande importância no desenvolvimento global do indiví- atuação dentro do âmbito escolar, principalduo em todas suas fases, principalmente por mente nos segmentos da Educação Infantil e
estar articulada com outros campos científicos no Ensino Fundamental I.Teve início na França,
como a Neurologia, a Psicologia e Pedagogia. com o professor de Educação Física Lê BouA Psicomotricidade, se preocupa com a rela- lch, na segunda metade da década de 60, já
ção entre o homem e o seu corpo, considera visando o desenvolvimento global do indivínão só aspectos psicomotores, mas os aspec- duo por meio dos movimentos e, mais espetos cognitivos e sócio-afetivos que constituem cificamente, evitar distúrbios de aprendizagem
(BARRETOS, 2000).
o sujeito.

PSICOMOTRICIDADE - CONCEITO

Em 1982 a Sociedade Brasileira de
Terapia Psicomotora, atual Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, propôs uma definição
bastante abrangente do que vem a ser Psicomotricidade: “Psicomotricidade é uma ciência
que tem por objetivo o estudo do homem, através do seu corpo em movimento, nas relações
com seu mundo interno e externo” (p.5).

Assim, a Psicomotricidade atua proporcionando ambientes que estimulem as vivências corporais, ou seja, buscando desafiar
os alunos, atingindo suas zonas de desenvolvimentos, como defende Vygotsky. Quando falamos em psicomotricidade, lidamos com alguns
vocabulários e termos específicos (BARRETOS, 2000):

1- Esquema corporal – é o saber pré-consciente a respeito do seu próprio corpo e
de suas partes, permitindo que o sujeito se relacione com espaços, objetos e pessoas que o
circundam. As informações proprioceptivas ou
cinestésicas é que constroem este saber acerca do corpo e à medida que o corpo cresce,
acontecem modificações e ajustes no esquema corporal. Exemplo: a criança sabe que a
PSICOMOTRICIDADE - CAMPO DE
cabeça está em cima do pescoço e sabe que
ATUAÇÃO
ambos fazem parte de um conjunto maior que
Para Barretos (2000), atualmente, na é o corpo.
psicomotricidade, existem três campos de atu2- Imagem corporal – é a representaação: reeducação, terapia e educação. A reeducação é o atendimento individual ou em ção mental inconsciente que fazemos do nospequenos grupos de crianças, adolescentes so próprio corpo, formada a partir do momento
ou adultos que apresentam sintomas de ordem em que este corpo começa a ser desejado e,
consequentemente a desejar e a ser marcado
psicomotora.
por uma história singular e pelas inscrições
Estes sintomas podem vir acompanha- materna e paterna. Um exemplo de como se
dos de distúrbios mentais, orgânicos, psiqui- dá sua construção é o estágio do espelho que
átricos, neurológicos, relacionais e afetivos. A começa aos 6-8 meses de idade, quando a
terapia psicomotora é realizada com crianças, criança já se reconhece no espelho, sabendo
adolescentes ou adultos, individualmente ou que o que vê é sua imagem refletida. A imaPortanto, Psicomotricidade nada mais
é que o corpo em movimento. O corpo é um
dos instrumentos mais poderosos que o sujeito tem para expressar conhecimentos, idéias,
sentimentos e emoções. É ele que une o indivíduo com o mundo que lhe dá as marcas necessárias para que se constitua como sujeito.
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gem, portanto, vem antes do esquema, portan- paz de abrir uma porta com a mão esquerda.
to, sem imagem, não há esquema corporal.
É diferente da dominância lateral que é a maior
habilidade desenvolvida num dos lados do
3- Tônus – é a tensão fisiológica dos corpo devido à dominância cerebral, ou seja,
músculos que garante equilíbrio estático e di- pessoas com dominância cerebral esquerda,
nâmico, coordenação e postura em qualquer tem maior probabilidade de desenvolver mais
posição adotada pelo corpo, esteja ele para- habilidades do lado direito do corpo e, por
do ou em movimento. Exemplo: a maioria das isso, são destros. Com os canhotos, acontece
pessoas portadoras da Síndrome de Down o inverso, já que sua dominância cerebral é do
possui uma hipotonia, ou seja, uma tonicidade lado direito.
ou tensão menor do que a normal, o que faz
com que haja um aumento da mobilidade e da
9- Equilíbrio – é a capacidade de manflexibilidade e uma diminuição do equilíbrio, da ter-se sobre uma base reduzida de sustentação
postura e da coordenação.
do corpo utilizando uma combinação adequada de ações musculares, parado ou em movi4- Coordenação global ou motricidade mento. Um exemplo de equilíbrio dinâmico é
ampla – é a ação simultânea de diferentes gru- caminhar sobre uma prancha e de equilíbrio
pos musculares na execução de movimentos estático é manter-se sentado corretamente
voluntários, amplos e relativamente complexos. (BARRETOS, 2000).
Exemplo: para caminhar utilizamos a coordenação motora ampla em que membros supeTRANSTORNOS PSICOMOTORES
riores e inferiores se alternam coordenadamente para que haja deslocamento.
São distúrbios manifestados no corpo
sem nenhuma relação com alterações neuro5- Motricidade fina – é a capacidade lógicas ou orgânicas aparentes. Nestes transde realizar movimentos coordenados utilizando tornos o esquema e a imagem corporal bem,
pequenos grupos musculares das extremida- como o tônus muscular aparecem compromedes. Exemplo: escrever, costurar, digitar.
tidos, impedindo que a criança tenha domínio
de seu próprio corpo. Assim, ela apresentará
6- Organização espaço-temporal – é a dificuldades em todos os elementos psicocapacidade de orientar-se adequadamente no motores. Os principais transtornos são (BDA,
espaço e no tempo. Para isso, é preciso ter 2016):
a noção de perto, longe, em cima, embaixo,
dentro, fora, ao lado de, antes, depois. Alguns
Instabilidade psicomotora – neste
autores estudam a organização espacial e a or- transtorno a criança não consegue começar e
ganização temporal separadamente. Exemplo: terminar a brincadeira e é assim com todas as
a brincadeira “Batatinha frita 1, 2, 3”.
suas produções corporais. Há uma dificuldade
em inibir seus movimentos, provocando ações
7- Ritmo – é a ordenação constante explosivas e agressivas. São crianças agitae periódica de um ato motor. Para ter ritmo é das, ansiosas e inquietas, pois possuem uma
preciso ter organização espacial. Exemplo: pu- grande necessidade em movimentar-se (BDA,
lar corda.
2016).
8- Lateralidade – é a capacidade de vivenciar os movimentos utilizando-se, para isso,
os dois lados do corpo, ora o lado direito, ora o
lado esquerdo. Por exemplo: a criança destra,
mesmo tendo sua mão direita ocupada, é ca-

Encaixam-se nos diagnósticos de hiperatividade, precisando, em alguns casos com
perturbações severas no sono e na atenção,
de medicamentos como anfetaminas e psicotónicos. As crianças com este transtorno podem
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ter uma grande tensão muscular e paratonias
severas caracterizando uma instabilidade tensional, ou serem hipotônicas, elásticas e bastante flexíveis, o que chamamos de estado de
deiscência. Em ambos os casos, a causa do
transtorno é a falta de limite, a ausência de corte simbólico (BDA, 2016).

Podem aparecer ainda outros sintomas
como tremores na língua, lábios, pálpebras e
dedos quando estes são solicitados para a execução de um determinado movimento. A afetividade e a intelectualidade também podem estar
comprometidas. A criança geralmente demonstra uma certa apatia e tem sonolência maior
que as outras crianças. Mantém por muitos
anos a enurese noturna, e, às vezes, a diurna,
podendo apresentar também a encoprese. A
linguagem é atrasada e a atenção, prejudicada
(BDA, 2016).

Inibição psicomotora – neste transtorno
a criança não usa seu corpo para relacionar-se
com o mundo ou com os outros. É o oposto
da instabilidade, pois também há uma falta de
limite, mas esta falta barra o agir da criança.
Ela mostra-se então sempre cansada, demonsDispraxia – dificuldade de associar
trando pouca expressão facial e corporal (BDA, movimentos para realizar uma tarefa. Há um
2016).
transtorno espacial (dificuldade de lateralizar,
de nomear objetos, espelhamento de letras,
Seu aspecto é de extrema fragilidade e assimetria nos movimentos – todos estes apadebilidade e é nele que se reconhece e é reco- recendo persistentemente).
nhecida. São crianças “quietinhas demais”. Segundo Levin, “a criança inibida, diferentemente
Há também um fracasso nos jogos. Há
da instável, possui outra estratégia para não se um desvio no desenvolvimento cognitivo no
separar do Outro, ser o ‘objeto bom’ de seus que diz respeito à distinção de aspectos figurapais, os quais usam expressar-se do seguinte tivos, o que impede que a criança atinja a fase
modo: ‘É como se não estivesse’, ‘Nem dá para de operações concretas. Há uma perturbação
ouvir’, ‘Não briga com ninguém’ (BDA, 2016). do esquema corporal. Quando a dispraxia é
no olhar, além das perturbações perceptivas,
Debilidade - é caracterizada pela pre- há dificuldades posturais e de equilíbrio (BDA,
sença de paratonias e sincinesias. A paratonia 2016).
é a persistência de uma rigidez muscular caracterizada por uma inadequada incontinência
Dispraxia é uma doença comum
das reações tônicas. Pode aparecer nos quatro que afeta a coordenação motora fina e/ou gramembros ou apenas em dois. Há uma instabili- ve em crianças e adultos, que é diferente de
dade na posição estática ou quando a criança outros distúrbios motores, como paralisia cecaminha ou corre devido à rigidez (BDA, 2016). rebral e acidente vascular cerebral. A capacidade intelectual é semelhante à da população
em geral, podendo haver algumas variações
A sincinesia é caracterizada pela ação de acordo com as dificuldades presentes. As
de músculos que não atuam em determinado dificuldades também podem mudar ao longo
movimento. Um exemplo desta situação é a do tempo em função das exigências ambiencriança fechar também a mão esquerda quan- tais e experiência de vida, e continuam na vida
do pega um objeto com a mão direita. Isto a adulta (BDA, 2016).
impede de realizar atos coordenados e com
ritmo devido a sua descontinuidade nos gestos
As dificuldades de coordenação de um
e imprecisão dos movimentos (BDA, 2016).
indivíduo podem afetar a participação e funcionamento das habilidades na vida acadêmica,
trabalho e emprego. As crianças podem apresentar dificuldades com autocuidado, escrever,
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digitar, andar de bicicleta, jogar, assim como acesso à informação, por outro lado, limita o
em outras atividades educacionais e recreati- brincar da criança, o simbólico, as interações,
vas (BDA, 2016).
o movimento que é a fonte de descobertas, de
aprendizagem, não só em relação com si mesNa idade adulta muitas destas dificul- ma, mas em interação com o grupo (LE BOUdades continuará, assim como aprender no- LCH, 2004).
vas habilidades em casa, na educação e no
trabalho, como dirigir um carro, por exemplo.
A infância atual para muitas crianças se
Pode haver diversas dificuldades concomitan- faz com a tecnologia em brincadeiras, pouco
tes que também podem gerar sérios impactos espaço para brincar, pois a maioria das criannegativos sobre a vida cotidiana. Estes incluem ças são criadas em apartamentos e com os
dificuldades emocionais sociais, bem como pais cada vez menos atuantes no processo de
problemas com o tempo de gestão, planeja- amadurecimento e desenvolvimento.
mento e organização e estes podem impactar
experiências de educação ou de emprego de
Neste cenário, um dos desafios que o
um adulto. (BDA, 2016).
desenvolvimento infantil enfrenta, é a necessidade de preparar as bases e alicerces que serão determinantes na aquisição do desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo (LE BOULCH,
PSICOMOTRICIDADE NO CONTEXTO
2004).
ESCOLAR
A psicomotricidade é um instrumento
Na idade pré-escolar é o momento que
a criança vivencia suas experiências com o facilitador importante nesse processo, uma
mundo externo. Segundo LE BOULCH (2004, vez que, por meio de atividades corporais, trabalha-se a consciência corporal, a afetividade,
p. 58):
maturação e cognição. Sabemos que a criança
É através da experiência que são realizados os ajustes aprende através do movimento e que um mopsicomotores. Os ajustes psicomotores referem-se à vimento global bem estruturado vai promover
evolução e adequação dos esquemas que favorecem a um movimento fino, mais preciso e correto (LE
percepção do próprio corpo e o controle mais eficiente BOULCH, 2004).
dos movimentos (LE BOULCH, 2004, p. 58).

Entendemos que a psicomotricidade
atua de forma terapêutica, abordando, através
do corpo, questões emocionais, afetivas, psicológicas e psíquicas que se manifestam no
trabalho psicomotor, capaz de rever conceitos
e vivências, sendo esperança para o tratamento individual ou em grupo.

Fonseca (1987, p. 21) assinala sua preocupação com este fato quando afirma: “[...] a
ausência de espaço e a privação de movimento é uma verdadeira talidomida da atual sociedade, continuando na família (urbanização) e
na escola. A não-aceitação da necessidade de
movimento e da experiência corporal da criança põe em causa as atividades instrumentais
que organizam o cérebro”.

O professor neste contexto, continua
sendo mediador do conhecimento. Seu papel é de conduzir e estimular a aprendizagem.
Quanto aos avanços tecnológicos, há os prós
e contra. A tecnologia está presente na vida da
criança desde muito cedo tem sido um fator de
vários questionamentos no contexto atual, pois
se por um lado incentiva a pesquisa e facilita o

Ao observarmos um grupo de crianças,
é fato que possuem muito mais habilidade com
aparelhos tecnológicos do que um adulto. Uma
criança é capaz de passar horas sozinhas, na
frente do computador ou da televisão, mas não
consegue brincar de pular corda, amarelinha,
organizar um espaço para imitar uma cozinha,
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um consultório, uma escola. Pode se mostrar
desajeitada ao tentar subir em uma árvore,
brincar de esconde-esconde porém irá ter uma
habilidade fantástica ao manusear o controle
do vídeo game. As atividades acabam sendo
em grande parte, solitárias e sem estimulação
motora (FONSECA, 1987).

proporciona o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, psicomotor, além de ser algo prazeroso, é uma ocupação nata da infância pois
é possível descobrirem o próprio corpo, e as
principais habilidades (FONSECA, 1987).
Durante o processo de aprendizagem,
os elementos básicos da psicomotricidade são
utilizados com frequência. O desenvolvimento
do Esquema Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial, Orientação Temporal e Pré-Escrita são fundamentais na aprendizagem; um problema em um destes elementos irá prejudicar
uma boa aprendizagem (FONSECA, 1987).

A criança não corre mais, não percebe
os movimentos que pode realizar com o próprio corpo, sentem-se inseguras em relação ao
mundo a sua volta. Preferem cultivar amizades
virtuais. Toda essa falta de habilidade irá repercutir no desenvolvimento emocional, cognitivo
e social, diminuindo possibilidades nas aquisições motoras que serão a base para muitas
A escola ainda mantém o caráter meaprendizagens escolares (FONSECA, 1987).
canicista instalado na Educação Infantil, ignorando a psicomotricidade também nas séries
Diante do exposto, entendemos que iniciais do Ensino Fundamental. Os professosão necessários fundamentos sólidos que sus- res, preocupados com a leitura e a escrita,
tentem uma prática educativa amplamente en- muitas vezes não sabem como resolver as digajada no sentido da compreensão de homem ficuldades apresentadas por alguns alunos, roe da adoção de uma pedagogia vinculada a tulando-os como portadores de distúrbios de
atividades coerentes aos processos de desen- aprendizagem (FONSECA, 1987).
volvimento psicológico da criança ou adolescente (FONSECA, 1987).
Na realidade, muitas dessas dificuldades poderiam ser resolvidas na própria escola
A educação psicomotora, deverá estar e até evitadas precocemente se houvesse um
incluída em um projeto mais amplo de educa- olhar atento e qualificado dos agentes educação que considere o conhecimento em relação cionais para o desenvolvimento psicomotor
à vida, proporcionando tanto a descoberta do (FONSECA, 1987).
mundo exterior, quanto a descoberta do mundo interior, do autoconhecimento, da auto orgaAs crianças estão sempre em movinização (FONSECA, 1987).
mento, se deslocando entre ações incertas,
aleatórias, em função de sua curiosidade com
A prática da educação psicomotora o mundo, para a construção de interesses próestá se efetivando no interior das escolas ga- prios mais claros. A escola pode aproveitar
nhando um caráter preventivo, o que contribui esse movimento ou, então, pode inibi-lo de tal
para desenvolvimento das potencialidades da modo que desencoraje a criança em sua pescriança de modo global, assim deixando a vi- quisa com o meio (FONSECA, 1987).
são clínica e passando a visão educacional
(FONSECA, 1987).
A atitude da escola frente à espontaneidade do movimento de cada criança poderá
Nós educadores, devemos propiciar senão determinar, pelo menos influenciar forteatividades diversificadas e criar ambientes es- mente o rumo do processo de aprendizagem
timuladores cada vez mais ricos em detalhes e da criança. A escola que trabalha com especial
desafiadores. Um dos caminhos que vem pri- atenção para o desenvolvimento psicomotor da
vilegiando tal situação é o da brincadeira, que criança tende a contribuir no bom aprendizado
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(FONSECA, 1987). Na escola, é importante
2.Andar sobre uma linha reta desenhaque se leve em consideração os aspectos:
da no chão: trabalha o equilíbrio, coordenação
motora e identificação corporal;
1. Socioafetivo: Favorecer sua auto imagem positiva, valorizando suas possibilidades
3.Procurar uma bolinha de gude dentro
de ação e crescimento à medida que desen- de uma caixa de sapato cheia de papel amasvolve seu processo de socialização e interage sado: trabalha a lateralidade, coordenação mocom o grupo independente de classe social, tora fina e global e identificação corporal;
sexo ou etnia;
4.Empilhar copos: é bom para melho2. Cognitivo: Acreditar que, através das rar a coordenação motora fina e global, e idendescobertas e resoluções de situações, ele tificação corporal;
constrói as noções e conceitos. Enfrentando
desafios e trocando experiências com os cole5.Desenhar a si mesmo com canetas
gas e adultos, ele desenvolve seu pensamento; e com tinta guache: trabalha a coordenação
motora fina e global, identificação corporal, la3. Psicomotor: Através da expansão de teralidade, habilidades sociais.
seus movimentos e exploração do corpo e do
meio a sua volta. Realizando atividades que en6.Jogo - cabeça, ombro, joelhos e pés:
volvam esquema e imagem corporal, lateralida- é bom para trabalhar a identificação corporal,
de, relações têmporo espaciais.
atenção e foco;
O professor não deverá esquecer que
7.Jogo - escravos de Jó: trabalha a
o material de seu trabalho é o seu aluno. Por- orientação no tempo e no espaço;
tanto, não deverá preocupar-se apenas em
preparar o ambiente escolar com cartazes,
8.Jogo da estátua: é muito bom para
painéis, faixas. Mas em preparar a si mesmo orientação espacial, esquema corporal e equi(FONSECA, 1987).
líbrio;

O TRABALHO COM A
PSICOMOTRICIDADE EM CASA

9.Jogo da corrida do saco com ou sem
obstáculos: trabalha orientação espacial, esquema corporal e equilíbrio;

Segundo Fernandes (2009), os objeti10.Pular corda: é ótimo para trabalhar
vos da psicomotricidade são melhorar os movimentos do corpo, a noção do espaço onde a orientação no tempo e no espaço, além de
onde se está, a coordenação motora, equilíbrio equilíbrio, e identificação corporal.
e também o ritmo. Estes objetivos são alcançaEstas brincadeiras são excelentes para
dos através de brincadeiras como correr, brincar com bolas, bonecas e jogos, por exemplo. ajudar no desenvolvimento infantil e podem ser
realizadas em casa (FERNANDES, 2009).
Alguns exemplos de atividades psicomotoras que podem ser usadas para alcançar
estes objetivos são:
1.Jogo da amarelinha: é bom para treinar o equilíbrio num pé só e a coordenação
motora;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O educador sem dúvida alguma tem seu papel marcante no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. É fundamental que o educador faça uso das práticas psicomotoras de forma adequada na elaboração das atividades, investindo em informações e formações sobre a psicomotricidade no âmbito escolar.
O foco principal é destacar a importância das vivências relacionadas ao corpo, situações
positivas que eleva a autoestima, o reconhecimento de suas habilidades e o respeito de suas
limitações.
É através da educação que a criança adquire a possibilidade de expandir seus movimentos corporais, explorando seus sentimentos, através do corpo. Cabe à gestão escolar conscientizar os profissionais da educação sobre a importância do trabalho psicomotor, pois este passa
a ser um fator indispensável para o desenvolvimento da aprendizagem da criança.
Através de avaliações diagnóstica e contínua, as dificuldades psicomotoras deverão
ser trabalhadas, favorecendo o envolvimento com o grupo, superando obstáculos e vencendo
desafios.
Muitas dificuldades e muitos problemas de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo,
emergem exatamente porque não se desenvolveram a tempo os pré-requisitos das competências fundamentais da aprendizagem.
A psicomotricidade deve ser encarada no contexto tanto educativo como social, nomeadamente na faixa etária do pré-escolar, como meio de integração escolar e preventiva das
dificuldades de aprendizagem.
Na educação infantil, a prioridade deve ser ajudar a criança a ter uma percepção adequada de si mesma, compreendendo suas possibilidades e limitações reais e ao mesmo tempo,
auxiliá-la a se expressar corporalmente com maior liberdade, conquistando e aperfeiçoando
novas competências motoras.
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MULTICULTURALISMO

RESUMO: A crescente degradação do meio ambiente e a escassez de recursos naturais no mundo, traz à tona a importância da conscientização do ser humano sobre a preservação dos
recursos humanos. A conscientização da educação infantil é fundamental, uma vez que a
criança absorve mais facilmente o que lhe é ensinado, transformando cidadãos conscientes.
O presente estudo apresenta como objetivo geral entender demonstrar a educação ambiental
na educação infantil. A metodologia utilizada se dá mediante a pesquisa bibliográfica, tendo
caráter exploratório, em relação a abordagem do problema a pesquisa é considerada qualitativa. Resultando por meio da educação ambiental na educação infantil, considerando a formação de seres críticos e conscientes desde a primeira idade.

Palavras-chave: Multiculturalismo; Sociedade; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

s relações existentes entre educação e cultura aborda a necessidade de reflexões
a respeito do multiculturalismo em nível global. No Brasil existe uma configuração
própria e de característica do seu povo. Sendo uma população miscigenada, tratando se de um país construído desde 1530, com base colonial e multicultural.
O multiculturalismo passa despercebido frente a sociedade, porém suas marcas vêm
deixando um respaldo positivo nas páginas da história brasileira. O Brasil possui um povo miscigenado, sendo impossível negar que cada indivíduo possua um pouco de conhecimento dos
povos que construíram o país.
Em uma sociedade multicultural a igualdade deve apresentar oportunidades iguais a
todos, não possuindo ações preconceituosas aos indivíduos. Porém em regiões de baixo nível
de escolaridade indivíduos são taxados de negros, índios e homossexuais. Portanto existe uma
demanda da criação de políticas que favoreçam a integralidade de todos os indivíduos perante
a mesma sociedade, incorporando o multiculturalismo.
Origens históricas são apresentadas por cada culturas, devendo estas ser respeitadas. O
condicionamento, a compreensão da cultura devem se dar por cada indivíduo, devendo a intensidade dos processos de cultura serem intensos ou dinâmicos. Favorecendo o aperfeiçoamento
do multiculturalismo entre as sociedades.
O artigo em questão, apresenta como objetivo desenvolver a conceituação entre questões políticas do multiculturalismo com a inclusão da diferença perante indivíduos e a educação.
Os objetivos específicos abordados são: Levantamento bibliográfico; a igualdade na diversidade e o multiculturalismo e a educação.
A metodologia utilizada se dá mediante a pesquisa bibliográfica, tendo caráter exploratório, em relação a abordagem do problema a pesquisa é considerada qualitativa.
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MULTICULTURALISMO
Para Bauman (2013), premissas teóricas do multiculturalismo se dá em meio a incertezas e perplexidades. Sendo destacadas reflexões básicas sobre o multiculturalismo, mesmo
que a natureza seja complexa e ambígua (BUENO, 2002).

necessário quanto ao “constrangimento racial e
cultural”. Na dimensão pedagógica do programa a finalidade se dá a identificação de práticas
racistas sistêmicas que implicam na definição
de políticas e práticas de moradia, imigração,
educação e emprego (BRASIL, 1998).

O Canadá é um típico exemplo de movimento de força motriz na cultura, onde a legislação
e as políticas públicas da atualidade
Deste modo o multiculturalismo sinaliza a abrangência transdisciplinar nas áreas de demonstram heranças coloniais duplicadas enhistória, filosofia e economia, política, literatura, tre Inglaterra e França incluindo no processo os
imigrantes e povos nativos (DAY, 2000).
artes, comunicação.
De acordo com Charles Taylor (1992), a
O multiculturalismo democrático via o
desenvolvimento humano e a justiça social. A obra “Multiculturalism and the politics of recogdiversidade é compositora das sociedades em nition” é uma obra central de reconhecimento
das políticas, situando os direitos das minorias.
uma dimensão complexa (UNESCO, 2002).
A formulação da tese se deu na província do
O reconhecimento da diferença impli- Québec no Canadá.
ca em uma revisão do tratamento dispensado
Demonstrando a demanda pelo recoas identidades nas democracias tradicionais
(LUCAS, 2002; KYMLICKA, 1995; KUKATHAS, nhecimento do multiculturalismo no campo
1993; TAYLOR,1992, ALVAREZ e FERNÁNDEZ, político. Onde as necessidades estão ligadas
a processos de dignidade humana. No Brasil
2003; TOURAINE, 1998; WALZER 1997).
nota-se o reconhecimento perante as políticas
Configura-se assim o multiculturalismo compensatórias (índios, negros, portadores de
como política de gestão da multiculturalidade necessidades especiais, mulheres, jovens, idoou movimentos culturais que são demandados sos, gays, etc.), porém este reconhecimento é
pela valorização da diferença como fator da ex- mercado por contraindicações próprias da formação política e cultural quanto a desigualdade
pressão da identidade.
social (Mc LAREN, 1997).
Enquanto os movimentos de ideias reO Estado Brasileiro assumiu a multiculsultam em uma consciência coletiva para a qual
as orientações do ser humano ao agir se apoiam turalidade como um condicionante social; assim
no corpo da Lei Maior (BRASIL, 1998). A Lei
a toda forma de centrismo (SEMPRINI, 1999).
Em países como Estados Unidos da de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
América, Canadá, Austrália, Inglaterra, Espanha LDBEN, Lei 9394/96, (BRASIL, 1996), demonse outros mais passaram a assumir formalmente tra em outros âmbitos legais a implantações
políticas públicas com ações afirmativas nas
a multiculturalidade.
universidades.
Criando políticas públicas como formas
Assim as reformas universitárias estão
de gestão da pluralidade cultural. Já a América
Latina, neste se encontra o Brasil valoriza a di- atravessadas por um eixo transversal. Sendo
versidade cultural (UNESCO, 2002). Esta valori- este processo reformista criado pela Secretaria
zação está descrita em legislação, ou seja, nas de Promoção de Políticas de Igualdades Raciais
– SEPPIR e A Secretaria da Educação Continupolíticas públicas específicas.
ada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SEJunto as políticas públicas se encontram CADI.
programas anti racistas, sendo um lado prático
de levar professores e alunos a intervir caso seja
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No âmbito da cultura o multiculturalismo
se destaca como interlocutor da educação. Já
como agência social, a escola passa a ser um
palco onde as questões multiculturais são demonstradas em debates e conflitos da sociedade (CANDAU, 2005).

A IGUALDADE NA DIVERSIDADE
Referente aos direitos do Homem se
coincidem com os do cidadão, tendo destaque no princípio da política na era universalista
(TOURAINE, 1998). Para Touraine (1998), ressalta que mesmo com as diferenças sociais somos todos iguais.

Destacando as contradições perante as
identidades em situações presentes. As colocações remetem as discussões realizadas por Hall
(1997), quando se trata de implicações da etnia
com a globalização.
Bauman (2003), descreve que a necessidade de diálogo quanto as particularidades
frente à diversidade. Sendo o movimento desejado entre o respeito à alteridade e as diferenças
situadas, sendo um ato marcado pela tolerância.
Este se destaca junto ao preceito democrático
do direito referente a igualdade.

Lucas (2002), defende a importância da
democracia pluralista começar a reconhecer em
Beck (1998), ampliar o caráter universal vez de negar o caráter da multiculturalidade das
para uma perspectiva particular, sem desconsi- sociedades. A situação quanto ao direito à difederar o universal obviamente.
rença da democracia pluralista se dá por uma
condição da política da gestão cultural.
O caráter particularista se dá pelos princípios político filosóficos se dão pela democraSendo indispensável o reconhecimento
cia, ou seja, a igualdade e a diversidade. Sendo da multiculturalidade da sociedade, sendo este
os conceitos distintos e complementares, onde imperativo é fundamental. O multiculturalismo
a igualdade também é procurada na diversida- não destrói a coesão da política social, nem a
de. Assim a democracia contempla a pluralida- primazia a igualdade.
de como um dos fundamentos ontológicos.
Para Reitz et. al (2009), a democracia
Já Alvarez e Fernandez (2003), a defi- sustenta argumentos perante a um sistema de
nição de democracia nos dias correntes se dá possibilidades. Em geral a diferença tem sido
pelo sistema d governo, que promove a liberda- tratada para excluir desigualdades sociais.
de do ser humano, cuidando da sua participação como cidadãos em todos os assuntos que
A democracia pluralista estabelece um
os afetam.
momento na construção dos direitos. Sendo
identificado os direitos sociais como modo de
Para Touraine (1998) a democracia nas agregar justiça. Assim o lugar do multiculturasociedades plurais é contingenciada pela glo- lismo possui uma centralidade política, onde se
balização. Sendo o destaque dado por Estado- entende a possibilidade do cidadão exercer o
-nação e a redução do poder, considerando as seu direito.
transformações, a justiça social na defesa das
particularidades investidas na identidade cultuTouraine (1998), ressalta que a demoral.
cracia é o Estado laico de forma secular. Na
perspectiva da democracia multicultural, se dá o
A flexibilização da participação com as direito das manifestações identitárias de circunsidentidades culturais e o mundo técnico econô- crito ao princípio da igualdade na diversidade.
mico a possibilidade da democracia na atualida- Devendo a cultura em particular ser universal.
de. Quanto a expressão cidadã que se constrói
uma ponte com a dinâmica cultural. Na política a
identidade ocupa um espaço central marcante.
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Lucas (2002), a democracia multicultural
centraliza a igualdade se dá pela diferença dos
polos interdependentes quanto a suplantação
das injustiças sociais. É primordial a atenção à
diferença para que ocorra a diminuição das desigualdades. Sendo todos iguais porque quando
somos diferentes ocorre um status de pertencimento (ser membro) à coletividade humana de
forma conjunta.
Para Taylor (1992), a evidência da diferença é um dos principais fatores que afetam os
cidadãos; pois assim se pronuncia a forma da
desigualdade. Sendo a materialização das injustiças sociais.

vas. Para Kymlicka (1995), trabalhar a tolerância
entre os limites dos marcos liberais, enfatiza a
importância de tolerância. Ou seja, é a base do
discurso calcado da defesa das minorias. Onde
particularmente há uma necessidade de apresentar a relevância da tolerância em relação aos extremos e exclusões.
Demonstrada esta linha de raciocínio sobre a tolerância dentro de novas regras de convivência e junto ao desenvolvimento de cooperação entre grupos culturais diferentes. Sendo uma
alternativa proposta a de favorecer a comunicação entre as diferenças, sendo assim substanciada a ideia do multiculturalismo democrático,
possibilitando o diálogo dentro da diversidade,
fortalecendo o tecido social (TOURAINE, 1998).

Sabe-se que mesmo em democracias
liberais, essa participação acontece, mas com
limites. Quando a cidadania busca ser diferenciaWalzer (1997), teoriza que a igualdade
da existe uma possibilidade efetiva na democra- deve ser tomada além do sentido literal. A democia multicultural.
cracia estabelece uma relação dialética entre a
diferença e a igualdade. O diferente é tratado de
O princípio da igualdade consiste em um modo desigual quebrando-se os imperativos detratamento diferenciado àqueles cidadãos des- mocráticos. Assim a compreensão da igualdade
providos de condições objetivas, a fim de dispu- é uma dimensão mais complexa.
tar termos de igualdade absoluta os bens sociais
postos na sociedade, sendo este conceito fundaNa definição de igualdade, leva a obsermento para políticas de ações afirmativas (MC vação da condição dos grupos de cidadãos. O
LAREN, 1997).
direito posto por igual a todos, de forma histórica
situa-se a margem da sociedade. Sendo as conNo Brasil em específico, historicamente dições e oportunidades desiguais para usufruir
demonstra uma distorção quanto ao atendimento dos bens sociais, sendo assim classificadas antia cidadania, mesmo que dentro do regime repu- democráticas (WALZER, 1997).
blicano. Estas situações demonstram desigualdades comprometedoras da democracia, devido a
Assim o Estado Nação desenvolveu pofragilidade da operacionalização das ferramentas líticas monoculturais, sendo perceptível ao estautilizada para efetividade das políticas públicas belecimento das desigualdades de modo emblesociais (BRASIL, 1998).
mático. A realidade social realizou parâmetros.
Fragmentando assim uma democracia, onde
De acordo com Candau (2005), a cida- aos poucos as regras se desfazem (KYMLICKA,
dania quando diferenciada exige demandas de 1995).
mediações de conflitos. Esta ação exige estabelecer uma tolerância multicultural. Essa demanda
Historicamente as reformas de redemode forma efetiva requer novas práticas de convi- cratização das sociedades da América Latina
vência.
referente a cidadania sempre apresentou um caráter negro. Grupos possuíam privilégios, mesmo
As práticas possuem como objetivo ma- não necessitando de direitos. Enquanto outros
neiras diferentes de resolver conflitos, sendo esta cidadãos não possuíam direito devido a formauma condição de implementar ações cooperati- lidades.
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Com a colonização, a cultura alcançou
as sociedades periféricas latino-americanas,
mesmo com turbulências da globalização e
com discursos pós modernos. A cultura colonial, se deu com o domínio da terra sendo convertido em domínio a meios de comunicação
em massa. Sendo essa comunicação subliminar devido a um estado de ignorância dos indivíduos. Os indivíduos mais críticos apelaram
por desenvolver uma ação perversa de informar cidadãos (BRAUDILLARD, 1981).

DIREITOS HUMANOS: DIVERSIDADE
COMO CONDIÇÃO DE DIGNIDADE
De acordo com Sousa (2005), apresenta como conceito de direitos humanos sendo um conjunto de pressupostos, tipicamente
ocidentais, dignamente existindo uma natureza
universal sendo conhecida de forma racional.
Assim a natureza humana é essencialmente diferente ao restante da realidade, onde
o indivíduo possui dignidade absoluta e irredutível, sendo esta defendida pela sociedade
ou Estado. O indivíduo possui autonomia do
indivíduo exige que a sociedade esteja organização com a soma de indivíduos livres e não
de forma não hierárquica.
.
A natureza humana é um ponto crucial
para destacar o posto de DDHH como forma
de exaltar a condição humana em um patamar
superior. A ideia de ponderar a realidade superior se dá pela percepção de dignidade absoluta e irredutível. Assim o Estado e a sociedade
são instâncias para que se leve esse preceito
concreto de cidadania (SOUSA, 2005).

A Declaração Universal dos Direitos
Humanos – DUDH (UNESCO, 1948) aconteceu
como um avanço em relação às duas expressões política do século XVIII: a Declaração de
Independência Norte americana (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789), um substrato da Revolução Francesa.
A DUDH é uma referência de convivência tanto “intra” como “entre” os estados. O
preâmbulo da DUDH define: A liberdade, a justiça e a paz no mundo têm por base o reconhecimento da dignidade intrínseca e dos direitos
iguais e inalienáveis de todos os membros da
família humana. (UNESCO, 2002).
A DUDH, ainda hoje, busca estabelecer a paz e a liberdade individual e coletivas.
A dignidade humana deve ser lembrada todo
dia; mas ao ligar a televisão, acessar a internet
e ler um jornal notamos ações contraditórias.
Assim o Estado adota a Declaração a fim de
regulamentar como instrumento jurídico no seu
território. Assim a existência dela significa o estabelecimento do respeito à dignidade humana
(UNESCO, 2002).

MULTICULTURALISMO E A
EDUCAÇÃO

O multiculturalismo teve início nos Estados Unidos, no século XIX, tendo como objetivo o combate a discriminação racial, inclusive
os negros. Com organizações de lutas pelos
direitos civis de negros pode-se atualmente verificar professores e doutores afro-americanos,
que trazem conhecimento aos alunos sobre
questões sociais, políticas e culturais sendo
do interesse dos afrodescendentes (SOUSA,
Sendo diferenciadas entre si, as situa- 2005).
ções sociais, culturais e políticas, são traduziNos anos 80 e 90 o movimento muldas por manifestações de violência e injustiça.
Sintetizações teóricas em relação ao campo ticulturalista foi aderido por algumas universisocial e os direitos humanos fundamentais re- dades do país, ganhando forças, conquistando
presentam a norma mínima que as instituições espaço e criando políticas (BRASIL, 1998)
políticas aplicam a todos os Estados que intePara Mclaren (1997), existem quatro
gram a sociedade de povos politicamente justo
vertentes
de multiculturalismo, sendo: conser(RAWLS, 1997).
vador – almejando construção de uma cultura
existente no século XIX, onde defende a cultura
branca (sendo uma imposição ao multiculturalis1057
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mo); liberal por ingenuidade – permanência da
igualdade entre diversas etnias; liberal esquerda
– admite a diversidade cultural, onde permite a
diversidade cultural; crítico – leva em consideração os anseios voltados aos movimentos multiculturais.

Para Candau (2005), a reversão da discriminação se dá pela parceria entre escola e
sociedade investindo na criação de métodos
que atendam programas que demonstrem a diferença e aceitação da diversidade de níveis
culturais.

O multiculturalismo crítico possui como
bandeira da pluralidade de identidades culturais, onde a heterogeneidade é marca de cada
grupo opondo-se à padronização de grupos dominantes.

O multiculturalismo se manifesta junto
a análises educacionais que levantam os desafios referente ao respeito do conhecimento
que proporcionará reflexões das práticas pedagógicas, como na formação do indivíduo em
reconhecer o respeito e a diferença perante
a pluralidade cultural. Os conflitos entre culturas, possui como solução a origem da família
na escola, com objetivo de preparar indivíduos para viverem na sociedade, com respeito e
compreensão mútua entre eles (MELO, 2007)

Assim celebrar o direito à diferença nas
relações sociais se dá pela forma de assegurar
a convivência pacífica entre indivíduos que possuem como democracia e a justiça social, em
meio as relações de poder e diferenças que são
construídas (SILVA; BRANDIM, 2008, p. 64).
Para Melo (2007), as instituições de
ensino são responsáveis em disseminar meios
que diminua o preconceito ou a discriminação
cultural. Não basta apenas falar do processo de
escravidão se não falar da valorização que as
culturas herdaram de seus povos. Preconceitos
existem, sendo marcas há séculos, marcas da
colonização portuguesa de índios e escravos
que absorviam disfarçavam seus conhecimentos.
Já Hall (1997), descreve o fenômeno da
exclusão social inicia-se na infância, dentro das
escolas, junto a família, quando não se considera as diferenças físicas ou a diversidade de
costumes e hábitos fora da normalidade social.

Assim Reitz (2009), a educação e multiculturalismo são dois fenômenos inseparáveis,
onde a escola deve trabalhar com a compreensão do padrão aceitável que os indivíduos
precisam, ou seja, a equidade social. Estudos
demonstram que o multiculturalismo possui
grande preocupação com o preconceito, discriminação racial, exclusão social, requerendo
auxilio de órgãos governamentais e instituições
de ensino, realizem programas que possam minimizar conflitos existentes entre as diferenças.
O processo educacional é a principal
forma de resgate a igualdade social, efetivando
a cidadania e o reparo das imagens distorcidas. A escola é o encontro de indivíduos de
diversas culturas, atenuando o debate e a prevenção de exclusão (SILVA, 2008).

A discriminação e preconceito exclui
pessoas da sociedade, privando de seus direitos, sendo ações anti-humanos que desencadeiam estímulos horripilantes, fazendo com que
o individuo não tenha o mérito e reconhecimento que merece por lei.

A sociedade faz parte da possibilidade
de relacionamento com diferentes indivíduos.
Sendo preciso compreender que não existe indivíduos melhores que outros, sendo as diferenças entre pessoas que nos fazem normais,
não devendo ser discriminação entre as pessoAssim é de extrema importância a for- as (BUENO, 2002).
mação cultural, sendo esta direcionada a realidade de cada povo, onde os educadores por
meio do resgate da história demonstram as possibilidades de conhecimento do multiculturalismo (DAY, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do artigo bibliográfico a conceituação entre questões políticas do
multiculturalismo com a inclusão da diferença perante indivíduos e a educação.
O multiculturalismo está amparado por uma política de reconhecimento a diversidade
perante a manifestação da dignidade humana. Tornando-se necessário a valorização da educação que inclua a diversidade cultural promovendo a valorização do diálogo, o respeito entre os
valores contidos em cada pessoa.
O sistema educacional deve proporcionar mudanças no desenvolvimento de atitudes e
concepções, com programas que resultem a essência do multiculturalismo.
O multiculturalismo deve estar presente no ensino aprendizagem desde os primeiros
anos da educação básica até a formação na graduação. Assim a luta contra o preconceito se
finaliza, gerando o entendimento da diversidade.
Nessa concepção se faz necessário o avanço em pesquisas teóricas e práticas a fim
de delinear a consolidação de identidades culturais. A reflexão sobre a educação multicultural
na formação do indivíduo, torna-os mais críticos e conscientes da diferença entre as pessoas,
respeitando o limite do outro.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
FÍSICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
RESUMO: A inclusão é hoje um tema muito discutido socialmente, mas em seus objetivos ainda
apresenta falhas que evoluem ao longo do tempo, assim, falar de inclusão requer entender o
processo que a envolve, e também os aspectos que auxiliam ou não na propagação da mesma.
Ao tratar do tema, temos a escola como protagonista para a discussão do assunto, afinal, é
nela que devem ser evidenciados padrões que colaborem com a convivência social. A inclusão escolar pressupõe que todos os alunos devem participar da vida escolar através de um
trabalho pedagógico que os contemplem indiscriminadamente, mas para que isso aconteça é
necessário refletirmos o papel de todo corpo docente para que este processo tenha uma significativa evolução, criando uma ponte para formação de um novo tipo de sociedade através
de suas transformações. O presente estudo tem como objetivo discutir a inclusão do aluno
com deficiência física nas aulas de Educação Física Escolar, e busca compreender os aspectos
que colaboram para a inclusão deste aluno. Como método utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde a coleta de informações permitiu evidenciar os tipos de deficiência física, legislação
que acercam a inclusão escolar, as relações e atribuições da sociedade, relação entre professor e aluno, contribuição da disciplina para inclusão e formação do professor. As informações
obtidas nos mostraram novas possibilidades de uma prática educacional que envolva a todos
os alunos contribuindo para a formação de alunos mais reflexivos e críticos ao se depararem
com as diferenças.
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Inclusão; Deficiência Física.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como problema de pesquisa a inclusão do aluno com deficiência
física nas aulas de Educação Física Escolar, visando à conscientização dos professores que deficiência não é sinônimo de incapacidade, e que esse aluno pode
participar ativamente das aulas.
Segundo Cerignoni (2005), a sociedade denomina o deficiente como: inválido, excepcional, manco, aleijado e o uso destes termos revelam a falta de informação e o preconceito
existente, já que a sociedade valoriza as pessoas pelo ideal de perfeição, beleza física e pelo
que elas possuem.
Para alguns autores a falta de qualificação e de estratégias do professor, preconceito dos
alunos, a falta de integração com os colegas e a própria cultura em que a escola está inserida
são fatores que não contribuem para a inclusão.
Segundo Gimenez (2006), o tema tem sido bem discutido no meio acadêmico, mas a
inclusão escolar não é um processo rápido e automático, e sim um processo gradativo, muitas
vezes prejudicado pela falta de clareza que a sociedade tem em relação à integração e inclusão.
A Educação Física pode contribuir de forma significativa para que haja a inclusão de
deficientes na escola, pois, seus conteúdos e objetivos apresentam peculiaridades para o desenvolvimento integral da criança. O objetivo desta pesquisa é analisar os aspectos que envolvem
a inclusão do aluno deficiente físico nas aulas de Educação Física Escolar, buscando a reflexão
das possíveis contribuições para o desenvolvimento e integração desses alunos nas aulas.
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DEFINIÇÕES, TIPOS E
CARACTERÍSTICAS DAS
DEFICIÊNCIAS
Para desenvolver esse capítulo faz-se
necessário compreender a deficiência, suas
possíveis características e tipos, utilizando informações de autores que tratam do assunto.
Assim deficiência define-se:
Pessoa portadora de deficiência é toda aquela que sofreu perda ou possua anormalidade, de uma estrutura
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que
venha gerar uma incapacidade para o desempenho de
atividade dentro do padrão considerado normal para
o homem, podendo a gênese estar associada a uma
deficiência física, auditiva, visual, mental, quer permanentemente, quer temporária (NIESS, 2003:2).

Brasil (1994) define deficiência de forma diferente, sendo que o termo portador de
deficiência refere-se à pessoa que apresenta,
em comparação com a maioria das pessoas,
significativas diferenças físicas, sensoriais ou
intelectuais, decorrentes de fatores congênitos ou adquiridos, de caráter permanente, que
acarretam dificuldades em sua interação com
meio físico e social.

• Monoplegia ou Monoparesia- Paralisia em uma extremidade do corpo, com comprometimento de apenas um membro;
• Diplegia ou Diparesia (Paraplegia)A diplegia ou diparesia referem-se
ao comprometimento de dois membros iguais;
• Triplegia ou TriparesiaParalisia
em três extremidades do corpo;
comprometimento de três membros, algumas vezes chamado de
quadriplegia assimétrica;
• Quadriplegia- Refere-se ao comprometimento espástico dos quatro
membros do indivíduo;
• Amputação ou ausência de membro- A amputação é a perda total ou
parcial de um determinado membro
ou segmento de membro;
• Paralisia Cerebral- Segundo Bobath
(1984) apud Vieira e Sousa (2011),
a paralisia cerebral é definida como
uma desordem do movimento e
da postura devido a um defeito ou
lesão do cérebro que provoca debilitação variável na coordenação
da ação muscular, com resultante
incapacidade da criança em manter posturas e realizar movimentos
normais.

É relevante para este estudo a conceituação da deficiência física para embasar
a pesquisa e abranger a problemática, assim,
deficiência física é definida por Vieira e Sousa (2011), como sendo caracterizada por: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física. Dentro da
Ao estudarmos os aspectos anatômideficiência física existem vários tipos, tratados
cos das deficiências, evidenciamos caracterísa seguir:
ticas que foram atribuídas de significados ao
• Hemiplegia ou Hemiparesia- Parali- longo do tempo e que nos auxiliam a entender
sia em uma metade do corpo, com- a deficiência em seus vários tipos e especifiprometimento de membros superio- cidades, mas o corpo deficiente assim como
res e inferiores do mesmo lado do outro qualquer, vive em um meio social sendo
necessário o entendimento de sua interação e
corpo;
aceitação na sociedade que influencia na construção de sua identidade.
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Este processo, na visão dos autores
O CORPO DEFICIENTE NA SOCIEDADE
caminha lentamente, devendo ir além de iniE AS RELAÇÕES DE PRECONCEITO

ciativas isoladas ou de pequenos grupos abordando casos específicos. Deve-se ter uma
dimensão ainda mais ampla com objetivo de
modificar a sociedade na sua maneira de agir
e pensar.

Para tratarmos do corpo na sociedade é
necessário entendermos os processos de significação que foram atribuídos ao mesmo durante a história. Ao tratar do assunto Porto, Simões
e Moreira (2004) apud Palma e Meurer (2007),
afirmam que durante grande parte da história
LEGISLAÇÃO ACERCA DA EDUCAÇÃO
da humanidade o corpo foi tratado como uma
ESPECIAL
máquina, manipulado e esquartejado, pois era
entendido como um objeto, a história revela que
Conforme resoluções estabelecidas
o corpo deficiente era considerado como endepelo Conselho Nacional de Educação em remoniado, incapaz e “anormal” e, portanto inferior
lação à Educação Especial, destacamos a REaos demais.
SOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, de 11 de Fevereiro
Porto (2000) ressalta que o homem ao de 2001, alguns artigos essenciais para disse diferenciar dos padrões ditos como “normais” cussão da Educação Especial, e para orientapela sociedade, é diferenciado pelos títulos que ção e embasamento para a prática profissional
recebe e também pelas formas de tratamento dos docentes.
que o evidenciam como “diferente”, pelo fato de
ver um corpo com níveis de capacidade, potenNesta resolução são citados artigos
cialidade e limite fora da padronização estabele- que estabelecem direitos educacionais para
cida, tornando-o excluído do viver. A sociedade é alunos com necessidades especiais buscaninjusta e incoerente com ela mesma, pois quan- do pleno desenvolvimento e sua inserção na
do nomeia um homem de “normal” ou “anormal” vida social. Desta resolução ressaltamos dois
estabelece limites para este viver e se relacionar artigos que darão rumo às discussões desta
com o mundo.
pesquisa:

Segundo Porto (2001:134) apud Palma
Art. 3º Por educação especial, modae Meurer (2007) para que a deficiência seja comlidade da educação escolar, entende-se um
preendida e aceita socialmente é necessário:
processo educacional definido por uma proRefletir, discutir e propor situações que venham a propi- posta pedagógica que assegure recursos e
ciar qualidade de vida aos deficientes está diretamente serviços educacionais especiais, organizados
associado às mudanças de atitudes, valores e crenças institucionalmente para apoiar, complementar,
sobre a forma de olhar e ver um deficiente. E isso só suplementar e, em alguns casos, substituir os
será possível a partir do momento que as pessoas fo- serviços educacionais comuns, de modo a garem vistas como seres humanos cognoscíveis, limita- rantir a educação escolar e promover o desendos e não incapacitados, sensíveis e não apáticos, per- volvimento das potencialidades dos educandos
ceptivos e não alheios em sua relação com o mundo que apresentam necessidades educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades
(PORTO, 2001, p. 134).
da educação básica. Parágrafo único. Os sistePara os autores Cidade e Freitas (1997) mas de ensino devem constituir e fazer funcioapud Júnior e Silva et alli (2004), para que ocor- nar um setor responsável pela educação espera o processo de inclusão deve-se promover cial, dotado de recursos humanos, materiais e
uma sociedade que aceite e valorize as diferen- financeiros que viabilizem e dêem sustentação
ças individuais aprendendo conviver dentro da ao processo de construção da educação includiversidade humana, através da compreensão siva (BRASIL, 2001, p. 1).
e da cooperação.
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Esse artigo relata o que é a Educação
Especial mostrando algumas etapas do processo educacional, visando garantir o pleno
desenvolvimento dos alunos, independente de
suas capacidades, características pessoais e o
processo de aprendizagem:

e suas possibilidades de inclusão, uma vez que
o ato de incluir também está relacionado com a
compreensão do corpo docente da escola. O
autor afirma que a inclusão escolar pressupõe
que todos, sem exceções, devem participar da
vida escolar, onde deve ser desenvolvido um
trabalho pedagógico que sirva para todos os
Art. 4º Como modalidade da Educação alunos indiscriminadamente.
Básica, a educação especial considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes,
Para Medeiros e Falkenbach (2008), a
as características biopsicossociais dos alunos prática da inclusão exige que os educadores
e suas faixas etárias e se pautará em princípios compreendam e aceitem as diferenças indiviéticos, políticos e estéticos de modo a assegu- duais, incentivem e promovam a valorização
rar:
das pessoas e a cooperação entre elas. O auI - a dignidade humana e a observância tor ainda cita que a inclusão é uma ponte para
do direito de cada aluno de realizar seus pro- formação de um novo tipo de sociedade atrajetos de estudo, de trabalho e de inserção na vés de suas transformações.
vida social;
II - a busca da identidade própria de
Para que o processo de inclusão ocorcada educando, o reconhecimento e a valori- ra é necessário compreender onde o mesmo
zação das suas diferenças e potencialidades, começa, e para Mello (1997) apud Júnior et
bem como de suas necessidades educacio- al. (2004) , abordar as questões acerca da innais especiais no processo de ensino e apren- clusão deve-se iniciar pela escola, já que seu
dizagem, como base para a constituição e am- papel não é apenas o de ensinar e transmitir
pliação de valores, atitudes, conhecimentos, conhecimentos sistematizados, mas também o
habilidades e competências;
de participar e promover ações que objetivem
III - o desenvolvimento para o exercício o estabelecimento dos padrões de convivência
da cidadania, da capacidade de participação social, constatando que a escola pode ser um
social, política e econômica e sua ampliação, veículo facilitador junto à sociedade onde está
mediante o cumprimento de seus deveres e o poderá adquirir, fundamentar e modificar conusufruto de seus direitos (BRASIL, 2001, p. 2). ceitos de participação, colaboração e adaptação.
O artigo engloba as propostas essenSegundo Florentino e Saldanha (2007),
ciais para garantir ao aluno deficiente direitos para que haja a inclusão não basta criar-se “coiguais aos propostos na educação comum.
tas”, é necessário pensarmos em uma escola
que atenda a todos de forma igual, com profissionais aptos a trabalharem com a diferença e
A INCLUSÃO ESCOLAR E AS
onde não haja espaço para a criação e conserCONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO
vação de valores segregacionistas.
FÍSICA
A palavra inclusão tem como significado ato ou efeito de incluir, ato pelo qual um conjunto contém ou inclui outro, e para Falkenbach
et alli (2007) estudar o processo de inclusão e
de integração nos discursos dos professores e
coordenadores possibilita compreender o momento atual em que as escolas estão passando

Dentro do contexto inclusão é necessário analisarmos as contribuições da disciplina
de Educação Física para uma educação mais
inclusiva. Segundo Palma e Meurer (2007) a
Educação Física é uma área de conhecimento
que trabalha diretamente com o corpo e suas
significações em todos os seus contextos de
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atuação, porém, Oliveira (2005) afirma que as
mudanças ocorridas no Brasil, como o processo de urbanização e industrialização, influenciaram a Educação Física para que desempenhasse função significativa no que diz respeito
à difusão dos preceitos higienistas, a valorização dos princípios eugênicos, o fortalecimento
corporal do trabalhador para o aumento da capacidade produtiva, entre outras ações.
Tolocka (2006) relata que a Educação
Física no Brasil passou muito tempo desempenhando suas atividades apenas para pessoas
ditas como integrantes da faixa de normalidade
populacional, buscando assim um corpo ideal
e ignorando totalmente a diversidade existente
na humanidade.
Essa visão de tecnicismo trouxe vinculada a Educação Física uma imagem do dito
corpo “saudável” e esteticamente belo. Para
Palma e Meurer (2007) se o corpo “saudável”
fosse à realidade de trabalho da Educação Física estaríamos desconsiderando a diversidade
humana como se não existissem os corpos de
diferentes condições biológicas.

Para Daolio (1995) apud JUNIOR et al.
(2004), a Educação Física no âmbito escolar
deve atender a todos os alunos, considerando
e respeitando suas diferenças, e deve ir além
do foco da cultura corporal, explorar as diferenças da própria pluralidade da cultura corporal.
O papel da Educação Física para Marco (1995) apud Júnior et al. (2004), não é o de
formar atletas, mas sim contribuir com o desenvolvimento pleno da pessoa, com a formação
de uma consciência crítica, com o conceito de
cidadania e com o próprio desenvolvimento da
consciência corporal, entendendo que o conhecimento do corpo precede a descoberta e
integração do mundo exterior.

1O ALUNO DEFICIENTE NAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Educação Física Adaptada é um dos
termos utilizados atualmente para definir a disciplina voltada à inclusão do aluno deficiente.
A autora Cidade (2002) afirma que esta é uma
área da Educação Física que através da Resolução 3/87 do Conselho Federal de Educação
foi criada para prever a atuação do professor
de Educação Física com o deficiente, adequanDesta maneira, valores como coope- do o método de ensino às características de
ração, competição, rendimento, seleção dos cada um e respeitando as diferenças individumais aptos, são largamente difundidos pela ais.
Educação Física e seus profissionais exercenA autora afirma que a Educação Física
do, assim, inegável influência sobre a sociedade e, conseqüentemente, sobre o sistema edu- na escola se constitui em uma grande área de
adaptação que ao permitir a participação dos
cacional como um todo.
alunos em atividades físicas adequadas proOs autores Medeiros e Falkenbach porciona a valorização e integração num mes(2008), referem-se à inclusão do deficiente mo mundo.
nas aulas de Educação Física como uma taPara Brasil (1998) apud Medeiros e
refa bem complicada, mas a disciplina pode
contribuir com o processo de inclusão, pois Falkenbach (2008), nas aulas de Educação Física fatores como o preconceito, dificuldade de
seus conteúdos e objetivos contribuem para o
interação e de adaptação à aula acabam acarmelhor desenvolvimento integral da criança.
retando a exclusão do aluno deficiente, mas a
participação nessa aula pode trazer muitos bePara Oliveira (2005), a Educação Físinefícios para esses alunos, principalmente no
ca apresenta-se como área acadêmica impor- que diz respeito ao desenvolvimento das catante no que diz respeito às possibilidades de pacidades perceptivas, afetivas, de integração
aprendizagens e participação de crianças de- e inserção social, que os levam a uma maior
ficientes em práticas da cultura corporal e de condição de consciência, em busca da sua fulazer.
tura independência.
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Edler e Carvalho (1998) apud Júnior et
al. (2004), dão ênfase na questão que todos
os alunos devem participar da vida acadêmica,
em escolas consideradas comuns e em classes regulares devendo ser desenvolvido um
trabalho pedagógico que sirva para todos, indiscriminadamente, e para Júnior et al. (2004),
cabe à escola uma grande parcela de responsabilidade nessa transformação onde o aluno
não pode somente desempenhar um papel
passivo, mas sim ser protagonista tornando-se
mais um agente multiplicador deste processo.
A inclusão do deficiente nas aulas de
Educação Física, não significa a sua presença
em um determinado espaço físico observando
o desenvolvimento da aula, mas sim fazer com
que o deficiente participe de forma ativa possibilitando ao mesmo a compreensão de suas
limitações e capacidades.

O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
COMO MEDIADOR DO PROCESSO
INCLUSIVO
Segundo Rodrigues (2005) apud Falkenbach et al. 2008, na formação do professor
os currículos não desenvolvem a área da inclusão em disciplinas específicas ou como recurso para as áreas de formação pedagógica e
sim como uma disciplina separada das outras,
assim afirma o autor, é mais complexa a compreensão de inclusão nos mais diversos contextos que envolvem a Educação Física pois é
desvinculada a objetividade da área.
Em seu artigo Venturini et al. (2010),
afirma que o professor de educação física possui ferramentas significativas para que a inclusão se torne efetiva, pois pode utilizar técnicas
que melhorem a qualidade de vida dos alunos
e acesso a diversidade, fazendo com que as
crianças saibam lidar com as diferenças, possibilitando as pessoas com deficiências uma
vida em sociedade.

Mas, existem outras realidades que dificultam o processo de inclusão do aluno como
nos mostra Stainback, S. (1999) e Stainback,
W. (1999) apud Falkenbach et al. (2008), existe uma dificuldade de aceitação dos colegas
de classe perante os alunos com necessidades
especiais, mas se o professor estiver atento, ao
interpretar isso, ele pode fazer com que os alunos percebam as diferenças e igualdades entre
eles de forma a não obrigar um aluno a aceitar
o outro, mas fazendo-os realizarem atividades
em conjunto para facilitar o processo de aceitação entre as diferenças.
Ainda assim segundo Gallardo (2004)
apud Medeiros e Falkenbach (2008), afirmam
que o profissional da educação física deve
sempre garantir condições de segurança para
o aluno com necessidades especiais, fazendo adaptações, criando situações de modo a
possibilitar a sua participação, sempre visando todas as possibilidades que favoreçam o
princípio da inclusão, entre essas o professor
de educação física contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento motor de seu
aluno, onde se encontram a força muscular, a
coordenação motora, a flexibilidade corporal,
o equilíbrio motor, a velocidade e a resistência
e além do desenvolvimento motor deve favorecer o desenvolvimento da formação humana e
da afetividade dos alunos, como responsabilidade, cooperação, respeito pelos outros, solidariedade, organização, criatividade, confiança
em si mesmo.
Segundo Venturini et al. (2010), a disciplina de Educação Física, quando adequar
suas atividades corretamente ao aluno com
deficiência, possibilita a compreensão de suas
limitações e capacidades, auxiliando-o em um
melhor desenvolvimento, porém, é importante
que o professor tenha os conhecimentos básicos relativos ao seu aluno, tais como: tipo de
deficiência, se é transitória ou permanente, as
funções e estruturas que estão prejudicadas.
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A partir do momento em que o professor conhece as necessidades de seu aluno é
possível desempenhar um trabalho traga melhores resultados visando o pleno desenvolvimento do mesmo, mas é necessário também
que o professor tenha em mente que o objetivo principal para a inclusão é a busca pela
igualdade, uma igualdade baseada na razão,
na capacidade humana de aprender, buscando
compreender que todos são diferentes e apresentam suas características próprias (MANTOAN 2007 apud FALKENBACH et al. 2008).

Ao se tratar da relação professor e aluno Medeiros e Falkenbach (2008), acreditam
a partir das reflexões de uma inclusão satisfatória no âmbito escolar ser possível uma boa
relação entre o professor de educação física e
alunos com necessidades especiais, o professor deve tratar o aluno com igualdade, claro
que respeitando as suas restrições pessoais, e
levando em conta também níveis de dificuldade na aprendizagem.

Partindo deste pressuposto que toda
criança apresenta suas individualidades e características próprias, a grande maioria dos
professores, apesar de se sentirem despreparados para tal dever, acreditam que a inclusão
de alunos com necessidades especiais pode
ser benéfica não apenas aos alunos como também para a escola, melhorando a abordagem
sobre questões como as relações interpessoais, o respeito e a aceitação das diferenças.

O estudo tem como metodologia uma
pesquisa bibliográfica utilizando diversas fontes tais como: livros, artigos e revistas para a
elaboração do trabalho de conclusão de curso,
a partir de um fichamento de documentação
bibliográfica como classifica o autor:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O fichário de documentação bibliográfica constitui um acervo de informações sobre
livros, artigos e demais trabalhos que existem
sobre determinados assuntos, dentro de uma
Pacheco (2007) apud Falkenbach et al. área do saber. Sistematicamente feito, propor(2008), relata que os professores, com pouca ciona ao estudante rica informação para seus
experiência na prática educativa da inclusão estudos (SEVERINO, 2001: 39)
acham necessário buscar conhecimentos na
área para poder proporcionar aulas realmente
A partir desse fichário de documentaeducativas, abrangendo as diferenças entre os ção bibliográfica discutiremos o tema inclusão
alunos, acreditando também que é importan- do aluno deficiente físico nas aulas de Educate a implementação de ambientes educativos, ção Física Escolar e buscaremos as possibiliplanejados, que proporcionem a possibilidade dades de novos conhecimentos e valores para
do profissional da educação física possa de- a prática educacional.
senvolver um bom trabalho, disponibilizando
uma variedade de métodos de aprendizagem.
Segundo Cardoso (2004) apud Medeiros e Falkenbach (2008), a reação do professor quando trabalha com aluno especial, é afirmar que não está preparado para enfrentar as
diferenças, os motivos podem ser explicados,
por um lado, pela insegurança e pelo medo de
enfrentar o novo, por outro lado pela falta de
formação para se trabalhar com este público.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho permitiu investigar o fenômeno da inclusão na Educação Física Escolar
sendo esta uma área que trabalha com o corpo em movimento, tem a possibilidade de oferecer
oportunidades para todos os corpos, independente de suas limitações.
A Educação Física por um período desempenhou suas atividades voltadas a um corpo
produtivo, e considerava o corpo deficiente como incapaz de participar desta produção. Mas a
essência da disciplina sofreu alterações, e consequentemente, houve uma valorização das possibilidades de inserção deste corpo na prática corporal.
A educação está passando por uma série de transformações onde a inclusão tem sido
um tema discutido constantemente, mas este processo de inclusão de deficientes na escola ainda apresenta dificuldades em seu progresso. Incluir não significa colocar o aluno deficiente num
espaço físico de aula, e sim fazer com que ele se torne um indivíduo reflexivo percebendo suas
possibilidades dentro da cultura corporal de movimento.
Alguns autores consideram que o professor de Educação Física assume um papel importante ao trabalhar com alunos deficientes, considerando ser ele o mediador do conhecimento, poderá contribuir com a relação entre o deficiente e os colegas, estabelecendo respeito com
o próximo, e adequando seu método de ensino conforme as características de cada aluno.
Baseado nesta revisão atribui-se a escola como grande base para uma mudança social,
pois, nela são estabelecidos conceitos que serão passados para a sociedade, e se houver um
trabalho que valorize e enfoque as relações de compreensão da deficiência, em longo prazo
teremos uma sociedade diferenciada na maneira de pensar e agir.
Desta maneira, destaca-se esta pesquisa como um ponto de partida que refletiu a importância da inclusão do deficiente físico nas aulas, bem como seus benefícios a comunidade
escolar e a sociedade.
O aluno integrado à prática educacional será favorecido pela liberdade de expressão e
os que participam desse processo terão uma transformação de atitudes, pois irão desenvolver
senso crítico em relação às sistematizações propostas socialmente, além de se tornarem mais
reflexivos em sua atuação na vida social e desenvolverem o respeito às diferenças, entendendo
que cada um, com suas limitações, apresentam capacidades que não podem ser mensuradas
ou comparadas aos demais.
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM PAUTA:
A REALIDADE DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
VISUAL NAS SALAS DE AULA
RESUMO: O processo de Alfabetização das crianças sempre encontra obstáculos, ora de estrutura escolar, ora oriundos da própria criança, o que obriga o professor alfabetizador buscar
medidas para que no final do ano letivo seus alunos tenham aprendido o que estava previsto
para aquele período. Ou seja, é necessário que o professor se reinvente a cada situação com
a qual ele se depara. Um cenário que provavelmente faz com que o professor alfabetizador
precisa buscar estratégias de trabalho, é quando em sua turma há um aluno com deficiência
visual, o qual, assim como os demais da turma terá que passar pelo processo de alfabetização. É necessário lembrar que o aluno de inclusão muitas vezes não encontra em sua escola
adaptações necessárias à sua deficiência, sendo assim também papel do professor realizar
da maneira que se faz possível, tais adaptações. Deste modo, o objetivo do presente artigo é
apontar possíveis metodologias a serem aplicadas em sala de aula com esse aluno, para que o
professor consiga assim ter recursos pedagógicos para aplicar em seu dia a dia com essa criança. A metodologia se dará através de que envolvam o tema, comparando diferentes pesquisadores da temática, de maneira que se possibilite uma reflexão maior, embasada em variadas
fontes. Assim sendo, se espera com a elaboração deste artigo a possibilidade de apresentar
recursos que facilitem a realidade do professor que alfabetiza o aluno com deficiência visual,
de maneira com que esse processo seja significativo para quem aprende e satisfatório para
quem ensina.
Palavras-chave: Alfabetização; Deficiência Visual; Ambiente Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

o buscar pelo termo alfabetização no dicionário online dicio, se tem duas definições que se relacionam à área de Pedagogia, a primeira afirma que esta palavra
significa iniciação no sistema ortográfico e a segunda que se trata de um processo de aquisição dos códigos alfabético e numérico.
Quando se prende somente a definição do termo, o ato de alfabetizar pode ser considerado relativamente simples, já que segundo o dicionário, a alfabetização pode ser entendida
como mera apresentação de um conjunto de símbolos.
No entanto, o professor alfabetizador sabe que ela na verdade se trata de um processo que em muitos casos pode ser árduo e é exatamente esse ponto que será questionado no
presente artigo, o qual demonstrará que alguém alfabetizado não é alguém que simplesmente
identifica e reconhece em partes os símbolos alfabéticos.
Islayne Barbosa de Sá Gonçalves (2016, p. 53-54) afirma que o processo educacional
tem ocupado papel central na fase escolar das crianças, uma vez que esta é de suma importância para a escolarização delas. Gonçalves aponta que até pouco tempo, as reflexões a respeito
da alfabetização se davam a partir das discussões de metodologias para o ensino da leitura e
da escrita.
Assim sendo, o sucesso nas aprendizagens de ler e escrever dependiam, antes que
nada, dos métodos que eram aplicados para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Contudo, a partir das contribuições das mais variadas áreas do conhecimento científico, passaram
a guiar os olhares para o processo de aprendizagem, possibilitando assim o conhecimento do
modo pelo qual a criança aprende a utilizar a língua escrita, à medida que se apropria desse
conhecimento.
Deste modo, as pesquisas das ditas contribuições científicas apontam que a criança para
de fato estar alfabetizada, necessita conseguir ter certa autonomia diante dos conjuntos de letras
e números para qual ela foi apresentada. No entanto, quando esta criança possui determinada
deficiência, com ênfase na deficiência visual para o desenvolvimento deste artigo, o processo de
alfabetização dela acaba sendo ainda mais delicado, já que os instrumentos usados pelos outros
alunos, os quais passam diretamente pelo sentido da visão (ver a palavra escrita em uma folha
ou no quadro por exemplo), não se aplica de modo igualmente satisfatório para a realidade dela.
Ainda que a situação pareça de grande desafio, isso não pode ser um empecilho para
que ela se desenvolva no processo de alfabetização e qualquer outro que aponte para a aquisição do seu repertório de conhecimento. Quando se fala de leitura e escrita para pessoas com
deficiência visual, pode-se relacionar isso de algum modo com o Braille, já que em certa medida
essa escrita está presente no cotidiano das pessoas, de maneira geral, em algumas situações
como nas teclas das urnas eletrônicas, nos botões de elevadores, nas legendas de quadros em
museus, etc.
No entanto, se for realizada uma pergunta a respeito do Braille nas escolas, essas mesmas pessoas que possuem certo conhecimento a respeito ou ao menos sabem qual é o intuito
de tal escrita, podem muito que provavelmente, não saber como as palavras que possuem uma
maneira de se escrever de maneira inclusiva está presente na sala de aula, ou até mesmo comentar se está, de fato se faz presente no dia a dia escolar.
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Segundo a reportagem de Jacira Cabral da Silveira (2014), foi aprovado no final de
2013 pelas comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei
444/2011, sob a autoria de Walter Tosta (PMN-MG) que tinha como objetivo sanar a necessidade do sistema de ensino brasileiro.
Em tese, essa lei permitiria a alfabetização dos alunos com deficiência visual, mas para
sua aplicação se faz necessário algo além de somente pensar no resultado que é o aluno alfabetizado. Para que se chegue a isso, é necessário o percurso de um grande caminho que passa
pela estruturação das escolas em receber esse aluno, bem como antes que nada a alfabetização
do próprio professor em Braille, para que ele possa posteriormente alfabetizar também o aluno.
Tendo isso em vista, o objetivo deste artigo é apontar como a alfabetização dos alunos
portadores de deficiência visual realmente acontece nas escolas brasileiras, revelando por fim
novas possibilidades aos docentes que se deparam com essa situação em suas salas de aula,
sendo que muitas vezes, eles não possuem o preparo adequado para esse tipo de ensino.
Logo, a justificativa deste trabalho é a partir do que defende Isis Koelle (2019) a respeito
do que é uma educação inclusiva. Koelle aponta que incluir é integrar, abranger a todos sem
exceção.
Assim sendo, uma educação inclusiva integra os alunos com necessidade especiais
(para este artigo o foco será os portadores de deficiência visual) em escolas regulares a partir
de uma abordagem humanística, o que faz com que cada aluno bem como suas necessidades
sejam entendidas, para que assim ele tenha acesso a um ensino adequado à sua realidade.
Não se inclui um aluno deficiente somente deixando-o junto com outros não deficientes.
Se inclui à medida que todos conseguem aprender juntos o conteúdo (aqui em questão estamos
falando da alfabetização) de maneira prática.
Para chegar a estas conclusões, a pesquisa se dará através de apurações e verificações
de outros materiais também apontados por outros pesquisadores nessa temática, para que o
professor que tenha acesso a este material possa conseguir através de suas reflexões encontrar
novas metodologias de ensino para a realidade que encontra em sua sala de aula.
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A NÃO PADRONIZAÇÃO DO TERMO
Em uma sala de aula, bem como na
sociedade, sabe-se que nela haverá pessoas
com as mais variadas personalidades e características, desde física, até psicológicas. Assim
sendo, o professor sabe que uma metodologia
de ensino que funciona para uma turma de alunos não necessariamente funcionará de igual
maneira para outra.
Logo, se não se coloca um padrão em
alunos não deficientes, tampouco deverá taxar
os que possuem alguma necessidade especial
no que se diz respeito a questão de como enxergar, como Deficientes Visuais apenas, como
se todos os casos se resumisse em uma única
realidade.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1999), Deficiência Visual é definida como a
redução ou a perda total da capacidade de ver
com o melhor olho ou depois da melhor correção óptica. Enquanto a cegueira propriamente
dita, é uma alteração grave em uma ou mais
das funções da visão, de modo que afete a
capacidade de se perceber cor, distância, tamanhos, dentre outras características que se
percebem em objetos sem a utilização de outro
sentido.
Antes de se discutir medidas para alfabetização de deficientes visuais, é necessário entender como de fato essa deficiência se
caracteriza. Um artigo publicado pelos autores
Chimênia Xavier Crós, Leonardo Mataruna, Ciro
Winckler de Oliveira Filho e José Júlio Gavião
de Almeida (2018), se explica que a deficiência
visual pode ser classificada dependendo das
limitações do deficiente, ainda que de modo
geral a deficiência visual seja caracterizada somente como dois grandes grupos: os que possuem baixa visão e o que de fato são cegos.
É importante considerar, contudo, para
que cada caso de deficiência, é uma realidade
diferente de trabalho que o alfabetizador encontrará. No entanto, são vários os fatores que
podem resultar numa deficiência visual, como
é apontado no estudo citado anteriormente,
sendo alguns dos exemplos o desenvolvimento das seguintes patologias: albinismo (resulta

na pessoa grande sensibilidade à luz), aniridia (ausência ou má formação da íris), atrofia
óptica (deterioração de parte ou de todas as
partes nervosas do óptico), catarata (um dos
problemas mais conhecidos que resulta da
opacidade do cristalino), coriorretinite macular
(inflamação da coróide e/ou da retina), estrabismo (quando os olhos se encontram desalinhados), glaucoma (resultado do aumento da
pressão intraocular), toxoplasmose (inflamação
da retina), dentre as mais variadas possibilidades. É possível notar pelos os exemplos aqui
citados que os problemas são dos mais variados tipos e atingem as mais variadas partes do
aparelho ocular.
Logo, é possível perceber que não se
pode padronizar um estilo de ensino de alfabetização quando a realidade não está padronizada, isto é, o que resulta produtivo para um
aluno com a deficiência visual ocasionada pelo
estrabismo, não necessariamente funcionará
de maneira igualmente proveitosa a outro que
tem a deficiência ocasionada por toxoplasmose.
Deste modo, embasada também no
resultado das observações das pesquisadoras
Évelin Inácia de Lima, Jaqueline Batista de Oliveira Costa e Augusta Boa Sorte Oliveira Klebis, este artigo traçará possíveis caminhos a
serem trilhados pelos professores alfabetizadores quando se depararem com os mais variados graus de deficiência visual na realidade de
sala de aula.
Caminhos os quais sempre devem se
considerar como a inclusão ocorrerá de fato,
isto é, ainda que seja um desafio, não se pode
deixar as demais crianças para atender às necessidades do deficiente, tampouco o contrário. A aprendizagem deve ocorrer para todos
os alunos de modo interativo uns com os outros.
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ANTES QUE NADA: ALUNOS
O Ensino e a Aprendizagem recorrem,
ou devem recorrer, às teorias dos mais variados pensadores no decorrer dos anos que se
pensa em Educação. Este artigo resgata principalmente a teoria construtivista desenvolvida
por Piaget.
Priscila Maria Romero Barbosa (2015)
sintetiza que segundo o próprio Construtivismo,
o conhecimento é o resultado da construção
pessoal do aluno e o professor atuará como
mediador do ensino-aprendizagem.
Ou seja, para Piaget, quando uma
criança está interagindo com o mundo ao seu
redor, ela atua de maneira interna e ao mesmo
tempo externa, conseguindo assim mudar a realidade a qual vivencia.
Para tanto, é necessário que a criança
tenha um esquema de ação, o qual permitirá
que o aluno interprete a situação em que está
exposto para que esta seja praticada. Assim
sendo, trata-se, portanto, de uma ação generalizada de modo que a criança consiga se adaptar à realidade de seu meio.
Logo, com todas as crianças para que
o aprendizado se dê é necessário que ela passe por um momento de conflito, um desafio a
ser vencido, para quando se atinja a meta se
encontre o lugar de equilibração.
Em uma sala de aula sem alunos de
inclusão, é mais fácil que o professor medie
esses momentos, já que cada criança tem uma
percepção semelhante de uma mesma situação: cores de um brinquedo, distância de um
objeto, dentre outros aspectos.
O que não ocorre de igual maneira
quando há um aluno com deficiência visual.
Imagine que um professor conta uma história
em que apareça uma casa amarela, para um
aluno que enxerga não precisa mais do que
essa descrição e olhar a figura para que se
entenda o cenário.
Em contrapartida, é preciso que haja
mais detalhes desse mesmo cenário para os
alunos que não enxergam, seria interessante
que tais descrições viessem de outros sentidos
como, por exemplo, se a casa está em algum
lugar que venta muito, se é possível sentir cheiro de terra, etc.

Antes de se pensar na alfabetização
em si, é preciso pensar no cenário que o aluno
encontrará para que ela aconteça. Caberá ao
educador não permitir que o aluno portador de
deficiência se isole, que o educador busque
que faça parte da vivência do aluno passar a
percepção de que ainda que ele não veja, poderá aprender tanto quanto qualquer outro colega. Em suma, é necessário que o ambiente
esteja propício para que o aluno consiga desenvolver suas atividades de aprendizagem.

O DESAFIO PARA OS EDUCADORES
Para Cinara Lisane Zucco Gozzi (2015,
p. 07), a inclusão dos deficientes visuais nas
instituições de ensino e até mesmo na própria
sociedade é um grande desafio que a educação enfrenta. Embora caiba a escola receber
e proporcionar à criança um ambiente acolhedor, bem como toda a sociedade deve estar
preparada para lidar com a realidade dessas
pessoas deficientes, quem de fato alfabetizará
essa criança é o professor.
Contudo, basta observar as realidades das salas de aula espalhadas pelo Brasil
que se notará em considerável parte delas que
o professor recebeu pouco preparo para encarar esta realidade, e em casos ainda mais
extremos, o profissional não recebeu preparo
algum. Esse fenômeno não ocorre por falta de
dedicação do educador ou qualquer aspecto
nesse sentido. Infelizmente isso se passa porque nunca se teve muitos projetos aplicados
em larga escala para adequação do ambiente
às pessoas com deficiência.
Para tanto, deve-se antes de qualquer
outro passo, buscar entender as características e particularidades da deficiência daquele
aluno, em seguida aprofundar o conhecimento
em como ocorre a alfabetização de quem tem
a visão atingida por alguma deficiência, bem
como conhecer as abordagens dos principais
recursos didáticos para a educação.
Depois, haverá o trabalho de constituir
oportunidades para melhor entendimento do
processo de alfabetização e necessidade de
educação para a criança portadora da deficiência.
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ALFABETIZAR NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Segundo Gozzi (2015, p. 08), a educação inclusiva se dá com a inserção dos alunos
com deficiência em um meio com alunos sem
deficiência, de modo que todos interajam entre
si e que desenvolvam seu trabalho de modo
conjunto.
Contudo, muitas vezes essa inserção
acaba encontrando empecilhos principalmente
estruturais que dificultam integrar essas crianças em decorrência das necessidades de se
obter as condições mais adequadas.
Para reparar a dita situação, é necessário que haja a realização de políticas públicas no ambiente educacional, para que assim
a escola esteja adequadamente equipada com
os materiais e instrumentos adequados bem
como como haverá a especialização dos professores para tal situação. Deste modo, o ambiente escolar passa a ser um espaço mais
democrático.
Quando uma escola inclusiva existe na
prática, ainda que possa vir assustar a comunidade acadêmica à medida que exige mudanças e atitudes, mas ainda assim, ao adotar essas medidas inclusivas resultam como exemplo
para a população ao redor da escola que também passa a se questionar como a sociedade
de modo geral recebe os deficientes visuais.
Deste modo, mais do que permitir a frequência de um aluno com essas deficiências
no espaço educacional, a escola sendo inclusiva permitirá que o aluno participe ativamente
das aulas, interaja de modo adequado no processo de alfabetização destinado a ele, socializando e vivenciado cada uma das etapas da
aprendizagem.

A ALFABETIZAÇÃO NESSE CENÁRIO
Uma das primeiras dificuldades que as
crianças com deficiência visual encontram em
vários casos é como a família lida com elas.
Toda criança antes mesmo de iniciar a vida escolar interage em primeira instância no ambiente em que mora.
É comum vermos os pais e os familiares mais próximos estimulando os bebês e as
crianças pequenas a falarem e a interagirem
com o ambiente ao seu redor, seja com uso de
aparelhos celulares, brincadeiras, etc. mesmo
que façam isso de modo involuntário.
É também de modo involuntário que
o oposto acontece em algumas situações.
Em certas realidades familiares que segundo
Gozzi (2015, p. 11) comenta, uma vez que a
família percebe a deficiência da criança, em
grande parte dos casos tem como grande preocupação procurar a cura para o problema,
esquecendo-se assim de estimular os demais
sentidos da criança, o que atrapalha no desenvolvimento infantil já que deixa de trabalhar os
conceitos básicos da sua formação.
Assim sendo, a criança chega à escola não somente com a sua deficiência, mas
também com atrasos em seu desenvolvimento,
ocasionados por essa falta não proposital ocasionada pelos familiares.
A família ocupa parte muito importante
no desenvolvimento infantil, ou seja, uma vez
que deixa de estimular a criança de maneira
correta, deixa traços que dificulta o seu aprendizado.
Por outro lado, quando a criança cega
ou com baixa visão vem de uma realidade que
busca através da interação estimular os seus
demais sentidos, bem como o contato com o
mundo através de contação de histórias, brincadeiras, transmissões de costumes e tudo o
que geralmente faz parte dos primeiros anos
de vida de uma criança não deficiente.
É mais fácil que ela chegue na escola
para começar seu processo de alfabetização
com uma realidade de desenvolvimento mais
próximo de uma criança que consegue ver perfeitamente.
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Uma vez na escola, tanto a criança deficiente que teve estímulos familiares quanto a
que não teve, a partir do momento que se inicia
o processo de alfabetização, é necessário que
haja com a criança, seja ela portadora da cegueira ou da baixa visão, bastantes atividades
que proporcionem a estimulação consistente. É
novamente através do estímulo que irá favorecer o desenvolvimento da criança, seja através
de suas performances corporais, sensoriais, táteis, motoras ou qualquer outra.
Logo, antes de introduzir o Braille propriamente dito para resultar na etapa em que a
criança leia e escreva, é preciso que ela tenha
passado por todo esse processo de consciência e conhecimento tanto de seu próprio corpo
quanto de mundo, seja através de atividades
concretas, seja através de brincadeiras para
que finalmente ela seja apresentada a esse sistema de escrita adaptado à sua realidade.
Antes da criança com deficiência visual
começar a ler textos é necessário que ela leia
o mundo e essa leitura se dá através dos estímulos que fazem parte da primeira etapa de
seu desenvolvimento.
Do mesmo modo que se passa com
crianças não deficientes. Elas não começam já
com leitura e escrita, elas iniciam a aquisição
de seu conhecimento com o diálogo com outras pessoas, com os jogos, as brincadeiras,
os desenhos, as descrições para finalmente
começar o aprendizado letrado.

O BRAILLE
Para Vygotsky (2005, p. 77), a invenção do Braille fez muito mais para os cegos
do que milhares de ações filantrópicas. O autor traz essa afirmação porque considera que
a possibilidade de ler e escrever é mais importante que o sexto sentido e a agudeza do tato
e do ouvido.
É através da possibilidade de ler e escrever que se decodifica o signo e se extrai as
informações de um texto para que assim se
alcance o objetivo de entender as informações
ali apresentadas.

Cabe também ao professor alfabetizador, assim como apresenta ao demais alunos o
alfabeto tradicional, apresentar ao aluno cego
o alfabeto em Braille, enquanto desenvolve a
autonomia social e intelectual da criança para
que ela consiga perceber-se como sujeito ativo
do processo.
Isso é, saber que futuramente o ato de
ler não será somente algo que ocorre quando
o professor está ao seu lado auxiliando-o, mas
sim como algo que fará parte da sua realidade
enquanto sujeito letrado.
Dito de outro modo, ainda que o professor seja mediador do conhecimento, ele
não deve ser mero repassador de informações.
É papel desse profissional de educação que
ele tenha boa desenvoltura em sua prática pedagógica.
Essa exigência existe, porque não existe uma técnica finalizada e universal para que
funcione igualmente bem com todo e qualquer
aluno portador de deficiência visual em todas
as salas de aula brasileiras. A utilização do
Braille na alfabetização também depende da
sua adaptação e adaptação do aluno com a
realidade em que se encontram.
Retomando a teoria de Piaget, o professor também deverá atuar como observador
para que fique atento sobre como se dá a evolução do aluno, para que ele consiga passar
por cada uma das etapas do conhecimento
que Piaget aponta, ou seja, o professor deverá
acompanhar de perto e analisar cada avanço
adquirido pelo aluno.
Para as crianças que de fato são cegas
ou que possuem perda visual quase que totalmente, a alfabetização se dá através do ensino do alfabeto Braille. Este é um método que
permite com que a criança (ou qualquer pessoa alfabetizada) cega leia e escreva através
da sua utilização. O alfabeto é composto por
um código de seis pontos inventado no século
passado por Louis Braille.
Através do processo de alfabetização
com o Braille, o aluno estará apto para ler e
produzir manualmente a escrita, através de
uma prancheta com ranhuras, na qual se adapta uma régua com orifícios retangulares que
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servirão como guia para que assim se produzam as marcas com uma ponta de aço adaptada para a manipulação denominada punção.
Durante muito tempo, o Braille era a
única saída para que os cegos tivessem acesso à escrita, já que consiste em um método
bastante eficiente e relativamente acessível.
Deste modo, um cego bem familiarizado com
o funcionamento do Braille consegue ler e escrever tranquilamente.
Outro ponto positivo é que principalmente no que se refere à leitura, é consideravelmente fácil aprender o Braille. Isto é, o professor não precisa ter anos de preparo para
conseguir alfabetizar o aluno cego, basta que
ele esteja familiarizado suficientemente em
como se dá a escrita e leitura.
Por outro lado, é errado pensar que
tudo que se relaciona ao Braille se dá de maneira tranquila, já que é necessário que o discernimento tátil seja bem trabalhado para que
ao ler se tenha maior percepção de cada letra
e, consequentemente, de cada palavra.
Também existe para o ambiente escolar pouco material de apoio voltado ao uso do
Braille, o que prejudica o aprendizado e desenvolvimento do aluno. Além disso, é preciso que
se lembre que o mecanismo do Braille não se
dá tal qual a escrita tradicional, isto é, como
ele é escrito (puncionado) com o papel pelo
avesso, se resulta em uma escrita de modo espelhado.
E por fim, uma vez que ao se comparar
um mesmo texto escrito em Braille e escrito de
modo tradicional, será possível notar que o primeiro será mais volumoso do que o segundo,
o que dificulta o manuseio do conteúdo a ser
trabalhado.
Desta forma, uma vez que o professor
já tenha o domínio do Braille, ele deverá buscar maneiras, inclusive de atividades complementares já que não se tem produção suficientemente satisfatória que cheguem às escolas
para que o professor encontre em que apoiar
o seu trabalho. Alfabetizar é muitas vezes se
reinventar, alfabetizar em Braille, obriga que o
professor se reinvente ainda mais.

O cenário de alfabetização de deficientes visuais é, portanto, uma grande trajetória
de superações, principalmente de estruturas. O
problema é quando o professor não se prontifica a adequar o conteúdo ao aluno e sintetiza
seu ensino como mera silabação, o que não
pode acontecer já que um aluno que reconhece sílabas, não necessariamente é um aluno
que lê e escreve.
Uma alternativa para lidar com esta
situação tão delicada no sistema educacional
brasileiro é o professor buscar novas atividades que sejam possíveis de serem realizadas
em seu ambiente de trabalho.
Isto é, dependendo da infraestrutura da
escola em que o educador trabalha, ele pode
por exemplo fazer uso de instrumentos mais
tecnológicos como aparelhos de som ou até
mesmo computadores para que o aluno tenha
o conteúdo chegando até ele de um modo
mais interativo do que explicações tradicionais
que muitas vezes podem parecer abstratas. Já
em uma escola com menos recursos, pode-se
investir em jogos que se utilizem de percepções táteis para que se atinja o devido fim visado no conteúdo programático que o professor
tem que cumprir.

O BRAILLE EM CONJUNTO COM AS
NOVAS TECNOLOGIAS DE LEITORES
DE TEXTOS
Para Batista (2018, p. 44), é a partir do
intuito de refletir a respeito do desenvolvimento das tecnologias digitais no ensino tanto da
leitura quanto da escrita no processo de alfabetização, a autora discute o papel destes no
que ela denomina desbrailização isto é, dar a
chance do professor e do aluno trabalharem
em sala de aula para além do uso do Braille.
A autora exemplifica que através dos
avanços tecnológicos, começaram a surgir
aparelhos de tela, livros falados, livros digitais,
dentre outras variadas formas de leitura e escrita atuais que permitem que o cego tenha acesso à informação sem estar preso somente ao
Braille.
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Seria imaginar o melhor cenário educacional que em todas as escolas que recebem
alunos cegos em processo de alfabetização
tivesse pelo menos um desses aparelhos citados. Mas, ainda que não haja essa possibilidade, as tecnologias inclusivas permitem que o
professor analise como através dos sons, das
histórias, da musicalidade e do ritmo se dá o
aprendizado.
Sendo assim, ainda que as tecnologias ajudem num cenário de maior produção
de conteúdo educacional, há possibilidades de
trazer seus benefícios de modo adaptado para
quando não se pode usufruir de tais recursos,
uma dessas reflexões é a respeito de como a
criança é capaz de aprender das mais variadas
formas para além do papel e do lápis, no caso
dos alunos cegos, do papel e do Braille. Ainda
que a prática da escrita e leitura propriamente
ditas também devem estar incluídas no currículo de atividades dos alunos cegos.

texto, poderá até mesmo reproduzir alguns termos e identificar algumas palavras, mas não
terá completo êxito ao ler e interpretar.
Isso porque um aluno que de fato é
alfabetizado, consegue ter a maturidade para
compreender até mesmo sem ajuda de um
professor (em um momento futuro) o que está
escrito e o tamanho do significado daquilo que
se lê.
Contudo, não deve ser entendido com
o que aqui foi apresentado que o Braille é
portanto uma futilidade criada e que utilizando apenas outros meios se dará uma alfabetização mais completa e que o aluno deverá
ter contato com a escrita em Braille somente
de modo dinâmico, mas sim que o professor
deverá equilibrar no seu cotidiano em sala de
aula os aprendizados com outros recursos juntamente com o Braille.
Isto é, o convívio em sociedade exige
que o aluno tenha conhecimento ortográfico,
mas tenha desenvolvimento próprio no que se
A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO diz respeito a interação e convívio com outros,
independentemente da presença ou ausência
EM CONVÍVIO COM O BRAILLE
de atividades para que saia da escola mais do
Batista (2018, p. 29) discute que o en- que um aluno, mas um cidadão.
sino de qualidade no Brasil sempre foi destinado somente às minorias principalmente as que
possuíam melhor poder aquisitivo, além disso,
o próprio conceito de alfabetização sofreu variações no decorrer dos anos. Historicamente,
uma pessoa que sabia assinar o próprio nome
já podia ser considerada alfabetizada, o que já
não se considera hoje em dia.
Depois, começou o debate a respeito
de um ensino em que consegue realizar cópias dos conteúdos, sem, no entanto, entender,
interpretar ou realizar qualquer aproveitamento
do que a ele é apresentado. Ou seja, o ensino
passou a cobrar a alfabetização de fato e não
apenas o letramento, ainda que este seja parte
constituinte do processo de alfabetização.
Esse exemplo mais geral apresentado pela autora, pode ser relacionado ao que
acontece quando um aluno tem na escola o
acesso ao braille, sem, no entanto, ser de fato
alfabetizado. Ele poderá reconhecer os signos,
ou seja, os pontos que usam para escrever um
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os pontos apresentados no presente artigo percebe-se que a grande
questão no que se refere a alfabetização de alunos cegos ou com grau considerado de deficiência visual é que por mais que as escolas recebam esses alunos, as instituições não sabem
exatamente como lidar com a situação o que resulta em um aluno deficiente que frequenta o
ambiente que em tese deveria ser inclusivo, mas pela falta de adaptações, fica à margem dos
processos educacionais que ocorrem na sua sala de aula.
O maior dos obstáculos nessa recepção de modo geral é a adequação do ambiente
escolar à realidade do aluno e entende-se por escola todo o ambiente: a sala de aula, os outros
espaços que o aluno frequentou na instituição de ensino, os materiais, o preparo dos profissionais, etc.
A questão é que boa parte dessa estrutura não depende somente do desejo da escola
em como melhor atender seus alunos com necessidades mais específicas, mas sim de um investimento do Estado que infelizmente muitas vezes não ocorre. Assim, é necessário que dentro
das possibilidades a escola se adapte ao aluno com aquilo que lhe é possível e lute junto aos
familiares para conseguir melhorias que deveriam ser dos alunos deficientes por direito.
Outro obstáculo como citado anteriormente é aquele o qual a família não instigou seu
desenvolvimento ou por não aceitar a deficiência (seja de modo implícito ou explícito) ou que
por alguma razão não souberam lidar com a situação e estimular a criança de modo adequado.
Nesses casos, seria proveitoso que a família fosse convidada à instituição de ensino
de seu filho a da criança pela qual ela é responsável para que os profissionais da educação
expliquem a respeito da importância do trabalho conjunto entre escola e família para o melhor
desenvolvimento do aprendizado da criança.
Ou seja, ainda que o professor alfabetizador seja a pessoa mais atuante na transmissão de conhecimentos e quem guiará o aluno pelo caminho a ser trilhado até que o aluno seja
alfabetizado, a criança com deficiência visual é parte integrante da responsabilidade de todos:
professores, gestão, equipe escolar e família.
Freire (2000, p. 67) afirma que “Se a educação sozinha não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”, ao traçar um paralelo com o impacto do ato
de se alfabetizar o aluno deficiente de maneira adequada e proveitosa, a escola também estará
atuando como exemplo social.
Isto é, a comunidade ao redor daquele ambiente escolar verá como a instituição lida
com a situação de incluir e começará a adaptar-se também àquela criança que além de aluno
também é um cidadão integrante do seu meio.
É a partir da verdadeira inclusão do aluno, seja totalmente cego ou de baixa visão, que
será possível desenvolver e vivenciar a alfabetização de qualidade, que não formará apenas
alunos que leem e escrevem, mas contribuíram para a formação cidadã de cada um dos alunos
que participarem desse processo.
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A escola tem como obrigação acolher todo e qualquer aluno e suas peculiaridades, e é
através da inclusão e do incentivo ao convívio com as diferenças que os alunos terão a melhor
dimensão de perceberem que todos eles possuem os mesmos direitos e os mesmos espaços
diante da comunidade escolar em que fazem parte.
Para tanto, no que se diz respeito ao processo de alfabetização propriamente dito, o
professor deve se fazer atuante. Deve ter planos de aulas bem elaborados, atividades que se utilizem dos outros quatro sentidos para que todos possam participar das diversas sensações que
o aprendizado pode proporcionar, ou seja, se ao se contar uma história a descrição do cenário
apresenta uma casa amarela, deve-se explorar o que mais além da cor constitui aquela cena:
venta muito no local? Tem cheiro de terra molhada? Faz calor ou frio naquele momento para que
assim todos consigam imaginar da melhor forma o conteúdo o qual foi apresentado na história.
Além disso, o professor deverá acompanhar de modo atento em como está sendo o desenvolvimento do aluno com deficiência, se está acompanhando o conteúdo do mesmo modo
que as outras crianças da turma, quais as maiores dificuldades e facilidades daquela criança
para que cada vez mais o ensino para ela esteja evoluindo positivamente.
Quando um professor descobre que na sua sala de aula haverá um deficiente visual,
muitas vezes a primeira reação será de preocupação, no entanto, por mais que se prepare a
escola e os profissionais, o maior enriquecimento para a experiência de como alfabetizar o aluno
com deficiência na trajetória profissional desse pedagogo será de fato a possibilidade da alfabetização em si.
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CHAPEUZINHO VERMELHO E A
INTENCIONALIDADE DO CONTO NA
APRENDIZAGEM INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa buscou explorar e discutir a presença da intencionalidade implícita
nos contos de fadas, influenciando a aprendizagem e desenvolvimento infantil, baseando-se
nas percepções e contextualizações de Charles Perrault, e dos irmãos Grimm, lançadas em
épocas diferentes e com intuitos internos e externos similares. O propósito é identificar as
particularidades do conto Chapeuzinho Vermelho, relacionando as intenções das concepções
psicológicas na formação das crianças, bem como relacionar a desconstrução entre as obras
e como as personagens representam mudanças sociais, culturais e históricas, influenciando
na formação da identidade da criança. Os contos caracterizam-se como renovador, histórico, cultural e educacional, que transforma, constrói, desconstrói e renova a identidade dos
contos de fadas e suas trajetórias multifuncional, estudada e pesquisada por intermédios
de grandes professores, educadores e historiadores. Para as crianças, alguns contos podem
representar apenas narrações, mas as intenções intertextuais favorecem o desenvolvimento
das capacidades linguísticas, além de oportunizar a criatividade e imaginação.

Palavras-chave: Ensino Superior; Avaliações; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

s contos de fadas não têm somente em comum a grande repercussão estudada, mas as personagens, as tramas e contextos ocorrem em torno de príncipes,
fadas, heróis e vilões, permitindo a intencionalidade na construção das personagens, a fim de permitir a curiosidade das crianças pela interpretação, leitura, criticidade, ampliação do vocabulário, desenvolvimento linguístico, entre outras possibilidades de aprimoramento
das habilidades humanas (DIAS, 2009).
Os contos de fadas iniciaram-se a partir da reunião de histórias contadas nas famílias,
que passavam entre as gerações, abordando a cultura e identidade social. Na Educação Infantil,
os contos dependem do narrador gostar de contar histórias, contando a história de modo que
as crianças estejam envolvidas, despertando a imaginação e possibilitando o desenvolvimento
das habilidades cognitivas, imaginativas, entre outras (MENDES, 2010).
Atualmente, os contos contribuem de maneira significativa ao desenvolvimento e aprendizagem da criança, a partir das experiências vividas por heróis, fadas, princesas, vilões e demais personagens, relacionados à realidade que leva a criança refletir e enfrentar sobre desafios
propostos pela sociedade (KOCK, 2012).
O objetivo deste trabalho é identificar a intencionalidade dos contos de fadas na aprendizagem infantil. Os objetivos específicos são: identificar a evolução do sistema educacional
superior brasileiro; analisar alguns apontamentos históricos dos contos de fadas; estabelecer as
relações do conto Chapeuzinho Vermelho à aprendizagem infantil; identificar as contribuições
dos contos ao desenvolvimento da criança.
A necessidade desse estudo justifica-se na importância do ensinamento que os contos
de fadas proporcionam às crianças é de extrema importância para que os conflitos internos sejam resolvidos a partir dos auxílios externos de suas experiências.
Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica, com revisão de literária, buscando em publicações de outros autores, embasamento para a fomentação deste estudo, possibilitando a observação de que os contos de fadas permitem o desenvolvimento da capacidade
crítica, lógica, imaginativa, linguística e demais habilidades, fundamentais para a formação da
criança.
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OS CONTOS DE FADAS
Os contos de fadas são histórias repletas de criaturas fora da realidade comum,
como fadas madrinhas, animais falantes, bruxas, tapetes mágicos, entre outros elementos
conhecidos, especialmente pelas crianças. Esses contos são repletos de magias e de encantos, que sempre serviram para divertir e passar
ensinamentos para as pessoas. Antigamente o
lugar de circulação dessas histórias eram as aldeias antigas, de preferência junto das lareiras
das casas (MEREGE, 2007).
Os contos de fadas são conhecidos
como histórias que fazem parte do folclore de
vários povos, devido à interação com a sabedoria popular e a narração de conteúdos essenciais à condição humana. Como a transmissão
oral destes contos de fadas aconteceu antes
mesmo da escrita, dificulta a identificação de
sua origem.
Para Schmidt (1946 apud FIORIN,
2009) os temas escolhidos para aflorar a imaginação das crianças permanecem praticamente
os mesmos no decorrer dos séculos, devido à
transmissão hereditária.

O registro documental dos contos de
fadas teve início no século VII com a transcrição
do poema épico anglo-saxão Beowulf. Porém,
apenas no século IX as fadas são inseridas nas
histórias do livro de escrita galesa, conhecido
como Mabinogion. Este livro simboliza, além
da aparição das fadas, a transformação das
aventuras reais que deram origem ao ciclo das
histórias sobre o Rei Artur, mas foi no século XII, em 1155, que o Romance de Brut de
Wace contou as aventuras épicas do Rei Arthur
e seus cavaleiros, lendas estas que compõe a
história humana (BETTELHEIM, 2007).
Neste mesmo século, Os Lais de Marie de France, que trazia poemas líricos com
temas das novelas de cavalaria sobre o Rei Artur passaram a divulgar a cultura céltico-bretã
pelas cortes da Europa e sua aceitação pelo
cristianismo (FIORIN, 2009).
Durante o período da Idade Média o paganismo perdeu espaço para uma nova visão
de mundo, gerada pelo cristianismo por meio
da absorção espiritual, chegando ao Renascimento de uma maneira totalmente transformada. No período Clássico houve a alteração nos
contos de fadas, que deixaram de narrar os
sentidos da verdade humana, renunciando a
seu real significado para abrir espaço às imaginações coloridas e fantasiosas, implicando na
composição de contos voltados às crianças e
à infância (MENDES, 2010).

Mendes (2010) afirma que os primeiros registros conhecidos dos contos de fadas
apresentam uma data próxima de 4.000 a.C,
produzidos pelos egípcios, que abordava histórias ocorridas no mundo de uma maneira esBettelheim (2007) chama atenção para
pecialmente atraente, com passagens de susa elaboração da primeira coleção de contos a
pense e emoção.
com referências ao folclore europeu, em meaEm seguida, estes contos, surgiram dos do século XIV, nomeado “Gesta Romanona Índia, Palestina e Grécia Clássica, mas o rum”. Esta coleção era de origem persa, esImpério Romano foi o principal divulgador das crita apenas em latim, posteriormente abrindo
histórias mágicas traduzidas do Oriente para o margem para o surgimento da coleção “As Mil
Ocidente. A exaltação aos bens materiais en- e Uma Noites”, que representa o folclore e a
contradas do Oriente, como a luxúria da Ará- cultura árabe, interpretadas até os dias atuais.
bia, Persa, Irã e Turquia, era oposta à cultura
Os contos de fadas a princípio, não
valorizada pelos povos celtas do ocidente, caracterizada pela e magia e espiritualidade nar- representavam uma literatura elaborada para
crianças. A transformação de conto adulto para
radas pelas pessoas (BEZERRA, 2008).
infantil iniciou-se no século XVII na França, com
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o escritor Perrault. Também os irmãos alemães
Grimm, no século XVIII, contribuíram para esta
transição, assim como o dinamarquês Andersen no século XIX, fechando a proposta infantil com Walt Disney no século XX, na América
(MEREGE, 2010).
Bezerra (2008) discorda da assertiva
e afirma que a transformação dos contos de
fadas em literatura infantil aconteceu no século
XIX, nos países de língua inglesa, pelo trabalho realizado por vendedores ambulantes ao
viajarem por diversos povoados, oferecendo
pequenos volumes de baixo valor que traziam
as histórias do folclore e dos contos de fadas
de forma simplificada, sem as passagens mais
elaboradas ou de difícil compreensão para sugerir uma leitura mais acessível a todos.
Para Bettelheim:

mecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O
Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, A Gata
Borralheira, Henrique de Topete e O Pequeno
Polegar (FIORIN, 2009).
Os irmãos Grimm, Jacob (1785-1863)
e Wilhelm (1786-1859), ficaram conhecidos
pelas suas interpretações do folclore e da linguística, pois colecionaram histórias contadas
pela tradição oral durante décadas para então
caracterizarem as crenças de uma maneira
mais próxima à realidade. A primeira publicação dos irmãos aconteceu 1812, mas em
1814, os irmãos fizeram uma obra famosa entre as pessoas, conhecida como o conto de
lendas narradas por Viedma Sennin, uma senhora camponesa que transitava por uma aldeia próxima à Kassel (MENDES, 2010).

Nos contos de fadas, os nomes das personagens vão
depender de suas características físicas ou emocionais
como: “Chapeuzinho Vermelho” é assim conhecida por
sua capa; A “Branca de Neve” tem esse nome por ter
a pele branca como à neve; a “Bela Adormecida” se
chama assim por ter dormido 100 anos. Dessa forma,
identificar as personagens da história se torna mais fácil. Além do mais, nenhuma delas possui uma idade
certa e possuem característica muito comum à infância
como: medo, vergonha, ingenuidade, timidez (BETTELHEIM, 2007, p. 16).

Segundo Merege (2010), alguns relatos de conhecidos dos irmãos afirmam que
Jacob era o mais inteligente para a escrita dos
contos de fadas, mas Wilhelm era o irmão mais
entusiasmo na escrita de poesias. Ao unir todas as obras dos irmãos Grimm, o número alcançado foi de 210 histórias, conhecidas até
os dias atuais, como: Pele de Urso, A Bela e a
Fera, João e Maria.

O contexto histórico dos escritores responsáveis pela transição do conto de fadas
para história infantil iniciou-se com Charles Perrault (1628 a 1703). Durante sua vida de escritor, publicou os “Contos de ma Mère I´Oye”,
traduzido como “Os contos da Mamãe Gansa”,
que trazia a ilustração de uma velha fiandeira
na capa, simbolizando a tradição da época representada por mulheres que contavam estórias enquanto fiavam (KOCK, 2012).

De acordo Fiorin (2009), o primeiro especialista em narração a estudar os contos dos
irmãos Grimm e de Perrault foi Vladimir Propp,
que em 1920 passou a analisar a estrutura dos
contos de fadas, iniciando com cem narrativas
populares, concluindo que todas as histórias
caracterizavam-se pelas mesmas sequências
de ações, encontrando uma origem comum em
todos os temas, independente da versão, dos
locais descritos no conto ou dos personagens.

A literatura escrita por Perrault não se
iniciou em contos voltados à infância, só após
a adaptação do conto “A Pele de Asno”, momento que o escritor passou a interessar-se
por orientar as crianças com questões que
abordavam uma moral social. Entre seus principais contos, alguns marcam a infância das
crianças até os dias atuais, como: A Bela Ador-

Propp estruturou os contos iniciando
pela apresentação dos heróis e do problema
encarado por eles, a fim de encontrar a paz
para a situação narrada. Quanto à ruptura, refere-se ao momento que o herói parte para enfrentar o desconhecido, deixando de lado seu
conforto da vida habitual (BEZERRA, 2008).
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O confronto e a superação de obstáculos e perigos são as fantasias propostas pelo
herói para solucionar o problema central da
história, seguindo com a restauração, momento em que as potencialidades do herói são descobertas. Por fim, o desfecho é caracterizado
pela volta do herói à realidade, alcançando as
honrarias pertinentes ao seu feito, moralizando
as histórias (BETTELHEIM, 2007).
Propp deu margem à possibilidade dos
mitos representarem a história real nos contos
de fadas ao estudar as raízes históricas das
fantasias narradas, descobrindo que algumas
práticas coletivas dos homens primitivos, como
os ritos de iniciação sexual e representações
da vida e da morte, permitem uma identificação das necessidades e preferências sociais
(BEZERRA, 2008).
Como mito, Mendes (2010) classifica
como principal característica o entendimento
sobre a realidade social, econômica, política
e cultural de um povo em uma determinada
época. Os mitos servem para explicar como
funcionava a vida individual e coletiva da sociedade, desde as épocas passadas até o futuro
dos povos.

gerações que acabam descobrindo e redescobrindo os contos, buscando uma relação fantasiosa com a realidade para encantar leitores de
todas as idades, culturas e situações econômicas (MEREGE, 2010).
Bettelheim (2007) chama atenção para
o fato dos personagens e os acontecimentos
presentes nos contos de fadas demonstrarem
conflitos internos, indicando a solução para a
problemática em ações que implicam na busca por uma humanidade mais elevada e pacífica. Por mais que o sujeito tente parecer ou
agir como um herói, sempre estará em posição
inferior a ele devido sua grandeza majestosa,
composta por uma força espiritual, contando
com a ajuda divina para resolver qualquer situação insatisfatória para a sociedade.
Os contos de fadas fazem parte da história milenar da humanidade e sua existência é
importante para a formação e a aprendizagem,
desde a infância, pois ao ouvir uma história, a
criança é convidada a aprimorar sua imaginação, contribuindo de forma significativa para o
início da aprendizagem, além de propor que
a prática de leitura faça parte da realidade da
criança, estendendo à fase adulta, permitindo
a construção de um caminho de descobertas
infinitas a fim de entender a realidade social,
cultural e política de uma época (MENDES,
2010).

A sistematização para classificar os
contos baseia-se na identificação do tipo de
enredo e o perfil dos personagens narrados
na história. A classificação ainda é mantida em
quatro grupos maiores, separados em: contos
O verdadeiro intuito dos contos era lide animais; facécias ou anedotas; outros tipos bertar o homem dos mitos, dando origem à
não classificados e contos de fadas propria- literatura a partir da criação de histórias. As orimente ditos (MEREGE, 2010).
gens não são determinadas de maneira clara,
diante da narração ocorrer em diferentes con“É possível perceber a existência dos textos e espaços, abordado por públicos distincontos de fadas que desde os primórdios, com tos, de maneiras e modos diversos.
histórias que encantam não apenas as crianças, mas os adultos que acompanham as narDe acordo com Bettelheim (2007),
rativas” (BEZERRA, 2008, p.47).
muitos contos representam situações pessoais
e intrapessoais de mistérios, monstros, pedófiOs contos de fada são histórias eternas los, adultérios, incestos, invejas, entre outros,
que ultrapassam as dificuldades sociais das devido as características fantasiosas, sonhadoépocas, indestrutíveis devido a uma importan- ras e esperançosas que os contos foram adte contribuição aos valores apresentados pelas quirindo pelos anos.
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Portanto, conhecer as origens e intenções dos contos de fadas permite relacionar
as diferenças históricas para compreensão do
progresso estético que proporcionam novas
visões à literatura, reconhecendo-a como um
processo renovador, modificar, individual e eloquente, fundamentado em diversas linguagens
e intuitos intrapessoais e culturais (FIORIN,
2009).
Para as crianças, alguns contos podem
representar apenas narrações, mas as intenções intertextuais favorecem o desenvolvimento das capacidades linguísticas, além de oportunizar a criatividade e imaginação (BEZERRA,
2008).
Como objeto de estudo deste trabalho,
o conto Chapeuzinho Vermelho foi escolhido,
escrito por Charles Perrault, que explicita os
predicados ancestrais e culturais de moralidades, bem como as problematizações sociais
de ingenuidade consciente e curiosidade feminina, atribuindo inocência, sonho, bravura
e esperanças as personagens, satisfazendo e
aflorando as imaginações infantis (MENDES,
2010).

CONTO “CHAPEUZINHO VERMELHO”
E AS POSSIBILIDADES DE
APRENDIZAGEM
A escolha pela análise do conto da
Chapeuzinho Vermelho justifica-se devido a caracterização dupla, representado por artifícios
que se baseiam na moralidade, oralidade, prevenção, problemas, desilusões e esperanças,
proporcionando o desenvolvimento de diferentes habilidades da criança (MIRANDA, 2013).
Chapeuzinho Vermelho é um conto
aclamado pelas crianças, o ideário de uma
menina inocente que desobedece a mãe, entra
em apuros e é salva por um caçador. Deste
modo, desvendar a intertextualidade do conto
é fundamental para a compreensão e totalidade de uma origem não encontrada nos contos
de fadas, em que o indivíduo consegue com-

preender o intuito material, congruente, moral e
real de um pequeno conto caracterizado pela
sua esperança e inocência, além da ênfase da
multiplicidade linguística (VOLOBUEF, 2007).
Sendo assim, compreender as intenções do conto amplia o conhecimento da literatura abrangente, suas diversas formas, faces
e ideologias do mundo infantil, representando
a compreensão da literatura e suas intertextualidades universais, orais e escritas abordadas
por psicólogos e pedagogos, que pesquisam
os vários ângulos e facetas literárias, fazendo-se necessário um estudo para separar e conectar a interligação do enfoque e percepção
do conto voltado às crianças (KOCK, 2012).
O conto da Chapeuzinho Vermelho foi
publicado em 1821, pertencendo aos duzentos
contos reunidos em uma coletânea, divididos
em dois volumes escritos pelos Irmãos Grimm,
causando polêmicas que refletiram na popularidade dos irmãos (MIRANDA, 2013).
Os irmãos Grimm foram alfabetizados
em casa, por professores particulares, até crescerem e frequentarem as escolas locais. Jacob
era considerado o introspectivo e Wilhelm o
mais extrovertido. Com a morte de seu pai, no
ano de 1796, os irmãos ficaram responsáveis
por realizarem as atividades do pai por dois
anos (VOLOBUEF, 2007).
Em 1798, a tia materna dos irmãos
comprometeu-se a arcar com a educação dos
meninos e ambos foram matriculados em instituições de ensino particulares, conhecendo
famosos literários e influentes pesquisadores.
Em seguida iniciaram juntos o curso de Direito
na Universidade de Marburg (BARROS, 2014).
O interesse por pesquisas de antigos
manuscritos e documentos históricos fez com
que um dos professores dos irmãos Grimm colocasse à disposição sua biblioteca particular,
permitindo a familiarização com as obras do
Romantismo e com cantigas de amores medievais, permitindo a percepção da importân1092
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cia de cultivar e preservar a cultura da poesia
Em 1837, os irmãos Grimm apresentapopular contemporânea de tempos remotos ram ideias contestadoras em relação ao rei da
(KOCK, 2012).
Alemanha e foram expulsos da Universidade,
junto a cinco professores. Quatro anos mais
Os Grimm dedicaram-se à explicação tarde, a Universidade de Berlim convidou-os
para as condições sociais vividas, devido à para assumirem cargos de professores novaépoca histórica estar relacionada ao avanço mente, permitindo que os dois vivessem na
do exército francês pelos territórios alemães. cidade até seus últimos dias de vida (BETTEEm 1807 a cidade de Kassel, onde os irmãos LHEIM, 2007).
estudavam, passou a ser governada pelo irmão
de Napoleão (MIRANDA, 2013).
Com relação às intencionalidades textuais, ocorre quando há uma menção explíciOs irmãos Grimm destinaram-se a se- ta ou implícita de um texto em outro, podendo
guir uma tentativa de recuperação da identida- acontecer dentro de uma música, uma pintura,
de nacional por meio da busca de suas raízes um filme, uma novela, um desenho, uma charculturais, que estariam no reservatório linguís- ge, uma crônica, dentro os demais gêneros textico e no material folclórico de origem popular, tuais (MIRANDA, 2013).
destinando suas vidas à criação de um dicionário filológico da língua alemã, a elaboração
Para Koch (2012, ANO, p.52): “O texto
de livros sobre gramática e a história da língua que apresenta intencionalidade pode ser uma
alemã, além da reunião de mitos, lendas e con- afirmativa ou argumentação defensiva, para entos de fadas, coletados, revisados e divulgados cadear sobre as ideias de uma obra, ou conao longo de décadas até 1857 (VOLOBUEF, testação a partir de argumentos contrários e de
2007).
ridicularizações”.
A coletânea dos contos de fadas dos
Grimm foi apenas uma entre tantas descoberO dialogismo acontece a partir da cotas e tentativas de valorização da língua, quan- municação verbal, constituída por diferentes
do, por equívoco, passaram a buscar fontes estilos e tipos textuais, dentro da concepção
orais e encontraram formas de eternizá-los em de recepção e compreensão de uma enuncialivros, intencionando a cultivação da língua ale- ção que compõe e integra um território comum
mã. Embora recolhidos e publicados, os con- entre o locutor e o ouvinte, permitindo que as
tos refletem a identidade cultural alemã. Na crianças aprendam a partir da interpretação da
primeira coletânea, os irmãos Grimm incluíram narrativa de um conto (VOLOBUEF, 2007).
contos de Charles Perrault, entre outros (MEPara Barros (2014), a intencionalidade
REGE, 2010).
tem um vínculo rigoroso com a argumentatividade, apresentada nos textos por meios de uma
Os primeiros volumes dos contos de série de características que guiarão os enunciafadas foram muito criticados e não considera- dos no sentido de determinadas conclusões. A
dos apropriados para crianças, mesmo sendo intencionalidade manifesta o esforço feito pelo
chamados “contos infantis”. As justificativas escritor para constituir um discurso coerente e
dos críticos estavam no conteúdo das informa- coeso, com a finalidade de cumprir a sua meta
ções científicas e nos temas dos contos, mes- comunicativa em função do receptor.
mo existindo mudanças, tais como a introdução de heróis, diferenciando de temas como a
Outro elemento fundamental nos conviolência, relacionada à punição de vilões (VO- tos para a aprendizagem infantil é a adequaLOBUEF, 2007).
ção do texto a uma situação comunicativa ao
contexto. A situação conduz o sentido do discurso, seja na produção ou interpretação. Al1093

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

gumas vezes, para agir melhor em específicas
OS CONTOS NO DESENVOLVIMENTO
situações, pode apresentar um formato menos
INFANTIL
coeso e até menos claro, interferindo na produção e refletindo sobre toda as interpretações
Os contos de fadas são, em sua gran(MIRANDA, 2013).
de maioria, o primeiro contato das crianças
com a leitura, seja pelo incentivo dos pais, seja
Os contos de fadas proporcionam o na leitura oral realizada pelos professores nas
desenvolvimento da capacidade linguística, escolas. Os textos literários atingem o público
imaginativa, cognitiva e demais habilidades in- infantil devido à valorização dada pela mídia
fantis, também direcionadas pela suficiência de na produção de filmes, desenhos sobre reinos
dados no texto e pelo grau de previsibilidade mágicos, histórias em quadrinhos, entre outros
nas ocorrências no plano conceitual e no for- (GAGLIARDI, 2011).
mal, ou seja, medida em que as circunstâncias
de um texto são ou não esperadas e conheciA estrutura e o conteúdo dos contos
das pelo receptor, o discurso torna-se menos de fadas provocam um envolvimento significaprevisível (VOLOBUEF, 2007).
tivo ao leitor infantil, assim como a identificaA recepção de um conto é muito trabalhosa, porém é interessante e envolvente,
especialmente às crianças, quando o escritor
precisa informar as devidas referências para a
interpretação da história. O adequado ao conto
é que o texto esteja em um nível mediano e
que traga em suas informações novidades ligadas a dados conhecidos (BEZERRA, 2008).

ção com os personagens e tramas da história.
Esse processo de identificação acontece por
meio dos contos de fadas, que proporcionam à
criança caminhos de atribuição de significado
para sua própria realidade (DIAS, 2009).
Os contos de fadas abordam temas
como pressões interiores que o sujeito deve
driblar, relacionando a leitura de maneira inconsciente, de modo a compreender a forma
como as lutas íntimas podem ser superadas
a partir da interpretação das histórias fantasiosas, oferecendo um crescimento pessoal a
partir de exemplos que envolvem uma situação
de alívio temporário ou permanente, de acordo
com a dificuldade encontrada (SILVA, 2012).

Para Koch (2012), a coerência e a coesão são fatores linguísticos que operam de
origem cognitiva e estão correlacionados aos
elementos materiais que formam e organizam
o texto dos contos. Os fatores pragmáticos são
associados às situações de significação ao uso
da linguagem em contextos reais de produções
de sentido, fundamentais para textualidade e a
Este processo reafirma a preferência
construção da macroestrutura global do texto. por determinado gênero literário. A criança acaba se identificando com certos personagens,
Para Mendes (2010), nenhum texto é mais do que com outros, devido à exposição
completamente novo ou original. O texto seja dos sentimentos de angústias enfrentadas por
na escrita, na fala ou na literatura não é visto eles, reconhecidos na vivência real humana.
isoladamente, pois todo texto é relacionado e Toda a carga de sentimentos presente nos concorrelacionado com outros discursos similares, tos propicia à criança um envolvimento cada
próximos, pré-estabelecidos, estabelecidos, in- vez maior com o texto (BETTELHEIM, 2007).
fluenciados pelo meio em que a pessoa vive,
pela sua historicidade, valores e crenças já esDesde o princípio, o contato com os
tipulados e citados. Sendo assim, os contos re- contos de fadas deve ser prazeroso, desperpresentam um processo de construção, repro- tando na criança o desejo de experimentar os
dução ou transformação do sentido (BARROS, prazeres pessoais na leitura que, progressiva2014).
mente, permite uma condução dos desejos e
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curiosidades em conhecer novos contos fictícios por meio de outros gêneros, fortalecendo
o processo de formação do leitor literário. Sendo assim, é possível identificar a importância
dos contos de fadas para as crianças, durante sua vida de leitores iniciantes (GAGLIARDI,
2011).
Dentro da escola, os contos de fadas
devem assumir um papel de formação leitora
na proporção literária, independente do gênero. Inicialmente, os textos de ficção propostos
à Educação Infantil auxiliam na continuidade
do interesse pela leitura e produções textuais
(DIAS, 2009).
Alguns autores, porém, apontam a necessidade de rever as práticas educativas dos
professores de modo a atingir com êxito esta
formação leitora. Tanto as obras de arte que
influenciam na formação artística da criança,
os contos de fadas, são dignos de uma exploração em sala de aula para que haja um
acréscimo ao significado psicológico da criança, impactado no livro destinado a exploração
literária, pois a herança cultural de um povo encontra comunicação pela mente infantil e das
explorações propostas a ela (SILVA, 2012).

As leituras realizadas nas salas de aula
devem ser planejadas pelos professores de
modo que a criança não seja apresentada aos
contos de qualquer jeito, escolhendo qualquer
volume para leitura, ou seja, deve existir uma
intenção didática no processo, realizando as
leituras conforme as realidades de aprendizagem da criança (BARROS, 2014).
Este momento das leituras deve ser previamente elaborado pelo professor, levando-se
em conta o público ao qual se destina aquela
leitura e o ambiente onde vai ser realizada a
ação, exigindo as práticas didáticas corretas.
Previamente, o professor deve se apropriar do
tema do conto para realizar a leitura oral, eliminando riscos e imprevistos em sala de aula
em relação ao desconhecimento do tema (GAGLIARDI, 2011).

O processo de leitura deve ser cuidadosamente despertado nas crianças de modo
que ocorra desde muito cedo, exigindo que o
leitor encare a literatura como uma arte fundamental para seu desenvolvimento. Neste contexto, o leitor infantil interessado tem possibilidades maiores de tornar-se um adulto leitor,
com habilidades críticas e uma criatividade
O desenvolvimento da leitura, neste mais perceptível do que um sujeito que não lê
contexto, depende dos contos de fadas. O con(BARROS, 2014).
tar de histórias incentiva o leitor e o ouvinte
a encararem a literatura como uma arte, que
A escola não pode impor aos alunos
transmite valores determinados, influenciando
nas atitudes éticas a fim de melhorar a con- a condição de leituras determinadas, impondo
vivência entre as pessoas, principalmente em textos, sem uma flexibilidade didática, somente
sua fase inicial, ou seja, no momento escolar na intenção de fechar os conteúdos impostos
nos currículos escolares, desrespeitando a in(GAGLIARDI, 2011).
dividualidade de cada criança, cultural e socialA magia dos contos de fadas deixou mente. A decodificação dos signos linguísticos
de ser algo exclusivo às crianças para ajudar somente pela apropriação da língua não pode
nas realizações pessoais dos adultos. Histórias ser considerada como uma leitura, pois ler está
que podem parecer infantis são, na verdade, acima de uma simples decifração de palavras,
uma introdução ao conhecimento histórico de códigos e símbolos (GAGLIARDI, 2011).
povos, carregando uma herança oculta nos
sentidos essenciais para a vida humana. O
Os contos de fadas ultrapassam os
significado real dos contos de fadas só pode
tempos civis e transformam a criança leitora inser percebido quando o encantamento é exteressada por aventuras, mistérios e romances,
perimentado pela forma original das histórias
de modo a viver mais intensamente diante das
(BETTELHEIM, 2007).
situações. A escola é o lugar que chega mais
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próximo ao nascimento de um sujeito que pratica a leitura por prazer e não apenas obrigação.
O conto de fadas, por sua vez, pode ser a porta de entrada para este despertar, conhecendo o mundo por meio da fantasia e ampliando,
posteriormente, a diversos gêneros literários
(COELHO, 2010).

Portanto, os contos representam uma
aprendizagem significativa, em que a criança
aprende a partir de um contexto possível de
relacionar. Para Coelho (2010), muitos estudiosos afirmam que o processo construtivista, que
incentiva a aprendizagem no tempo da criança,
conforme suas necessidades, sendo que ela
descobre respostas conforme precisa resolver
um problema, contribui para que o professor
observe melhor as formas de aprendizagem da
criança, podendo intervir pedagogicamente de
maneira mais precisa.

No processo de escrita dos contos de
fada, é possível identificar uma aproximação do
nível alfabético e ortográfico pela revisão das
crianças em suas hipóteses formuladas, observado após registros da forma pela qual elas
optam por determinada história ou quais perAo explorar a escrita por meio dos consonagens elas dão preferência (KOCK, 2012). tos de fadas, sugere-se que a criança descubra a aprendizagem de maneira significativa e
A princípio, a reescrita de uma criança realista, transformando o conteúdo estudado
sobre a história narrada torna-se um processo em aplicações funcionais para sua vida (GAdifícil, que exige muita paciência e dedicação GLIARDI, 2011).
dos professores nas escolas. Elas precisam assimilar uma imagem de alfabetização em que
se aprende primeiro as vogais, seguindo com
as sílabas simples e sílabas complexas para,
então chegar a palavras, frases, parágrafos e
histórias completas (COELHO, 2010).
O processo de ensino-aprendizagem
precisa estar embasado no Projeto Político Pedagógico da escola de modo que o trabalho
em sala de aula entre professor e aluno constitua em um desafio para o grupo a fim de que o
conhecimento teórico mostrado com distâncias
entre a teoria e a prática seja o objeto de reflexão acerca do processo de ensino-aprendizagem proposto pela escola (GAGLIARDI, 2011).
Segundo Bettelheim:
Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece
sobre si mesma, e favorece o desenvolvimento de sua
personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da criança de tantos
modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão
e diversidade de contribuições que esses contos dão à
vida da criança (BETTELHEIM, 2007, p.12).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa forneceu subsídios para compreender a necessidade de atrelar as teorias à prática de ensino em sala de aula. A ausência de conhecimentos teóricos pode inferir de
forma negativa no desenvolvimento das atividades pedagógicas, interrompendo o interesse das
crianças por aprender a leitura e escrita de maneira prazerosa, que proporcione ferramentas
essenciais para sua formação.
Buscou-se compreender a importância de um conto, analisando as particularidades do
conto “Chapeuzinho Vermelho”, bem como sua representação à aprendizagem infantil. Durante
a análise dos contos, percebe-se que Chapeuzinho Vermelho fez a diferença na época em que
foi lançada, tanto por seu aspecto meigo e infantil quanto pela forma conceptiva caracterizada
pela interpretação, comunicação e intencionalidade textual.
As intencionalidades acompanharam os avanços sociais, políticos e pessoais da época por intermédio de suas fixações em papéis, ou seja, da entrada do oral para a escrita e ao
mundo das especulações e futuras apresentações e interfaces pedagógicas informais e formais.
Uma aplicação instrutiva e moralizadora da intencionalidade do conto determina as continuações e intuitos dos autores em buscar seus recursos nos textos orais, para compreensão
da ideologia do mundo infantil, permitindo a interpretação da literatura, suas intencionalidades
universais, orais e escritas abordadas por psicológicas e pedagógicas.
As importantes características que destrincham os vários ângulos e facetas literárias,
resgatadas e escritas primordialmente por Charles Perrault, que deixa explícita os predicados
ancestrais de moralidade, as problematizações sociais determinam os contos de fadas, o gênero mais conhecidos pelo público infantil devido, principalmente, a intensa circulação nas mídias
por meio de filme, contos, áudios, vídeos e maneiras acessíveis às crianças, jovens e adultos,
despertando a autonomia para praticar a leitura ou escutar uma história em qualquer lugar, sem
depender de outra pessoa para realizar a narração dos contos.
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GESTÃO ESCOLAR E O FORTALECIMENTO DA
RELAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA E COMUNIDADE

RESUMO: O presente artigo apresenta a sistematização de fundamentos teóricos metodológicos de um trabalho de intervenção realizado na Escola Municipal João Pessoa voltado à
questão da gestão escolar e sua relação com a escola, a família e a comunidade. O texto está
centrado na teoria de que o fortalecimento dessa relação e a promoção de uma gestão democrática aberta à participação, ao trabalho coletivo e ao compromisso podem ser o ponto
chave para o desencadear do sucesso no processo ensino aprendizagem, oferece também
alternativas de como tornar essa parceria mais forte e consistente nos princípios da democracia. No desenvolvimento do artigo primeiramente será apresentado a introdução acerca do
tema da intervenção, a seguir uma reflexão sobre o papel da gestão escolar e a democracia, na
sequência será feito um breve relato sobre a experiência da intervenção, apresentará também
um texto sobre a importância da participação da família e da comunidade no contexto escolar
e para finalizar dicas de como fortalecer e efetivar a participação da família e da comunidade
na escola.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Escola; Família; Comunidade; Participação.
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INTRODUÇÃO

C

omo instituição educacional a escola é considerada a maior responsável pela formação plena do indivíduo e em muitos casos a única, a maioria das famílias deixam essa responsabilidade apenas para a escola o que pesa muito na qualidade.
A escola não consegue realizar esse trabalho sozinha, já que a criança não convive apenas na escola, a maior parte do seu dia ela passa com a família que deveria ser parceira nessa
hora.
É claro que a escola não vai exigir que os pais ensinem os conteúdos formais da escola, mas que orientem seus filhos na sua formação pessoal, e acompanhe as lições monitorando
se já foi realizada ou não.
Pois os primeiros educadores são os pais, quando a criança chega à escola traz uma
enorme bagagem de conhecimento que a escola vai apenas sistematizar o que ele traz de conhecimento.
A integração escola família e comunidade hoje é um desafio necessário, a escola como
instituição de educação e de ensino formalizado que atua em várias dimensões da vivência humana vive atualmente um grande dilema no que se referem ao processo ensino aprendizagem.
Muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizagem, ninguém sabe ao certo de
quem é a culpa, muitos atribuem esse problema ao distanciamento da família e da comunidade
no ambiente escolar.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no seu artigo primeiro diz: “A educação
abrange os processos que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais na organização da sociedade civil
e nas manifestações culturais ” (LDB art. 1º).
A lei deixa claro que a educação é um processo abrangente e contínuo que requer uma
parceria forte entre todos que fazem parte do seu contexto, tal processo tem início no seio familiar, se segue na escola e se finaliza na sociedade que é composta pelos cidadãos que são
preparados e formados na escola, diante desta afirmação é indispensável frisar a importância
da participação da família e da comunidade na escola, a partir dessa analogia conclui-se que
a educação é um direito e uma responsabilidade de todos .
A LDB/96 no seu artigo segundo ressalta:
A educação, dever da família e do estado inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (LDB art. 2º).
Esse artigo da LDB confirma o que já foi acima citado, além do seu dever a família tem
o direito de ter ciência do que acontece na vida escolar dos seus filhos.
E, por conseguinte a escola tem a obrigação de promover essa articulação, ou seja, abrir
espaço para a participação não só da família, mas também da comunidade no seu contexto.
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Porque mais do que um cumprimento legal o fortalecimento da relação escola família
e comunidade é uma necessidade para que em conjunto se busque os caminhos mais viáveis
para que escola e família consigam sanar as dificuldades encontradas no processo ensino
aprendizagem.
A ausência das famílias no contexto escolar é um fato, relatos de gestores e professores
no interior das escolas confirmam essa colocação e nas maiorias das vezes sempre colocam a
culpa pelo fracasso nessa ausência, mas será que está aí o “x” da questão?
Os pais são mesmo culpados? Embora muitos afirmam isso com propriedade é incoerente e injusto afirmar que a família seja a única culpada nesse processo.
Então, partindo desse pressuposto esse assunto abre caminhos para alguns questionamentos que levam também a uma profunda reflexão:
A escola apresenta um perfil filosófico que desencadeia práticas democráticas e participativa entre escola família escola e comunidade?
Que estratégias a escola viabiliza para fortalecer essa relação?
A escola é conhecedora da realidade das famílias e da comunidade em que está inserida?
Tais questionamentos levam a crer que o fortalecimento da relação escola família e comunidade dependem principalmente de como acontece a gestão no interior de cada escola, não
adianta apenas fazer discurso e deixar as ideias no papel, a democracia deve acontecer nas
escolas pautadas na participação, no diálogo e na coletividade.
Sobre o assunto Paro diz que é inegável a necessidade de mudança, mas são também
inegáveis as inúmeras resistências no estabelecimento desse paradigma (PARO 2002 p. 16).
Muitos gestores ainda se prendem no passado e não consegue se abrir para o novo às
vezes por medo ou insegurança, com bem ressalta Paro é inegável a necessidade de mudança,
portanto não se deve temer o novo deve-se acolher e trabalhar para que tudo se saia bem.
Promover uma gestão democrática não é um processo tão complicado assim basta acreditar que trabalhar em equipe é mais prazeroso e o trabalho rende mais.

1102

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

GESTÃO ESCOLAR NOS PRINCÍPIOS
DA DEMOCRACIA

Outro fator na descentralização é a delegação de responsabilidades, que o trabalho
não fique exclusivamente para a equipe gestora, cada um deve assumir suas responsabilidades primando por um trabalho de qualidade.
A construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, a criação do Conselho Escolar
também são fatores importantíssimos para a
efetivação da democracia dentro da escola.

A LDB/96 em seu artigo segundo inciso oitavo diz que o ensino ocorrerá a partir da
gestão democrática, sendo assim a gestão escolar com o próprio nome diz está diretamente
ligado a liderança seu campo de atuação se
volta à organização, a mobilização e a articulação, para que se garanta e realize um trabalho
Ao criar seu Conselho Escolar a escola
de qualidade.
está fortalecendo seus vínculos com a família e
a comunidade, pois esse é o primeiro convite
A LDB/96 foi à primeira lei da educa- a participação, e o mais importante e fazer o
ção que se preocupou em fazer a articulação conselho atuar de verdade.
dessa função com os princípios da democraEssa não é uma tarefa fácil o novo, a
cia, no seu artigo décimo segundo a lei apremudança
não acontece assim tão facilmente,
senta de forma significativa as atribuições que
dão suporte a escola a implantar uma gestão porém não se pode cruzar os braços e se acomodar diante do novo. A esse respeito Paro
verdadeiramente democrática, tais atribuições
diz:
são:
Elaborar e executar sua proposta pedagógica; administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; assegurar os
dias letivos e horas aulas estabelecidas; velar
pelo plano de trabalho de cada docente; prover
meios para recuperação de alunos de menor
rendimento; articular-se com as famílias e comunidade criando processos de integração da
sociedade com a escola; informar os pais e
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de
sua proposta pedagógica (LDB/96 art. 12, inc.
I VII).
Por ser uma exigência legal contida na
lei a gestão democrática deve acontecer dentro das escolas para que se realize um trabalho
mais coletivo e família e comunidade una-se a
causa da educação e se consiga bons resultados no final de tudo.
Uma das primeiras exigências da gestão democrática e descentralização do trabalho, ou seja, a gestão deve realizar um trabalho
conjunto em que todos tenham voz e vez para
participar opinando e fazendo acontecer o trabalho em equipe.

O que não se pode fazer é tomar os determinantes estruturais como desculpa para não se fazer nada, esperando-se que a sociedade se transforme para depois
transformar a escola. Certamente a participação da comunidade na gestão escolar ainda enfrenta sérios problemas, que dificultam seu estabelecimento, mas é de
fundamental importância como pré-requisito para sua
concretização o reconhecimento de sua relevância e
necessidade (PARO,2002, p. 19).

Há uma grande diferença entre teoria e
prática, falar de gestão democrática é fácil e o
discurso é belo, porém quando se parte para a
prática o assunto se complica, muitos por não
estar aberto ao novo.
Assim, transformam pequenos empecilhos e grandes obstáculos, um dos mais
temidos é a efetivação da participação da comunidade no contexto escolar, realmente esse
pode ser um problema.
Mas que tem uma solução simples, que
é um trabalho de orientação e conscientização
não só da família e da comunidade mas de
toda equipe escolar que deve estar preparada
para receber bem os que estão dispostos a
participar.
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Pois não só a escola deve aderir ao
Partindo dessa realidade percebe-se
que
esse
pode ser um dos fatores que influenprocesso de democratização, os pais e a comunidade devem estar sempre cientes do seu ciam o distanciamento dos pais na escola, porém não se pode generalizar, nem dizer que
papel nesse processo.
não há participação porque alguns pais (minoVasconcelos (2002, p. 15) afirma que ria) participam ativamente da vida escolar de
mudar a práxis educativa implica em alterar seus filhos.
Desse modo percebe-se que os alunos
concepções enraizadas é, sobretudo enfrentar
que têm um acompanhamento possuem mea “roda viva” já existente. Mudar a práxis pode
lhor rendimento porque os pais acompanham,
ser um processo complicado, porém tudo se tanto na escola quanto em casa.
muda e resolve a partir de uma boa conversa.
Diante dessa percepção para consolidar e aumentar o fluxo de participação dos
O diálogo é o elo desse processo, no pais e da comunidade na escola foi elaborado
entanto vale ressaltar que antes de tudo a es- um projeto de intervenção com o objetivo de
cola deve estar preparada para gerir seu pro- fortalecer essa relação e assim elevar a qualicesso de democratização, pois não adiantaria dade do ensino nesta Unidade de Ensino.
A intervenção ocorreu a partir de ennada promover a discussão e implementação
da democracia na escola e não está preparado contros entre a equipe escolar e o seu Consepara recebê-la, bem como preparar também os lho Escolar. O Conselho Escolar é um órgão
agentes que estão diretamente ligados ao seu colegiado que antes de qualquer coisa é um
contexto, e a melhor forma de se promover a sustentáculo para as ações da escola.
democracia é praticando-a, pois segundo ÂnO Ministério da Educação e Cultura
gela Antunes:
define o conselho escolar assim: “O Conselho
Escolar é um órgão colegiado, no qual particiÉ necessário que se tenha clareza de que democracia é
pam a comunidade escolar e local.
algo que se aprende e se aprende principalmente, praticando-a, vivenciando-a. Não há projeto de escola que
esteja dissociado de um projeto de sociedade. Se queremos uma sociedade democrática, justa, igualitária, é
necessário que, mais do que discurso da democracia,
sejamos capazes de vivenciar a democracia no maior
número de espaço possível (ANTUNES, 2002, p. 35).

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PESSOA
E O FORTALECIMENTO DE SUA
RELAÇÃO COM A FAMÍLIA E A
COMUNIDADE
A comunidade escolar da Escola Municipal João Pessoa é formada na sua maioria
por alunos de baixa renda, onde as famílias
desenvolvem atividades do setor primário da
economia, destacando a produção de alimentos para o próprio consumo no interior do município.
Maior parte dos alunos são filhos de
lavradores, poucos são alfabetizados ou possuem o ensino médio ou superior.

O Conselho Escolar em sintonia com a
administração da escola visa tomar decisões
coletivas nas áreas administrativas, financeira e
político-pedagógico” (MEC, SEB, 2004, p.16).
Partindo desse pressuposto, a escola
sentiu a necessidade de tornar seu conselho
atuante, já que possuía um, mas não atuava
com essa dimensão, então com o projeto de
intervenção.
Notou-se, assim, que ele estava um
tanto desestruturado alguns de seus membros,
já não faziam mais parte do contexto da escola, ou seja, mudaram de cidade.Após a reformulação do Conselho teve início os encontros
para a intervenção.
O primeiro encontro realizado foi bastante proveitoso os novos membros tiveram
conhecimento do real papel de um conselho
escolar e a importância de sua participação foi
muito discutida e com o esclarecimento das
atribuições do conselho notou-se um maior interesse da parte dos membros nos assuntos
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ligados a escola e até fizeram planos para o
próximo encontro.
No segundo encontro com os membros do conselho já mais familiarizados com o
assunto foi apresentado o Projeto Político Pedagógico da escola, os membros se dividiram
em pequenos grupos e realizaram uma análise detalhada do seu conteúdo, na divisão dos
grupos teve-se o cuidado de deixar um membro que tivesse conhecimento do documento
em cada grupo para facilitar a análise.
Ao voltarem para discussão chegou-se
à conclusão que o Projeto Político Pedagógico
deveria ser restaurado e na sua reestruturação
o conselho teria participação direta e efetiva.
Os encontros para reestruturação do
Projeto Político Pedagógico foi de grande importância, a equipe escolar em conjunto com
o conselho em grupos elaboram sugestões
para o documento visando o ano seguinte.
Dentre as sugestões apresentadas
pelo conselho estão: a implantação de uma
sistema contínuo de avaliação e monitoramento da aprendizagem, do desempenho os professores e da instituição.
Foi também sugerido que a escola definisse seus objetivos, inclua no conteúdo de
seu PPP uma proposta curricular, crie seu
regimento interno, promova mais projetos que
envolvam a família e a comunidade, bem como
reuniões mais frequentes com os pais para informar o andamento da escola e o rendimento
dos seus filhos.
As sugestões foram repassadas
para o grupo de sistematização responsável
pela finalização do PPP.
Os encontros do conselho foram
programados para o final de cada bimestre podendo haver reuniões extraordinárias sempre
que necessário, ficou combinado também que
todos os membros fariam visitas periódicas a
escola para estarem a par do andamento da
escola.
O encontro para apresentação da nova
estrutura do Projeto Político Pedagógico aos
pais e à comunidade teve grande proveito,
foram convidados todos os pais dos alunos
matriculados na escola e alguns segmentos da
comunidade.
Houve uma boa participação, todos
ouviram com atenção a sistematização do que

havia sido elaborado nos encontros entre conselho e equipe escolar alguns opinaram sobre
algumas ações e se manifestaram a favor do
planejamento da proposta pedagógica, prometeram que iriam ajudar no que fosse preciso
para o bom andamento das atividades da escola.
E ao final do encontro notou-se a mudança no pensamento e atitudes dos que participaram é claro que não foi 100% porque esse
é um desafio que vai se vencendo aos poucos
através da conscientização da importância da
participação da família e da comunidade.
Embora a participação tenha sido boa
a escola todos os membros do conselho e
equipe escolar prometeram não cruzar os braços vão buscar mais apoio com a ajuda dos
que já estão participando.

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO
DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NO
CONTEXTO ESCOLAR
Embora se afirme que os pais não estão presentes na escola, é válido lembrar que
escola e família possuem os mesmos objetivos quando o assunto envolve a educação dos
seus alunos /filhos: Levar a criança a se desenvolver em todos os aspectos.
Para tanto essas duas instituições devem caminhar juntas na busca dos seus ideais.
Antes a participação da família não era
tão necessária como hoje, agora teorias pedagógicas voltadas ao desenvolvimento humano
confirmam que a criança aprende de acordo
com o meio que ela está inserida.
E o que acontece com a criança fora
do contexto escolar tem grande relevância
no processo ensino aprendizagem. Com isso
a participação dos pais não pode deixar de
acontecer, a escola atualmente não consegue
ver o processo educativo sem essa parceria.
É claro que a escola não exige que os
pais ensinem os conteúdos formais de responsabilidade da escola, mas acompanhe a vida
escolar de seus filhos monitorando os deveres
de casa, visitando a escola para que filhos e
escola se sintam fortalecidos com a parceria.
Diante de tudo isso vale lembrar uma
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frase popular que combina bem com o assunto
“A união faz a força”. Na era da gestão democrática esta frase confirma o que se espera de
uma gestão.
Pois são inúmeros os benefícios que
trazem essa união, abrir as portas da escola
para firmar a parceria com a família e a comunidade é está dando a oportunidade para
elevar o desempenho dos alunos, diminuírem
o índice de reprovação e evasão.
A importância dessa parceria se revela
quando os resultados positivos de alguns alunos se evidenciam através de seu desempenho acadêmico, os alunos que possuem um
acompanhamento dos pais sempre se sobressaem com resultados positivos.
Nesse aspecto de participação também a comunidade é muito importante ela tem
muito a contribuir com a escola não só fazendo
parte do conselho escolar como também com
outras contribuições.
Muitos oferecem trabalhos voluntários
e a escola como agente formador pode fazer
seu trabalho social abrindo suas portas para
que em parceria com a comunidade realiza diversos trabalhos com alunos e pais de alunos é
só ter criatividade e disposição para o trabalho.
Aos poucos se nota que isso vem
acontecendo embora não seja uma participação maciça mais já se consegue alguma coisa.
A participação da comunidade na escola tem sido cada vez mais consolidada no
meio educacional, a gestão democrática é a
grande responsável por esse acontecimento,
que ao longo do seu processo vem incluindo
sua participação direta no planejamento da escola através do conselho escolar.
Com tudo isso ganha a escola, a família e a comunidade pois todos trabalham em
parceria e conseguem uma educação de mais
qualidade. Pois só valorizamos algo quando
conhecemos sua essência e pais e comunidade inseridos no contexto escolar os levaram a
acreditar mais na escola dos seus filhos, pois
saberão tudo que a escola enfrenta para realizar o seu trabalho.

COMO FORTALECER A RELAÇÃO
ESCOLA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Nos encontros da equipe escolar e do
Conselho da Escola Municipal João Pessoa
durante a intervenção foram elaboradas também algumas sugestões de como fortalecer
essa relação.
É claro que não se possui uma receita
pronta e acabada que se confirme a certeza
do sucesso dessa parceria, entre as sugestões
estão:
• Reativar a “Escola de Pais” – Projeto em que a escola promovia
mensalmente encontro com os pais
para discutirem assuntos diversos.
• Realizar reuniões periódicas com o
Conselho Escolar para incentivar a
participação ativa da comunidade
na escola.
• Promover mais reuniões com pais
focando mais o processo ensino
aprendizagem, elogiando os alunos
sempre que possível e convidando
os pais para fortalecer ainda a parceria com a escola.
• Promover os encontros com os pais
e a comunidade em horários e dias
adequados.
• Assegurar a participação dos pais
e da comunidade no planejamento
da escola.
• Deixar a comunidade informada do
andamento da escola- Apresentar
resultados em murais e nas reuniões.
• Promover projetos, festas e comemorações solicitando a ajuda e presença dos pais e da comunidade.
• Realizar visitas as famílias para conhecer a realidade e ampliar o olhar
em relação à comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões feitas sobre o processo ensino aprendizagem estão sempre acontecendo
no interior das escolas, e uma das causas relatadas pelos que estão inseridos neste contexto é
a relação escola, família e comunidade.
Vivemos em uma sociedade complexa e mista, onde nem todos possuem as mesmas
oportunidades, talvez esse seja um dos fatores mais relevantes para que aconteça este afastamento da família e da comunidade no contexto escolar.
Muitas pessoas não sabem da importância da participação da família e da comunidade
na escola, ou às vezes dizem que não tem tempo para isso.
Após chegou-se à conclusão que tudo isso se resume em uma pequena frase: “falta de
informação”.
Na busca por um espaço significativo na sociedade a escola deve começar essa busca
adequando-se a nova forma de gerir o seu processo, diversas experiências comprovam que a
democracia é o caminho para a participação.
Nesse sentido a gestão democrática é entendida como um processo que consolida o
fortalecimento da relação escola família e comunidade.
Após a intervenção constatou-se a importância da participação, principalmente da família no processo ensino aprendizagem, bem como a participação da comunidade em todo o
processo educacional.
Ficou claro também que discutir as dificuldades coletivamente fica mais fácil de chegar
às soluções.
Porém convém salientar que não basta só participar por participar tem que haver um
compromisso consistente pois o sucesso da escola depende do empenho de cada um.
A intervenção foi muito importante para todos principalmente para equipe a escolar e comunidade que ficaram cientes de seu verdadeiro papel e tornou sua relação mais estreita, mais
próxima e ao afinal todos entenderam que o trabalho em equipe é mais proveitoso.
O mais importante de tudo isso é que com a intervenção o Conselho Escolar ficou mais
consistente e consciente de seu papel na escola e a Proposta Pedagógica mais organizada com
ações voltadas ao compromisso da participação e comprometimento de todos.
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A SÍNDROME DE DOWN E SUAS IMPLICAÇÕES
PEDAGÓGICAS

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo conhecer as características da Síndrome de
Down, suas implicações na aprendizagem bem como analisar as adequações escolares necessárias para que se garanta a aprendizagem dos indivíduos com a síndrome. E, assim como
resultados, apresenta melhores formas de se trabalhar com a Educação Inclusiva.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Educação Inclusiva; Adequação Curricular.
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INTRODUÇÃO

A

té que ponto nós educadores recebemos ou estamos preparados para lidar com
um aluno com necessidades educacionais especiais em uma sala de aula regular?
De fato, a maior parte dos docentes tem preferência em lecionar para uma sala de crianças sem deficiência, até porque os mesmos não possuem em sua formação subsídios teóricos
para lidarem com esta questão.
No entanto, para aqueles que aceitam o desafio, o caminho é longo, porém gratificante,
fazendo-se necessária dedicação, boa vontade e pesquisa intensa por parte dos profissionais.
Outro fator que ocorre comumente durante o processo de inclusão dessas crianças é a
dificuldade em lidar com as diferenças, tanto por parte dos professores bem como escola quanto
por parte dos alunos e pais.
Sabemos que é a partir das diferenças que surgem oportunidades de conhecimento, de
maneira que, o tempo de aprendizado deve ser respeitado e valorizado. Desta forma, a diversidade deve ser vista como algo a favor do conhecimento de todo o grupo.
Percebo que as crianças já trazem algum tipo de preconceito de casa, porém isto deve
ser trabalhado gradualmente, uma vez que, as diferenças sempre causam curiosidade, principalmente em crianças pequenas.
Com o passar do tempo, este preconceito é superado, uma vez que criança que aprende a conviver com a diversidade estando, portanto, socialmente mais preparada para aceitar as
diferenças, considerando-as como algo natural e que merece respeito.
Com relação à Síndrome de Down, percebi que ainda há muitos mitos e preconceitos
acerca da mesma, tornando-se necessário um aprofundamento teórico no assunto, estudando,
se reciclando e aproveitando, portanto, cada oportunidade como fonte de aprendizado constante.

1111

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A SÍNDROME DE DOWN
Brunoni (1999) define a síndrome de
Down como uma cromossomopatia, ou seja,
uma doença na qual o quadro clínico global
pode ser explicado por um desequilíbrio na
constituição cromossômica. Em particular,
esta síndrome caracteriza-se pela presença de
um cromossomo 21 extra, o que é conhecido
como trissomia 21.
O termo trissomia refere-se à presença de um cromossomo a mais no cariótipo de
uma pessoa, fazendo com que o portador de
síndrome de Down tem 47 cromossomos ao
invés de 46. Vale ressaltar que, este cromossomo extra, na maioria dos casos origina-se
no momento da separação dos cromossomos
durante a divisão celular que por sua vez é a
responsável pela formação dos gametas.

Para este autor o motivo pelo qual mulheres mais velhas apresentam risco de terem
filhos com síndrome de Down, é que seus óvulos envelhecem juntamente com elas, uma vez
que a mulher já nasce com todos os óvulos
que liberaram em sua vida fértil nos ovários. Já
com relação aos homens, isto não ocorre, uma
vez que os espermatozoides são produzidos
de forma contínua desde a adolescência, não
havendo, portanto, nenhuma relação direta entre a síndrome de Down e a idade paterna. Segundo Pueschel (1995) na síndrome de Down
há três tipos de alterações cromossômicas.

São elas:
∙ Trissomia 21 ou Trissomia simples: é
a mais comum entre os indivíduos com síndrome de Down, ocorrendo a disjunção do cromossomo 21, ou seja, os três elementos deste
cromossomo ficam claramente identificados.
Esta alteração é a mais comum entre os indiA síndrome de Down foi a primeira víduos com síndrome de Down, ocorrendo em
síndrome associada a uma aberração cro- aproximadamente 96% dos casos.
mossômica e é a principal causa genética
∙ Trissomia por translocação: Ocorre
da deficiência mental. LEJEUNE (1959, apud
quando o cromossomo adicional, ou seja, o
SCHWARTZMAN, 1999).
cromossomo 21 extra, fica sobreposto a um
A síndrome possui este nome, pois foi cromossomo de outro par, geralmente sobre o
o médico inglês Langdon Down que a carac- 14, 21 ou 22. Assim a translocação ocorre no
terizou pela primeira vez em 1866. Este autor momento em que tais cromossomos sobreposdesenvolveu um trabalho na Inglaterra, forne- tos sofrem uma quebra na sua região central. A
cendo atendimento a um grande número de in- incidência desta alteração cromossômica é de
divíduos com deficiência mental, o que auxiliou 3 a 4% dos indivíduos com síndrome de Down.
na diferenciação da síndrome de Down de ou∙ Mosaicismo: Quando ocorre a tanto
tros quadros como o hipotireoidismo congênito
a presença de um porcentual de células norou ceticismo (SCHWARTZMAN, 1999).
mais, ou seja, com 46 cromossomos, quanto
De acordo com MIKKELSEN et al. a presença de um porcentual de células trissô(1976, Apud BRUNONI, 1999) a incidência da micas, ou seja, com 47 cromossomos, sendo
síndrome de Down seria em torno de 1:600 ou que este tipo de alteração ocorre logo após a
1:800 nascimentos. Entretanto, para Schwartz- concepção numa falha na divisão celular, senman (1999), tanto fatores ambientais quanto fa- do que a incidência desta alteração é de 1%
tores endógenos podem modificar a incidência dos casos de síndrome de Down.
da síndrome de Down, ressaltando que entre
O diagnóstico da síndrome de Down
estes últimos a idade materna é o fator mais
pode ocorrer desde o nascimento a partir da
relevante.
somatória de uma série de alterações fenotípicas presentes nestes indivíduos, de maneira
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que para Schwartzman (1999) tais alterações
fenotípicas podem ser observadas ainda no
feto por meio do exame de ultrassonografia.
Schwartzman (1999) descreveu algumas características geralmente presentes em
bebês com síndrome de Down que auxiliam
no diagnóstico, sendo elas: (i) peso e tamanho inferiores aos esperados no nascimento;
(ii) hipotonia muscular; (iii) fissuras palpebrais;
(iv) base nasal achatada; (v) protrusão e hipotonia de língua; (vi) pescoço curto; (vii) prega
palmar única, sendo esta transversa; (viii) distância maior entre os 1º e 2º dedos dos pés;
(ix) maior amplitude das fontanelas anterior e
superior.
Entretanto, é importante salientar que
o diagnóstico decisivo da síndrome de Down
ocorre mediante a realização de um exame denominado cariograma, que se trata de um estudo cromossômico do cariótipo, que por sua
vez corresponde à identidade humana.

A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM
SÍNDROME DE DOWN
Como já foi dito anteriormente, é característico da criança com síndrome de Down a
hipotonia muscular, o que irá, portanto de acordo com Schwartzman (1999) contribuir significativamente para um atraso no desenvolvimento motor dessas crianças.
Assim, haverá um atraso em todas as
etapas do desenvolvimento motor, tais como
sentar, engatinhar, ficar em pé, andar e assim
por diante, o que irá consequentemente interferir no curso do desenvolvimento de outros aspectos, considerando que é através da ação e
exploração que a criança conhece o mundo.

Com relação à aquisição da linguagem, de acordo com Schwartzman (1999) este
é o aspecto na qual a criança com síndrome
de Down apresenta seus maiores atrasos. De
acordo com o autor as primeiras palavras são
emitidas aproximadamente por volta dos 18
Bebês com síndrome de Down de meses, o que implica em um atraso de quaacordo com Schwartzman (1999) costumam tro meses em relação a crianças que não posem sua maioria ser bastante sonolentos duran- suem a síndrome.
te os primeiros dias de vida, sendo muito difícil
a alimentação dos mesmos neste período.
Vale informar que, as mães dessas
Ainda para o autor, com relação à hipotonia muscular, esta se faz muito frequente
nestes bebês, trazendo como consequência
aos mesmos, significativas dificuldades na sucção bem como deglutição. É esperado, no entanto que esta hipotonia diminua com a idade
pela estimulação muscular e tátil.
Apesar de crianças com síndrome de
Down terem características fenotípicas semelhantes, com relação a seu desenvolvimento e
comportamento o mesmo não ocorre, de maneira que tais aspectos dependem muito de
fatores como o ambiente, a aceitação, bem
como a estimulação fornecida a esta criança.

crianças, devido a falta de verbalização das
mesmas, acabam, pois sendo mais discretas
durante as situações de comunicação, sendo
que muitas vezes “nem esperam respostas”
por parte de seus filhos. Tal fato implica em
uma diminuição do nível de estimulação fornecido a estas crianças.
Entretanto, ainda para Schwartzman
(1999) nos aspectos sociais e emocionais, as
crianças com síndrome de Down demonstram
ter menores comprometimentos. Além disso,
estas crianças em geral costumam ser muito
dóceis e afetivas em suas relações.
No que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, este por sua vez ocorrerá de forma
mais lenta, uma vez que de acordo com Mustacchi (2000) a consequência mais acentuada
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da síndrome de Down é o comprometimento
intelectual. “Alguns estudos realizados indicam
que a trissomia traz uma perturbação na aprendizagem dessas crianças, tornando, portanto
insanáveis certas habilidades aprendidas pelas
mesmas” (WISHART, 1993 apud SCHWARTZMAN 1999).

Desta forma, os profissionais de educação ao lidarem com estas crianças, deverão,
portanto, ter consciência de que apesar das
mesmas apresentarem dificuldades de aprendizagem significativas, terão evolução.

O desenvolvimento da aprendizagem
não será o mesmo para todos os alunos, mesmo entre os que não possuem a síndrome,
Assim, a aprendizagem da criança com
uma vez que cada aluno possui o seu ritmo
síndrome de Down também ocorrerá de ma- próprio de desenvolvimento.
neira mais lenta, necessitando, portanto de um
olhar diferenciado por parte do professor.

IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS

Os aspectos cognitivos do indivíduo
com síndrome de Down apresentam-se alterados devido a diferenças no sistema nervoso.
Assim, para a autora crianças com síndrome
de Down terão dificuldades na atenção e tomada de iniciativa, dificuldades para processar e
organizar informações, memória reduzida, bem
como dificuldades para executar atividades
que envolvam correlação e análise, como por
exemplo, interpretação de informações, elaboração de operações numéricas, elaboração de
pensamento abstrato, atividades cognitivas sequenciais bem como realização de conceituações.
Para Mills (1999) a síndrome de Down
irá limitar o desenvolvimento dessas crianças,
porém as dificuldades apresentadas pelas
mesmas nas diferentes etapas do desenvolvimento poderão ser superadas mesmo que tardiamente.

A educação de uma criança que apresenta Síndrome de Down, como com qualquer outra
criança deve ter início logo após seu nascimento,
uma vez que é necessário aproveitar todo e qualquer momento com esta criança, sendo que a partir de seu nascimento seus pais passam a exercer
um papel de agentes da intervenção educacional.
Na maioria dos casos, estas crianças necessitam de uma ênfase na educação sensorial,
uma vez que apresentam dificuldades na discriminação dos objetos, sendo esta dificuldade ou por
deficiência nos sentidos ou por outras causas que
prejudicam o aprendizado.
Desta forma, o trabalho com esta criança
com Síndrome de Down deve priorizar inicialmente
a estimulação precoce, uma vez que tal trabalho
se resume em proporcionar às crianças experiências que favoreçam seu desenvolvimento integral.

Para Fonseca (1995) o sucesso adaptativo de um indivíduo, não depende dele exclusivaA autora ainda afirma que há sempre mente, mas também da criação de outros envolviuma grande divergência entre a idade cronoló- mentos que devem ser moldados e adequados às
gica e mental dessas crianças, sendo que tal necessidades específicas.
fato ocorre devido a ausência de organização
Assim, os educadores devem por sua
neurológica.
vez criar ambientes de trabalho desafiadores e estimulantes que proporcionem sucesso adaptativo
Mills (1999) afirma que crianças com
indo de encontro com as necessidades específisíndrome de Down além de possuírem um atracas dos alunos no que diz respeito ao meio social.
so no desenvolvimento, possuem uma série O educador deve focar sua preocupação não no
de dificuldades de aprendizagem, de maneira que falta no aluno, mas sim exercitar o que pode
que seus programas educacionais devem ser construir neste aluno como sujeito social.
estruturados com o objetivo de suprir estas dificuldades.
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ADEQUAÇÃO CURRICULAR

Segundo Stainback e Stainback (1999)
apesar dos objetivos educacionais continuam
sendo os mesmos para todos os alunos, haverá a necessidade de se individualizar os objetivos específicos da aprendizagem curricular,
considerando e adequando estes às habilidades, necessidades bem como competências
singulares de cada aluno.

Pode-se entender currículo como o
conjunto de objetivos, métodos pedagógicos
bem como critérios de avaliação utilizados
pela escola para regular a prática docente nos
diferentes níveis do sistema educativo, podendo então ser entendido como um orientador
no que diz respeito ao ensino, sugerindo maAinda para os autores acima, em relaneiras de como e quando ensinar determinado
assunto, e posteriormente como deverá ocorrer ção às capacidades individuais de cada alua avaliação. (IDE; Parâmetros Curriculares Na- no, estas devem ser consideradas juntamente
com as atividades curriculares de toda a clascionais, 1999).
se, uma vez que o professor deverá, portanto
De acordo com os Parâmetros Curri- cuidar para desenvolver atividades que abranculares Nacionais (1999), ao se considerar a jam diferentes capacidades dos alunos, porém
diversidade presente na escola se faz necessá- mantendo sempre o contexto de grupo com os
rio a flexibilização e dinamização do currículo mesmos, lidando com objetivos diferentes em
escolar, para que desta forma sejam atendidos momentos diferentes.
efetivamente tanto os alunos que possuem neDe acordo com Mazzota (1982) a educessidades educacionais especiais bem como
cação
básica
prevista para todos está voltada
outros alunos que também necessitem de algupara a formação integral do educando, abranma adaptação.
gendo, portanto os seguintes aspectos: indiVale ressaltar que, tais adaptações vidual qualificação para o trabalho e preparo
curriculares deverão atender as necessidades para exercer uma cidadania consciente.
particulares de aprendizagem dos alunos, resDesta forma, para este autor, seria enpeitando, portanto, a diversidade da comunidade escolar e levando-se em conta não só tão função deste objetivo geral a orientação da
capacidades intelectuais e conhecimentos dos prática educativa, seja ela para portadores de
alunos, mas também seus interesses e motiva- necessidades educacionais especiais ou não,
de maneira que o que irá variar é o grau de alções.
cance dos objetivos propostos pelo professor.
Para IDE (1999), o currículo escolar é Este deverá considerar as limitações e capaciuma referência básica para identificar, avaliar dades individuais de cada aluno.
bem como determinar quais apoios os alunos
Para Mantoan (1997), os progressos
com necessidades educacionais especiais poda
inclusão
de alunos com deficiência mental
derão demandar em determinado momento.
ocorrem quando há uma adequação do proSendo assim, deve-se, portanto, deixar cesso de escolarização à diversidade dos aluclaro para a escola que, em momento algum nos, bem como quando a escola assume que
deverá ser priorizado um ensino individualiza- as dificuldades apresentadas por alguns são
do ou separado para esses alunos, promoven- consequências de como o ensino foi ministrado a segregação. A ideia deverá ser de flexi- do.
Assim, a escola passará a entender
bilização, ou seja, a criação de um currículo
seus
alunos
com heterogeneidade deixando
flexível que contemple as diferenças em sala
de aula, descartando, portanto, a premissa de de lado a pretensão de se ter sempre um gruque todos os alunos aprendem ao mesmo tem- po de alunos homogêneo, aceitando, portanto
po, e com a utilização das mesmas estratégias. o desafio de trabalhar com as diferenças.
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Além disso, as adaptações curriculares implicam em um planejamento pedagógico bem como ações por parte dos docentes
que levem em consideração: o que o aluno
deve aprender, como e quando o mesmo deverá aprender, quais formas de organização do
ensino terão mais eficiência para o processo
de aprendizagem e como e quando o aluno
deverá ser avaliado. (Parâmetros Curriculares
Nacionais, 1999).

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
Dentro desta perspectiva, a adequa- potencialidades.
ção curricular deverá, portanto, envolver toda
Marques in Mantoan (1997) enfatiza
a equipe pedagógica, de maneira que deverá
ser pensada e planejada em conjunto, conside- que reconhecer as diferenças é essencial no
rando então a rotina da escola, necessidades caminho da integração e principalmente da indos alunos e valores que norteiam a prática clusão, onde se espera que o professor não
pedagógica do professor.
queira fazer da turma uma homogeneidade,
trabalhando como se todos tivessem a mesO PROFESSOR INCLUSIVO
ma capacidade na sua construção do conhecimento.
De posse do conhecimento acerca da
síndrome e de suas implicações educacionais
Oferecer um ambiente favorável à iné possível esclarecer qual a postura de um pro- clusão, não é só ter conhecimento das mais
fessor inclusivo. Neste caso, é preciso recriar variadas diversidades, o que é possível ser trao modelo educacional vigente, pois é muito balhado, ou o que a criança já possui de cocomum nos depararmos com professores que nhecimento, como também e principalmente,
dizem ser inclusivos e, no entanto, sua postura respeitar suas limitações, reconhecendo suas
é de exclusão.
diferenças e ressaltando suas potencialidades.
Um professor inclusivo, precisa primeiramente mudar seus conceitos, não se passa a
ser inclusivo somente por receber em sua turma um aluno com necessidades educacionais
especiais. O professor pode assumir a postura
de inclusão em qualquer classe que ele assuma, partindo do pressuposto de que a diversidade não ocorre apenas quando existe uma
deficiência envolvida.

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.

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.

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.
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Como professor inclusivo é necessário
rever, significar o papel do educador. A sala
de aula precisa ser pensada pelo professor de
uma forma integral segundo suas capacidades
e seus talentos para um ensino participativo,
solidário e acolhedor. O professor precisa nortear suas ações, voltado a ensinar para cidadania global, plena e livre de preconceitos e que
valoriza as diferenças.
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.

Ser inclusivo é um processo amplo que
não envolve somente o professor, mas também
toda a instituição escolar, familiar e governamental a partir do momento que se devem
assumir novas posturas, haver mudança no
planejamento escolar, criação e validação de
outros métodos de avaliação e uma nova visão
do ser humano.
Trata-se então de uma reestruturação
cultural bem como da prática e das políticas
vivenciadas em sala de aula, de modo que estas respondam à diversidade de alunos. É uma
abordagem humanística, democrática, que
percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação
pessoal e a inclusão de todos.

Já Thoma (2000) acredita que ao incluir o aluno com deficiência mental na escola
regular, estamos exigindo desta instituição novos posicionamentos diante dos processos de
ensino e de aprendizagem, à luz de concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas.

Pois, o princípio básico para se ensinar a turma toda sem exceções e exclusões
de acordo com Mantoan (2003) é reconhecer,
valorizar as diferenças e evidenciar as habilidades, garantindo a equidade e possibilitando
que todos os alunos desenvolvam suas potenO professor inclusivo é aquele que está cialidades.
preparado e disposto para o trabalho, ou seja,
é capaz de não praticar ações que excluem
Portanto, ser um professor inclusivo é
alunos, espera-se dele um design diferente das partir do pressuposto que não há um modelo
propostas profissionais existentes.
de homem ideal, então não há razão para tentar
adequar os indivíduos para o que nós consideÉ necessário o exercício constante e ramos que seja o correto. O professor inclusivo
sistemático de compartilhamento de ações precisa praticar o respeito e a tolerância, que
entre professores, coordenadores e diretores só nascem quando se entende que o normal é
da escola para o aprimoramento do ensinar. ser diferente. Olhando sob este aspecto, toda
O grupo de estudos favorece a boa prática do sala de aula, por um motivo ou outro, é local
professor inclusivo.
de inclusão.
As ações do professor inclusivo têm
qualidade, o saber e as relações se entrelaçam
por caminhos imprevisíveis para chegar ao conhecimento. O ensino é praticado na solidariedade, na colaboração, no compartilhamento as
ações educativas com todos os envolvidos no
processo.
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A ESCOLA INCLUSIVA

Goffredo (1991) ainda enfatiza que a
escola deve ser definida como uma instituição
social que tem por obrigação atender todos os
indivíduos sem exceção. A escola deve ser um
espaço aberto, pluralista, democrático e acima
de tudo de qualidade.

Pensar em uma escola inclusiva é muito mais do que pensa em um local com rampas de acesso, materiais diferenciados ou banheiros adaptados. Apesar de a estrutura física
constituir aspecto importante, devemos repenSendo assim, deve manter as portas
sar o papel da escola no desenvolvimento e
aprendizado das pessoas com necessidades abertas as pessoas às com necessidades educativas especiais. Caso isto não ocorra, a eseducacionais especiais.
cola estará excluindo não só esse sujeito da
E o que seria uma escola inclusiva? Se- escola, mas da sociedade também.
gundo documento da UNESCO (1994), o prinDe acordo com Feltrin (1996), a escola
cípio que rege uma escola inclusiva é o de que
todas as crianças, independente de quaisquer de modo geral, deve caminhar rumo à verdadificuldades ou diferenças aprendam juntas, deira inclusão, sendo assim, precisa ter compois a escola constitui um espaço que deve promisso selado com a mudança. Em outras
reconhecer e responder às necessidades dos palavras, isso quer dizer que devem ser revisseus alunos, assegurando assim, qualidade no tos valores, modelos de aprendizagem, atitudes dos professores e demais profissionais da
ensino.
escola sem deixar de lembrar que a participaPara Goffredo (1991) a escola inclusiva ção dos pais é imprescindível neste processo.
deve promover o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, moral e social dos alunos com
necessidades educativas especiais, bem como
facilitar-lhe a integração na sociedade como
membros ativos.
Para que isto possa acontecer é importante que o indivíduo com necessidades educativas especiais seja encarado como um sujeito eficiente, capaz e produtivo que é.
Assim, faz-se necessário que o indivíduo portador de necessidades educativas especiais seja visto como alguém que é capaz
de aprender e se desenvolver mediante suas
possibilidades, não podendo a escola promover o seu desenvolvimento se compactua com
a ideia de que ele não seja capaz de evoluir
cognitivamente e se tornar produtivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após análise das características da Síndrome de Down, podemos dizer que as diferenças não são e nunca serão pontos para inferiorizar as pessoas.
Santos (apud Mantoan, 2003), conclui que é preciso que tenhamos o direito de sermos
diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, e direito de sermos iguais quando a diferença
nos inferioriza.
Fica claro que a inclusão depende de muitos fatores, ela acontece num âmbito muito
maior que a sala de aula, inclui mudança de paradigmas, adequação de currículo e do olhar dos
diversos profissionais que terão que lidar com a inclusão dos alunos portadores da Síndrome
de Down.
As mudanças não ocorrem de repente. Tudo acontece ao seu tempo. O fato é que elas
precisam acontecer, portanto, a escola precisa ter consciência do que se espera alcançar e
depois propor as mudanças.
A inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos, provoca e exige
a escola novos posicionamentos e é um motivo a mais para que o ensino se modernize e para
que os professores aperfeiçoem as suas práticas.
É uma inovação que implica em esforço coletivo, atualização e reestruturação dos paradigmas existentes na inclusão escolar de alunos com Síndrome de Down.
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A BUSCA PELA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO COM
A FORMAÇÃO DOCENTE

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar a formação docente no Brasil alicerça-se
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 visando regularizar, cumprir e
atender as necessidades do ensino em suas diferentes modalidades. Questiona-se como deve
ser a formação docente e quais são as qualificações para o trabalho docente? Quais são as
competências para qualidade na prática docente? Objetivou-se conhecer a formação docente
e quais as exigências para o trabalho como professor. Pretendeu-se ainda discutir o papel do
educador no ensino superior mostrando a nova visão sobre o professor sintetizando as tendências pedagógicas liberais e progressistas da educação. A metodologia desenvolvida nesta
pesquisa foi à revisão bibliográfica em livros, teses, artigos e periódicos da internet, por meio
da qual se utilizaram como referencial teórico autores renomados como Freire (2013), Pimenta e Anastasiou (2014), Imbernón (2011) entre outros citados nas referências.

Palavras-chave: Formação Docente; Prática Reflexiva; Aprendizagem; Qualidade na Educação.
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INTRODUÇÃO

A

formação docente no Brasil está alicerçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB de 1996, que visa regularizar, fazer cumprir e atender as
necessidades do ensino nas suas diferentes modalidades.
Justifica-se que as discussões sobre formação docente confundem-se com a própria
trajetória da educação brasileira. Descrevendo a realidade do educador no ensino superior, sem
nela interferir nem modificar, destacando fatos, com o propósito de apresentar aspectos positivos e negativos que possam subsidiar a proposta de como deve ser a formação docente e como
ser um bom educador que saiba lidar com seus discentes.
Questiona-se como deve ser a formação docente e quais são as qualificações para o
trabalho docente? Quais são as competências para qualidade na prática docente?
Objetivou-se conhecer a formação docente e quais as exigências para o trabalho como
professor. Pretendeu-se ainda discutir o papel do educador no ensino superior mostrando a
nova visão sobre o professor sintetizando as tendências pedagógicas liberais e progressistas da
educação.
A metodologia desenvolvida nesta pesquisa foi à revisão bibliográfica em livros, teses,
artigos e periódicos da internet. Como referencial teórico utilizou-se as palavras de Freire (2013)
que contribuiu dizendo que tão importante quanto o ensino dos conteúdos é nossa coerência na
classe. A coerência entre o que se diz, escreve e faz.
Pimenta e Anastasiou (2014) dizem que embora os educadores universitários possuam
experiências significativas na área de atuação, e um grande embasamento teórico deixam predominar o desconhecimento científico do que seja um processo de ensino aprendizagem.
Imbernón (2011) relata as mudanças necessárias para a formação docente e profissional, apresentando uma visão crítica e sistemática da relação entre mudança e incerteza, levando-nos a entender o papel da educação como sendo ajudar a tornar as pessoas mais livres e
menos dependentes do poder econômico, político e social.
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FORMAÇÃO DOCENTE E
PROFISSIONAL

Para Imbernón (2011)
O papel da educação é ajudar a tornar as pessoas mais
livres, menos dependentes do poder econômico, político e social. Embora a condição de funcionário do setor
público e as estruturas de dependência do sistema assalariado no setor privado marquem de modo determinante as relações de trabalho, e estas não tenham tido
variações significativas no último quarto de século, o
mesmo não acontece com o âmbito estritamente profissional, em que as mudanças se produzem mais rapidamente. (IMBERNÓN, 2011, p. 36)

Imbernón (2011) relata as mudanças
necessárias para a formação docente e profissional, apresentando uma visão crítica e sistemática da relação entre mudança e incerteza.
Diante disso, deixa claro que todos hoje
estão de acordo quando se trata da necessidade de mudança, contudo a maioria afirma que
a profissão docente deve mudar, sobretudo em
função da complexidade da nova sociedade,
porém não se diz como, nem porquê e para
Há consenso quando se afirma que a
onde deve mudar.
profissão de educador deve abandonar a conConforme Imbernón (2011)
cepção predominante no século XIX de mera
O século atual representa um acontecimento mítico para transmissão do saber escolar. O professor não
todos que pertenceram à segunda metade do século pode ser um mero executor do currículo oficial
anterior, e por isso, parece necessário que toda institui- e a educação já não é mais propriedade da
ção educativa, desde a que se encarrega das etapas escola, mas de toda a comunidade.
O professor precisa assumir uma posiniciais até a Universidade, bem como toda instituição
responsável pela formação inicial e permanente, como tura mais relacional, dialógica, cultural, contexinstituições que tem a função de educar e a profissão tual e comunitária. Historicamente, a profissão
docente, deve mudar radicalmente, tornando-se algo docente caracterizava-se pelo estabelecimento
realmente diferente, apropriado às enormes mudanças de alguns traços em que predominava o coque sacudiram o último quartel do século XX (IMBER- nhecimento objetivo, o conhecimento das disciplinas à imagem e semelhança de outras proNÓN, 2011, p. 7).
fissões. Possuir certo conhecimento formal era
Conforme Imbernón (2011), a institui- assumir a capacidade de ensiná-lo.
ção educativa evoluiu no decorrer do século
XX, mas o fez sem romper as linhas diretrizes
que lhe foram atribuídas em sua origem: centralista, transmissora, selecionadora, individualista.
Para educar realmente na vida e para
a vida, para essa vida diferente, e para superar
as desigualdades sociais, a instituição educativa deve superar desigualdades sociais, os enfoques tecnológicos, funcionalistas e burocratizantes.
A instituição educativa precisa que outras instâncias sociais se envolvam e ajudem
no processo de educar, e isso implica que a
educação se torne cada vez mais complexa,
seja muito mais do que esse mero ensino do
básico elementar.

Durante muito tempo a formação do
professor foi baseada em conteúdos objetivos.
Hoje, porém, o domínio dos conteúdos de um
saber específico, científico e pedagógico é
com tanta importância quanto às atitudes.
A formação do professor deve estar
ligada a tarefas de desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em geral,
melhoria da instituição educativa, resolvendo
situações problemáticas gerais ou específicas
relacionadas ao ensino em seu contexto. Imbernón (2011) justifica:
Ser preciso dotar o futuro professor ou professora de
uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural,
contextual, psicopedagógico e pessoal, devem capacitá-lo a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente com flexibilidade e o rigor
necessário, isto é, apoiando suas ações em uma funda-
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mentação válida para evitar cair no paradoxo de ensinar
a não ensinar, ou em uma falta de responsabilidade
social e política que implica todo ato educativo em uma
visão funcionalista, mecânica, rotineira, técnica, burocrática e não reflexiva da profissão (IMBERNÓN, 2011,
p. 63).

-las de imediato do livro didático para a sala de aula. Os
profissionais necessitam de chances para experimentar
a observação, a modelagem, o treinamento, a instrução
individual, a prática e o feedback, a fim de desenvolver
novas habilidades e de torná-las uma parte integrante
de suas rotinas de sala de aula (HARGREAVES, 2003,
p. 114).

Imbernón (2011) sugere que o professor precisa adquirir conhecimentos ou estratégias específicas, isto é, planejamento curricular, pesquisa sobre a docência, estratégias
para formar grupos, resolução de problemas,
relações com a comunidade, atividade sócio
cultural etc. Conforme Rios (2010)

Para o exercício docente é preciso se
ter uma formação específica, que leve em consideração os conhecimentos da docência, da
experiência, que é construído pelo próprio sujeito ao longo da carreira, sendo os mesmos
intransferíveis aos outros, igualmente a identiO ensino competente é um ensino de boa qualidade, dade do mesmo.
onde o conceito de qualidade é totalizante e, ela em
nossos dias, é uma palavra de ordem mobilizadora. O
que se tem, no entanto, é uma retórica da qualidade, na
qual é preciso superar, denunciando-se e evitando-se o
discurso competente, o discurso do conhecimento que
dissimula a dominação na sociedade. (RIOS, 2010, p.
19).

Para Rios (2010) a reflexão sobre os
conceitos de competências e qualidade tem o
propósito de buscar uma significação que se
alterou exatamente em virtude de imposições
ideológicas.
Para se conseguir a atenção dos alunos, necessitamos usar palavras, muitas palavras. Abrir espaço aos alunos por meio de
conversa é fundamental, esquecendo as aulas
tradicionais.
Promovendo debates sobre os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, orientando, reformulando e valorizando as
soluções mais adequadas, é uma maneira de
mediação entre o professor e o aluno.
A possibilidade de inovações nas instituições educativas não pode ser proposta seriamente sem um novo conceito de profissionalização do professor, que deve romper com
inércias e práticas do passado.
Para Hargreaves (2003):

A PRÁTICA REFLEXIVA DOCENTE
O conceito de desenvolvimento profissional docente baseado na proposta da formação continuada, onde a formação básica dos
cursos de licenciatura/pedagogia é somente o
começo de um processo de trabalho docente
que ocorrerá ao longo da carreira, envolvendo atitudes, conhecimentos e capacidades, é
muito novo no âmbito educacional. Segundo
Nóvoa (2002):
Os anos 60 foi um período onde os professores foram
ignorados, parecendo não terem existência própria enquanto fator determinante da dinâmica educativa; nos
anos 70 os professores foram esmagados, sob o peso
da acusação de contribuírem para a reprodução das
desigualdades sociais; os anos 80 multiplicaram as instâncias de controle dos professores, em paralelo com o
desenvolvimento de práticas institucionais de avaliação
(NÓVOA, 2002, p. 15).

A partir dos anos oitenta, iniciam-se
conceitos como profissionalização do magistério, cultura escolar, socialização profissional,
feminização do magistério, etapas da carreira
docente e formação continuada.
Assim, os valores, pensamentos, tareOs professores não alteram e não devem alterar suas fas, saberes, tomadas de decisão, crenças, copráticas apenas porque uma diretriz lhes é apresentada, meçam a fazer parte dos estudos educacionais
e eles se sentem forçados a cumpri-las. Eles não po- não somente no Brasil como em todo o mundo.
dem evocar novas práticas a partir de nada ou transpô-
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Há que se reconhecer o professor
como sujeito de um fazer significativo mesmo
que numa rotina fragmentada. Sujeito que deve
ser reconhecido como desempenhando papel
central em qualquer tentativa viável de revitalizar a escola pública, pois se é sujeito, é capaz
de transformar a realidade em que vive.
Perrenoud (2008) justifica que:
Os alunos melhor dotados em capital cultural e melhor
acompanhados por suas famílias seguirão, de qualquer
maneira, seu caminho, seja qual for o sistema educacional. Os alunos ‘médios’ acabaram encontrando uma
saída, ao preço de eventuais repetências ou mudanças
de orientação. À sorte dos alunos em reais dificuldades
é que se pode medir a eficácia das reformas (PERRENOUD, 2008, p. 71).

Entende-se que no Brasil as políticas
orçamentais restritivas comprimem os salários
da educação, aumenta a carga de trabalho e
introduz a flexibilidade e a precariedade nas
gestões; ou seja, ao mesmo tempo em que a
qualificação e as competências que lhes são
exigidas não param de aumentar, são também
consideradas elementos decisivos para a qualidade da educação e para a sua eficácia. Portanto, são contradições e envolvem tensões e
conflitos. Segundo Perrenoud (2002):
Reconhecer e respeitar o trabalho dos professores não
significa a aceitação ou a legitimação dos princípios
partilhados por esses profissionais. A busca por capacitação inclui desde a procura por cursos, treinamentos
ou leituras, até uma troca constante de informação com
colegas considerados mais competentes ou especialistas na área. “Construir competências desde a escola
requer paciência e longo tempo” (PERRENOUD, 2002,
p. 86).

A profissão docente sofre grande pressão que se origina fora do sistema de ensino
e no seu interior. Assim, o aumento contínuo
do nível educativo e o acesso de todos a uma
classificação profissional reconhecida e a uma
certificação de qualidade convertem-se numa
forte exigência social.
Os professores vêem-se obrigados a
não ter defeitos e, consequentemente espera-se que a escola proteja-o contra o desemprego

e a exclusão, portanto que o encaminhe para a
qualificação e à inserção (pressão econômica).
Os professores têm o dever de assegurar o êxito a todos os alunos (jovens ou adultos) tornando a profissão docente muito mais complexa.
A escola tem uma função cada vez
mais importante na distribuição dos papéis sociais, o desejo de ascensão social e o medo de
rupturas sociais aumentam as exigências de
êxito (pressão social) (JOUEN; FOUILHOUX;
FREDRIKSSON; BAUNAY, 2001).
ANDALÓ (2002) reforça que:
Os professores devem transmitir saberes atualizado,
evidenciando as suas múltiplas utilizações na vida. Ensinar é trabalhar com alunos sobre conhecimentos que
envolvem incessantemente. A sociedade exige dos professores que os seus alunos não fracassem, portanto,
que sejam capazes de resolver problemas complexos,
porém os jovens têm que percorrer um longo caminho
para adquirir conhecimentos fundamentais (ANDALÓ,
2002, p. 148).

Andaló (2002, p. 154) completa ainda
que “a burocracia monopolize o conhecimento
e o mantém em segredo, estabelecendo diferenças de competência e de saber, sob o pretexto do bom funcionamento administrativo”.
Os contextos das reformas educacionais são próprios para se debater concepções
de professores presentes entre nós. Atualmente, no Brasil, convivem vários conceitos a respeito desse profissional.
Dentre eles, o que mais se destaca é
o do professor como técnico, que sabe fazer
uma série de coisas, mas precisa que lhe apresentem o que e como fazer, ou seja, ele é o
transmissor de um saber produzido no exterior
da profissão (FREIRE, 2013).
Em oposição a essa visão, as novas
tendências investigativas sobre formação de
professores vêm firmando a ideia de professor
reflexivo capaz de criar seu próprio caminho
profissional, que é coletivo, e de buscar seu
desenvolvimento profissional.
Dessa forma significa investir na formação para que seja capaz de elaborar os saberes inicial em confronto com suas experiências
práticas, vivenciadas nos contextos escolares.
Conforme reforça Queiroz (2001 apud KADOW,
2006):
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Para Zabalza (2007, p. 267) “é preciso
que o professor tenha uma atitude de observação que o mantenha informado da influência
que o projeto do ambiente está exercendo sobre a conduta dos alunos e sobre a sua aprendizagem”.
Na verdade, reforça-se a necessidade
de se tratar o ensino como uma profissão dinâmica, em desenvolvimento, onde os professores tomam para si a responsabilidade que lhes
Compreender o professor dessa ma- compete ao se definir os rumos da mudança
neira é considerá-lo um profissional:
educacional. Significa também reconhecê-lo
como lócus de produção de conhecimento, e o
A concepção de professor reflexivo parece-nos mais professor como um sujeito histórico capaz de
apropriada para dar conta das múltiplas dimensões que produzi-los.
O educador deve ter como uma de suas metas, humanizar seus alunos. Ele deve ter um espírito libertador
intelectual, ser autônomo moralmente e pluralista em
seus pensamentos, ele deve também, em sua prática
pedagogia libertar seus alunos da ignorância, do preconceito, do capricho, da alienação e de falsas consciências, buscando assim, desenvolver as potencialidades humanas de cada um. (QUEIROZ, 2001 apud
KADOW, 2006, p. 13).

estão presentes na complexa atuação da profissão. “A
questão da concepção sobre o professor é importante
porque está diretamente relacionado com o papel que
lhe é atribuído na educação”, o que em momentos de
mudanças tem especial relevância (FREIRE, 2013, p.
37).

A qualidade, pelo menos no que se refere às escolas, não é tanto um repertório de
traços que se possuem mais sim algo que vai
sendo alcançado. “A qualidade é algo dinâmico (por isso faz-se mais alusão às condições
culturais das escolas do que aos seus elementos estruturais), algo que se constrói dia a dia
e de maneira permanente” (ZABALZA, 2007, p.
32). Completa Freire (2013) dizendo:
Não posso ser educador se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige
de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão e ruptura. Exige de mim que escolha entre isto ou
aquilo. Assim como não posso ser educador sem me
achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado,
reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles
conteúdos. Esse é um momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão importante quanto o ensino dos
conteúdos é minha coerência na classe. A coerência
entre o que digo o que escrevo e o que faço (FREIRE,
2013, p. 63).

A QUALIDADE DOCENTE NA
EDUCAÇÃO
Para ingressar no magistério superior,
segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº. 9394/96, em seu Capítulo VI, artigo 66 cita a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de
pós-graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O
notório saber, reconhecido por universidade
com curso de doutorado em área afim, poderá
suprir a exigência de título acadêmico (BRASIL, 1996, p. 27).
Kadow (2006) justifica que:
A educação na visão de um bom educador é o alcance
da vida humana plena e dignamente, apropriando-se
da cultura e da cidadania. A educação humanista é democrática, pluralista, aberta e crítica, acima de tudo é
sensível e atenta às diferenças e necessidades culturais
e até mesmo individuais, e é nessa visão que todos deveriam ser educados (KADOW, 2006, p. 12).

As universidades atualmente passam
por uma crise de identidade sem precedente,
em seu interior surgiram às maiores discussão
sobre que forma a educação deveria ter, porém
ela mesma sofre pelas propostas que preparou.
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Ao lado de manter pesquisas, estudos,
publicações e discussões do mais alto nível e
que apontam para as novas formas que a educação no mundo moderno deveria ter, as salas
de aulas continuam tendo à mesma forma e a
maior parte do ensino centrado na figura do
educador.
Por meio do avanço nas ofertas educacionais, a uma ação de massa e deixando de
pertencer a grupos privilegiados, novas oportunidades de trabalho surgiram no campo educacional (NOGUEIRA, 2016, p. 4):
O papel do educador universitário pode ser muito, crê
ainda que as respostas possam ser muitas, sendo todas elas perfeitamente justificáveis. As discussões são
antigas, eivadas de ideologias, folclore, justificativas,
acirramento de ânimos e, certamente, preconceitos dos
mais diversos (FINGER, 2016, p. 08 apud NOGUEIRA,
2016, p. 3).

Acredita-se que algumas coisas sejam
fundamentais e precisam ser encaradas com
muita seriedade por educadores e gestores
universitários. Conforme Finger (2016 apud
NOGUEIRA 2016):
O educador universitário no contexto em que os Institutos de Ensino Superior e os alunos estão vivendo não
pode mais ser uma pessoa que fique repetindo aulas
enfadonhas e massacrando seus alunos. Que não é tarefa fácil, isso todos nós sabemos, mas é necessária.
O que está em jogo é toda uma geração de alunos que
continuam a não receber o tratamento que merecem. E,
se não forem os professores que fizerem essa reflexão,
outros farão por eles. O que poderá ser pior, muito pior
(FINGER, 2016, p. 11 apud NOGUEIRA, 2016, p. 4).

Nas palavras de Pimenta e Anastasiou
(2014) deve-se considerar que a atividade profissional de todo docente possui natureza pedagógica, vinculada, a objetivos educativos e
processos metodológicos organizacionais de
construção, apropriação de saberes e modos
de atuação (apud NOGUEIRA, 2016).

Embora os educadores universitários possuam experiências significativas na área de atuação, e um grande
embasamento teórico deixam predominar o desconhecimento científico do que seja um processo de ensino
aprendizagem (PIMENTA e ANASTASIOU, 2014, p. 14
apud NOGUEIRA, 2016, p. 4).

Faz-se também necessário o desenvolvimento de algumas competências fundamentais para o exercício da prática pedagógica: a
liderança, a ação interpessoal para a eficácia
da prática, gestão participativa com a instituição e seus alunos, contribuir para a qualidade
da universidade, a construção da autonomia
como finalidade da educação e ser pessoalmente um eterno aprendiz.
Diante do exposto acima, como Pimenta e Anastasiou (2014), acredita-se que grande parte dos educadores do ensino superior
constrói sua identidade docente por meio das
experiências que adquiriram como alunos de
diferentes professores, que lhes possibilitam
dizer quais eram os bons professores, e dessa
maneira formam modelos positivos e ou negativos, nos quais se espelham para reproduzir
ou negar.
Na verdade, eles não se identificam
como professores, uma vez que olham o ser
professor e a universidade do ponto de vista
do ser aluno.O desafio, então, que se impõe é
o de construir a identidade de professor universitário, baseado não apenas nas experiências
vividas e no saber específico, mas também no
empenho em construir saberes pedagógico
por meio de uma contínua formação, que viabilize o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício do magistério.
Para as Instituições de ensino superior,
os requisitos necessários para ser um bom docente seriam: a capacidade de comunicação,
atualização e profundidade de conhecimentos
teóricos e práticos, precisão no domínio do
tema, fluência verbal, correção e adequação
da linguagem e domínio dos aspectos didáticos aplicáveis à situação de aprendizagem.
Em relação à educação superior, o surgimento de escolas superiores, faculdades e
universidades estão ligados à função crescente que elas passam a desempenhar nas sociedades modernas: produção de conhecimento,
ensino, e extensão:
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Por não ser uniforme, a formação docente universitária
não sofre alteração, porém as seleções para a carreira
docente são unânimes com relação à escolha do profissional, buscando um educador competente e competitivo, inserido na sociedade e mercado de trabalho com
maior nível de escolarização e de melhor qualidade,
além de utilizar de tecnologias de informação na sua
docência produzindo seu trabalho não mais de forma
isolada, mas em redes acadêmicas dominando o conhecimento contemporâneo e manejando-o para a resolução de problemas, um docente que domine o trato
da matéria do ensino e a integre ao contexto curricular e
histórico-social, utilizando diversificadas formas de ensinar, dominando sua postura e buscando a participação
do aluno (CUNHA, 2005, p. 06 apud NOGUEIRA, 2016,
p. 4).

Espírito Santo (2007) completa dizendo que:
A profissão docente sofre grande pressão que se origina
fora do sistema de ensino e no seu interior. A proposta
no ensino seria a criação de determinada disciplina nas
escolas, na qual o educador, ao invés de ficar enlouquecido com os 45 minutos de aula com uma classe, teria
um período maior, para não só discutir o seu conteúdo,
como também trabalhá-lo de formas distintas, inserindo
inclusive uma visão interdisciplinar. Haverá tempo para
combinar os conteúdos com as artes, dramatizações e
outras formas de expressão que trarão a abertura para
a espiritualidade (ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 83).

Assim, o aumento contínuo do nível
educativo e o acesso de todos a uma classifiAssim, como um fenômeno plurifaceta- cação profissional reconhecida e a uma certido, a educação superior é constituída por uma ficação de qualidade convertem-se numa forte
diversidade crescente de instituições, propos- exigência social.
tas, funções e orientações, ao mesmo tempo,
em que mantêm relações e interações comOs professores vêem-se obrigados a
plexas com o sistema econômico, político e não ter defeitos e, por conseguinte espera-se
social, evidenciando-se como fator importante que a escola proteja-o contra o desemprego e
no processo de transformação social, pela sua a exclusão, portanto que o encaminhe para a
crescente expansão quantitativa e o aumento qualificação e à inserção (pressão econômica).
de sua relevância social no mundo contempo- Os professores têm o dever de assegurar o êxirâneo. Basso (1998) reforça que:
to a todos os alunos (jovens ou adultos) tornando a profissão docente muito mais complexa.
Os especialistas da educação começam a reconhecer
que para uma compreensão do trabalho educativo e,
sobretudo, para a ação e formação dos professores,
cabem à ideia de que o aprimoramento do trabalho surge ao longo da carreira ou que a experiência prática
confere à prática pedagógica uma qualidade potencialmente superior, mesmo sendo implícita pelos próprios
professores (BASSO, 1998, p. 6).

Segundo Alves (2007) no Brasil as
políticas orçamentais restritivas comprimem
os salários da educação, aumenta a carga de
trabalho e introduz a flexibilidade e a precariedade nas gestões; ou seja, ao mesmo tempo
em que a qualificação e as competências que
lhes são exigidas não param de aumentar, são
também consideradas elemento decisivo para
a qualidade da educação e para a sua eficácia.
Portanto, são contradições e envolvem tensões
e conflitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se necessário haver currículos e programas que possibilitem educação de
qualidade a todos, devendo aos educadores serem dados instrumentos necessários para que
vejam em todos os alunos um potencial ilimitado de aprender.
Acrescenta-se que os estudos sobre o pensamento do profissional docente demonstram
que o conhecimento pedagógico gerado pelo educador do ensino superior é um conhecimento
ligado à ação prática da relação teoria e prática.
Os educadores contribuem com seus saberes, valores e experiências nessa complexa
tarefa de melhorar a qualidade do ensino, sendo assim sua prática não deve ser baseada na
racionalidade técnica, mas sim na consciência de ampliar seus conhecimentos, especialmente
os pedagógicos, que facilitam o confronto de suas ações cotidianas com produções teóricas,
contextualizando-as com um saber significativo.
A complexidade do problema educacional é a falta de compreensão complexidade semelhante à da própria vida humana, mas, assim como não se deve arregimentar nem uniformizar
a vida, não se pode uniformizar nem arregimentar a educação. A unidade da educação nacional,
como a unidade da vida brasileira, decorrerá da conciliação que soubermos estabelecer entre
os seus dois aspectos fundamentais de organização e liberdade, responsabilidade e autonomia.
Considerando que as reflexões sobre o papel do educador de ensino superior proporcionada pelas universidades representam um forte referencial para enriquecermos nossas discussões e amadurecer nossa prática enquanto educadores, pode-se considerar que o presente
estudo abordou questões, que de certa forma implica num repassar de nossa atuação, e que,
favorecerá a inverter a prática tradicional em prática construtiva capaz de oferecer ao graduando
subsídios para enfrentar os desafios da profissão.
Embora a educação superior nos dias atuais seja baseada em propostas impostas pelas
leis educacionais sancionadas pelo Ministério da Educação e articuladas pela lei de diretrizes
e bases não podem dizer que nossa pesquisa encerra-se aqui, pois se deixa em aberto uma
dimensão universitária enorme que merece ser pesquisada e fundamentada, a fim de dar maior
ênfase a nossa pesquisa.
Em se tratando do papel do educador deixou-se claro que o mesmo exerce suas funções
na mais elevada das competências, buscando sempre atrair a atenção do aluno, por meio de
sua postura e suas didáticas pedagógicas diversificadas.
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O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE HÁBITO LEITOR

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade aprofundar-se em embasamentos teóricos sobre
as bases de fundamentação dos princípios pautados dentre outros autores nas publicações
de Lev Vygotsky, Emília Ferreiro,Feijó na intencionalidade de compreensão sobre os aspectos
norteadores da motivação que propicia as crianças o interesse pela leitura tal como a própria
aquisição de hábito leitor. Sendo estes assuntos pertinentes nas pesquisas sobre os processos de alfabetização infantil, nas quais se questionam quais seriam os estímulos necessários
desde os primórdios da vida humana para a fomentação de um adulto habituado a leitura
pelo prazer de fazê-lo e não por obrigatoriedade social, nas quais já se inserem as linguagens
escritas. Ao deparar a criança com os primeiros portadores de texto em sua vida cotidiana,
sobre quais perspectivas a imaginação infantil pode ser auxiliada pela perpetuação do hábito
de estimulação constante pela leitura espontânea e quais são os reflexos na aprendizagem
significativa e individualização das assimilações de conteúdos e percepções de mundo pelo
olhar infantil.

Palavras-chave: Leitor; Hábito; Imaginação.

1133

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

D

iante dos questionamentos levantados sobre o aumento pelo desinteresse na
leitura como hábito de relaxamento pessoal ou hobbie, foram necessárias pesquisas sobre como desenvolvem-se os primeiros contatos da criança e as possíveis
formas de estimular ou desestimular que o indivíduo perceba o ato de ler como algo prazeroso
e não entediante.
Muitos estudos podem ser direcionados sobre como cada indivíduo adquire o aprendizado formal da leitura e da escrita, e bem como as implicações de cada um dos processos
envolvidos nessa assimilação, levando-se em consideração aspectos metodológicos de ensino,
individualidade, recursos, ambiente, como outros tantos inúmeros fatores influenciadores no decorrer dos processos.
Desde muito precocemente, se observam relatos de crianças que assimilam os símbolos
linguísticos no universo circundante com compreensão de Significatividade, podendo, ou não
resultar numa leitura precoce. Essas percepções de mundo são muito importantes para as análises de processos desenvolvidos por cada criança e como se decorrerá sua aprendizagem de
leitura e de que modo impactará sua aprendizagem posterior.
Tal como a relevância do que se é lido, onde a disparidade desses conteúdos com as
realidades dos aprendizes pode ser culminante no envolvimento do pequeno leitor com os materiais de leitura oferecidos e o possível interesse por eles.
Para tal encontro de realidades caberá ao professor planejar de acordo com as múltiplas temáticas transversais que venham de encontro com as variadas visões e vivências dos
educandos em sala de aula, para que a comunicação seja abrangente e efetiva, de tal modo a
aproximar o conteúdo com as realidades possíveis.
Esse desafio do professor deve ser pautado pelo estudo aprofundado das transversalidades de conhecimento, sendo mecanismo viável para a fomentação da prática da leitura
como possibilidade real na vida das crianças.
As possibilidades de integração entre uma aprendizagem significativa e um hábito leitor
bem estruturado são possíveis de serem construídos dentro da sala de aula? De tal modo que as
pessoas possam sentir a necessidade real de incluir a leitura como hábito cotidiano na mesma
proporcionalidade que outros meios de comunicação abrangem aos coletivos sociais como as
mídias digitais, acessos remotos de tecnologias dentre tantos inúmeros estímulos audiovisuais
muito acessíveis e disputados pelos grupos sejam crianças, jovens, adultos e idosos.
Estes questionamentos serão explorados sobre a perspectiva de uma educação estruturada que possa abranger tais aspectos levando-se em consideração as barreiras enfrentadas
por professores, educadores e as próprias ofertas de materiais acessíveis.
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OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE
LEITURA E PERCEPÇÕES DE MUNDO
Desde o ventre materno a criança é
exposta a estímulos sonoros, que futuramente,
com a aquisição da linguagem oral tornam-se
claros para ela e não mais somente sons aleatórios, pois, percebe que ao emitir determinados sons consegue que outros a sua volta,
respondam a tais estímulos, sanando algumas
de suas necessidades, interagindo ou mesmo
socializando.
Para Vygotsky (1939), a princípio, a
criança dependerá de signos externos, ou
seja, dos significados atribuídos pelo outro as
suas ações “ambíguas” dirigidas aos objetos.
Para internalizá-los, é necessário que reconstrua uma significação interna, dando sentido
às suas ações, para, posteriormente, utilizá-las
com intencionalidade.
Esse processo de significação resultará no surgimento das palavras acessíveis na
língua falada em sua comunidade. Porém, ao
longo do tempo dar-se-á a compreensão das
possíveis relações e generalizações contidas
numa palavra, que por sua vez mudaram ao
longo do desenvolvimento do processo.

Em decorrência da aquisição da fala,
o processo de leitura desmistifica a escrita da
sonoridade aprendida e carregada de significado. Quanto a transição da língua falada para
escrita, cita Emília Ferreiro (2002) “Há crianças
que ingressam no mundo da linguagem escrita
através da magia da leitura e outras que ingressam através do treino das tais habilidades básicas. Em geral os primeiros se convertem em
leitores, enquanto os outros costumam ter um
destino incerto.”, essa análise aborda o conceito de quem a leitura advinda da escrita não
transmite real significação tal como o processo
inverso, escrita advinda da leitura pode representar significativamente.
Não há ao certo regras gerais para todos os processos de aquisição de leitura que
possam corroborar uma máxima sobre o assunto, mas muitos estudiosos, pedagogos e
educadores tendem em concordar que quaisquer modos de aquisição da mesma culminam
num processo de progressos, se este estiver
carregado de prazer, significação, comunicação com o mundo que o permeia (educando),
tende a desenvolver de modo meio necessário
e mais desejável.
Desta forma é possível observar que a
aquisição da linguagem dar-se-á por meio da
interação do indivíduo com o universo com o
qual está em contato, de tal modo a fazer sentido para si o uso das palavras, sons e interpretações contidas nas mesmas. Pode-se afirmar
também que os sentidos se conectam de formas abstratas a tal modo de proporcionar percepções diferenciadas a cada perspectiva, seja
leitor ou ouvinte, como descreve Koch (2005):

Compreende-se, portanto, as multiplicidades de sentidos das palavras em seu significado social e convencional, e as possíveis
variações que ela assume transformando-se de
acordo com características do indivíduo, da região ou do grupo. Compreende-se então que,
até́ meados de dois anos, a palavra é concebida pela criança como uma propriedade do
objeto, não tendo ainda, significação de sua
Para o leitor, o texto se apresenta de forma sinóptica:
função simbólica.
Podemos analisar, portanto, que aquisição de significado das palavras, para a criança, se dão por meio da construção coletiva entre os pares com qual se relaciona, reflexo das
interações do meio onde vive, carregando-se
de sentido nas palavras, e comunicando-se por
meio da interpretação das mesmas.

ele existe, estampado numa página- por trás dele vê-se
um quadro. Já no caso do ouvinte, o texto o atinge de
forma dinâmica, coreográfica: ele acontece, viajando
através do ar- por trás dele é como se não existisse um
quadro, mas um filme (apud KOCH, 2005, p.80).
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De tal forma a leitura funciona como
mecanismo interlocutor que conduz os envolvidos em temáticas sobre diferentes enfoques. A
busca pelo tema a ser introduzido por meio da
leitura destina-se a informar, orientar, conduzir,
entreter, informar, diferindo o portador de texto
utilizado.
Habitualmente nos sistemas atuais de
ensino e aprendizagem diversos portadores
de texto são utilizados, mas alguns com maior
frequência, sendo eles os livros didáticos (de
disciplinas específicas), em outras apostilas
(com conteúdo disciplinar didático reorganizado), livros de temáticas variadas, paradidáticos
(podendo conter temas transversais, clássicos
literários, poemas etc.), e materiais informativos como jornais, revistas e rótulos de produtos. Variados são os recursos que buscam estimular inúmeras percepções visuais e espaciais
sobre a codificação da leitura e as formas da
caligrafia, que podem ser incutidas de significados, estímulos e traços culturais.
Embora alguns recursos mais tradicionais e usuais sejam encarados como únicos
possíveis para o desenvolvimento deste processo, ou até os educadores mais ousados
tenham buscado outras fontes mais amplas
de estimulação, percepção visual, que possibilitem aos educandos mais contato com múltiplas culturas e portadores de texto, ainda estamos a caminhar sob passos lentos em direção
à uma educação com multiplicidade de materiais vivos.
É sabido desde sempre que a escola
deve por sua natureza tem disponível e oferecer em abundância materiais em quantidades
suficientes, bem como em variedades que sejam capazes de estimular e incentivar educandos a aprofundarem-se no campo da leitura,
como cita SOARES:

Ou seja, desta forma, embora necessário, vital e indispensável, infelizmente vemos
em muitas das escolas, principalmente públicas a baixa oferta de materiais diferenciados,
ora por falta de estrutura, ora por falta de investimento, mas ainda em meados do século das
modernidades onde redes sociais tornaram-se
tão comuns como a fala natural do ser humano, a necessidade da leitura e da escrita nunca
pode estar em ais enfoque de necessidade básica humana como nos dias atuais.
Convencer alunos que para uma boa
comunicação com seus pares é importante o
hábito da leitura constante, e mais fazer com
que nossos alunos, crianças e jovens manifestem interesse e além disso prazer com o hábito
da leitura pode estar muito atrelado aos discursos que mais se aproximam de suas realidades e vivências cotidianas:
[...] interações em sua família, em seu grupo amigos,
em seu bairro e mesmo interações com os meios de
comunicação de massa, como rádio e televisão. Nestes
processos interlocutivos é que a aprendizagem se deu,
e antes deles não havia uma linguagem pronta a que
tivesse que, não produtivamente, aceder. Ao contrário,
nas interações de que fez parte, seu trabalho foi também constitutivo desta linguagem: negociou sentidos,
incorporou a seus conhecimentos prévios novos sentidos, constituiu-se como interlocutor, escolhendo estratégias de interação. E compreendeu as falas dos outros
(GERALDI, 1996, p. 39).

Assim, observamos que para uma
aprendizagem, armazenamento de informações, organização de estrutura mental, o indivíduo necessita criar um relacionamento de
proximidade com seu produto de interesse, no
caso a leitura.

É obrigação da escola, dar amplo e irrestrito acesso
ao mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa,
mas também a leitura literária: a leitura para fins pragmáticos, mas também a leitura de fruição: a leitura que
situações da vida real exigem, mas também a leitura
que nos permita escapar por alguns momentos da vida
real (SOARES, 2002, p. 6).
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estímulos também oferecidos. Compreender e
se pensar na complexidade contida em cada
indivíduo podemos refletir acerca das necesEmbora os métodos educacionais mais sidades de busca de recursos diversificados:
utilizados até hoje, segundo FEIJÒ (1992) não
sejam em geral geridos por apenas uma me- Cada ser complexo é constituído por uma pluralidade
todologia ou linha de pensamento, é de suma de tempos, ramificados uns nos outros segundo articuimportância perceber a luta constante dentre lações sutis e múltiplas. A história, seja a de um ser vivo
todas as escolas no auxílio as crianças na aqui- ou de uma sociedade, não poderá́ nunca ser reduzida
sição da leitura e escrita, em geral estimuladas à simplicidade monótona de um tempo único, quer esse
tempo cunhe uma invariância, quer trace os caminhos
muitos cedo.

A LEITURA E A PROXIMIDADE DO
INDIVÍDUO E CONTEÚDO

O que permeia desde os alicerces da
educação infantil, onde os primeiros contatos
com letras, números, livros e jogos pedagógicos podem aguçar a interação ao mundo letrado, ou em alguns casos até antes em casa,
com pais que estimulem ou mesmo juntos as
mídias que apelam para logomarcas cada vez
mais chamativas, coloridas e ainda envoltas
no universo letrado que cativa não somente as
crianças mas os adultos.
O que já se sabe em meio à muitas
pesquisas é a necessidade do lúdico para a
estimulação é possível incentivo ao interesse
dos jovens pequenos leitores ao universo de
livros e textos, pois antes ainda destes a criança manifesta no brinquedo ou nos objetos que
faz como brinquedo a transmissão do que foi
assimilado e reproduz:
Através do lúdico e de sua história são recuperados os
modos e costumes das civilizações. As possibilidades
que o ele oferece à criança são enormes: é capaz de
revelar as contradições existentes entre a perspectiva
adulta e a infantil quando da interpretação do brinquedo; travar contato com desafios, buscar saciar a curiosidade de tudo, conhecer; representar as praticas sociais,
liberar riqueza do imaginário infantil; enfrentar e superar
barreiras e condicionamentos, ofertar a criação, imaginação e fantasia, desenvolvimento afetivo e cognitivo
(FEIJÓ, 1992, p.185).

de um progresso ou de uma degradação (PRIGOGINE;
STENGERS, 1997, p. 211).

A unidade do ser que lhe traz a peculiaridade, portanto o estímulo constante pela
inserção de cada um destes indivíduos num
universo que massifica a sociedade para que
discussões amplas ocorram exige reflexão dos
meios e formas.
Sabe-se que ritmo, cor, forma, interação, são meios de formas pelas quais algo
pode chamar a atenção das crianças, seja pela
curiosidade, pelo desafio, ou por outras indagações mentais que possam provocar no mesmo. Desta forma as campanhas publicitárias,
os brinquedos, rótulos de alimentos, possuem
equipes cada vez mais pesquisadoras sobre
os comportamentos de seus clientes, sejam
as próprias crianças como chamarizes de seus
pais para a aquisição de determinado bem ou
produto.

Assim funcionam as práticas de aquisição de conhecimento em todas as esferas,
como por exemplo no seio familiar, quando algum membro da família manifesta desejo que
o bebê, ao balbuciar suas primeiras palavras,
diga o nome do interlocutor ou seu parentesco
como, papai ou mamãe, o repetem de inúmeras formas, trazendo a atenção da criança para
si, de forma a agradá-la para que esta experiência lhe traga conforto e não desconforto, ofeAssim se dá também a aquisição da recer um carinho, um doce, um objeto pessoal
leitura. Cada indivíduo possui um tempo pró- que a criança deseje manusear etc. Assim são
prio para a assimilação de conteúdos novos os chamarizes de atenção.
em seu cognitivo, o que vem de encontro aos
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Na pré-escola as educadoras buscam
estimular de inúmeras formas os bebês para
que consigam interagir com o meio, seus pares, e assim que o estímulo consegue atingir
seu objetivo a criança pode receber um reforço
positivo pelo sucesso de determinada tarefa.

Dentre algumas dessas possibilidades,
dadas as reflexões acerca da variedade de materiais, encontrei uma mística envolta na literatura de cordel que podem auxiliar na busca por
estas respostas. Ressalto que o enfoque desta
pesquisa não é transformar literaturas alternativas em espécies de cartilhas prontas para o
ensino da leitura e escrita nas escolas, mas
sim , servir de subsídio para auxiliar professores e alunos na busca pelo constante estímulo
da leitura no cotidiano de cada educando bem
como trazer com mais sutileza, porém não menos impactante temas a serem discutidos em
sala de aula todos os dias, que podem muitas
vezes auxiliar no processo reflexivo da criança
que deve ser estimulado desde muito cedo.

Assim também os adultos apreciam
determinadas coisas, pois de certa forma causa prazer, seja por sua necessidade particular, entretenimento, diversão, relaxamento, bem
como reforço positivo por uma tarefa bem-feita
em seu local de trabalho, ensino superior etc.
Desta forma, observamos então que os conceitos leitura e necessidade de relação com o
objeto tem que estar intrinsecamente ligados,
o que está atrelado ao prazer de determinada
Toda esta reflexão se pauta no incentarefa vem de alguns aspectos como a necessidade, o uso, a compreensão, o significado e tivo e estímulo à leitura, que pode transportar
o indivíduo por meio de outras realidades bem
satisfação pessoal.
como realizar paradoxos mentais com sua próEntão retornando ao ambiente de sala pria realidade, assim cita BAMBERGER:
de aula, muitas vezes escasso de recursos básicos, as vezes entulhados de materiais porém Quando uma pessoa sabe ler bem não existem fronsempre básicos e tradicionais, de sistematiza- teiras para ela. Ela pode viajar não apenas para outros
ção do conhecimento como livros didáticos, países, mas também no passado, no futuro, no mundo
que claro servem de subsídios de aprendiza- cósmico. Descobre também o caminho para a porção
gem, mas seria possível explorar até mesmo mais íntima da alma humana, passando a conhecer
dentro de nossa cultura popular, outros porta- melhor a si mesmo e aos outros(BAMBERGER, 1998,
dores de textos que possibilitem causar o inte- p.29).
resse, a discussão, a curiosidade e que sejam
A leitura pode promover descobertas,
tão amplos a fim de possibilitar inúmeras discussões as vezes, muito densas para alunos integração, informação dentre tantas outras
dos anos iniciais da educação, em constante possibilidades, que infelizmente hoje vemos
estímulo para a aquisição da leitura e com con- pessoas desestimuladas e desacreditando do
tato com a escrita e suas variadas formas? No- real significado da leitura transpondo-a somente como recurso necessário e não hábito pratamos a necessidade do novo:
zeroso.
O ensino deve ser dinâmico, variado. Num dia a aula
pode ser iniciada pela explicação da matéria, em outro
com tarefas como discussão, conversação, relatos dos
alunos etc. Podem ser usadas ilustrações, gravuras,
para dar mais vida ao conteúdo. Uma parte da aula
pode ser dada no pátio da escola [...] (LIBÂNEO, 1994,
p. 107).
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A replicação da violência vem em várias frentes de impacto dentro da unidade escolar, não restringindo-se somente entre os pares alunos X alunos, resvalando na violência
No que diz respeito a transversalidade, contra docentes, como podemos observar no
diz-se da possibilidade de mediar conteúdos trecho da reportagem:
numa analogia entre aprender conhecimentos
teoricamente sistematizados (aprender sobre a No caso da rede pública estadual, que conta com 5,2
realidade) e as questões da vida real (aprender mil unidades, dados da Secretaria da Educação indicam que aqueles casos de agressão subiram de 188
na realidade e da realidade).

OS TEMAS TRANSVERSAIS E A
INTERDISCIPLINARIDADE NA SALA
DE AULA.

Uma vez que a escola adotar uma visão ampla e abrangente do universo que a circunda e pautar-se nas falas e discussões decorrentes da atualidade e necessidades reais
ao mesmo tempo que implica dar seguimento
aos conteúdos sistematizados, poderá enfim
afirmar que se utiliza da interdisciplinaridade
em seu âmbito escolar.

em 2015 para 249 em 2016. O problema não é de
hoje. Resultados de um levantamento publicado em
2013 mostram que 44% dos professores da rede de
ensino básico já haviam sofrido algum tipo de violência,
sendo as mais comuns as verbais (39%) e as de assédio moral (10%). As de violência física não passavam
de 5%, o que indica que a situação vem piorando (JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 2017).

Não muito diferente desta situação,
dão-se os casos de violência entre os pares de
educandos, nas suas faces mais aterrorizantes
apresentam-se como formas brutais de violência em resposta à outras violências vividas, o
que prova a teoria da replicação:

Essa pauta é mais do que necessária,
e emergencial, levando-se em consideração
que o ambiente escolar nada mais representa
do que uma parcela de amostragem do universo exterior à escola, onde pode-se observar e
vivenciar por meio de atos e discussões dos
mais variados temas atuais ocorridos no país. Aluno atira em colegas dentro de escola em Goiânia,
A urgência deve-se aos reflexos que
podem respingar ou mesmo replicar dentro
das salas de aulas, comportamentos diversos
como atos de emprego do machismo, racismo, múltiplas formas de violência sejam físicas,
psicológicas e/ou emocionais, discriminações
de gênero, classe, raça ou orientação sexual
dentre tantas outras formas de disseminação
de atos de ódio e/ou intolerância.
No combate a esses comportamento, está na comissão
de frente a educação, mas muitos professores se veem
atados diante de temas tão abrangentes, em muitas vezes disseminados muito cedo entre os mais jovens, que
em muitas das vezes pouco ou nada sabem acerca do
comportamento que estão reproduzindo, mas que cada
vez mais vem refletindo-se em estatísticas de atos cruéis contra crianças e jovens em seus lares ou mesmo
dentro do ambiente escolar.

mata dois e fere quatro. Suspeito pelos disparos é um
adolescente de 14 anos, que cursa o 8º ano. Ele é filho
de policiais militares e está apreendido. [...][...]Bullying;
O suspeito dos disparos está apreendido, segundo confirmou ao G1 o coronel da Polícia Militar Anésio Barbosa da Cruz. “Informações preliminares dão conta que
ele estaria sofrendo bullying, se revoltou contra isso,
pegou a arma em casa e efetuou os disparos”, disse.
Um aluno de 15 anos, que estava na sala no momento
do tiroteio, também contou que o adolescente era vítima de chacotas( G1, CANAL GLOBO, 2017).

Pode-se observar a extrema necessidade de discussão no âmbito da sala de aula,
de temas que estão mais do que latentes. Embora ainda possa-se pensar que os alunos do
ensino fundamental I que ainda estão na fase
da infância e por isso não possuem a maturidade necessária para discussões com temas
tão importantes, ao mesmo tempo devemos
levar em consideração a maturação inerente a
inserção de conteúdo midiáticos cada vez mais
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precoces, o que por sua vez não extingue essa
parcela do público escolar do contato com atitudes, ações e situações ocorridas no cotidiano da sociedade. Muitas crianças, mesmo que
não compreendendo as causas ou motivações,
são cada vez mais comuns os relatos de que
presenciam gestos de disseminação de múltiplas violências ora dentro de seus lares, ora em
ambientes comuns como também nas escolas,
parques, shoppings etc. Latente a criança ser
reflexo de seu seio familiar ou ambiente com o
qual está familiarizado:
Estamos definindo como relações ou práticas sociais
que tendem a se repetir e que, enquanto se repetem,
legitimam-se. Existe, sempre, em nome de um algo abstrato, o que chamamos de seu objeto. Por exemplo, a
medicina pode ser considerada, segundo nossa definição, uma instituição e seu objeto, pode-se dizer, é a
saúde. As instituições fazem-se, sempre também, pela
ação de seus agentes e de sua clientela. De tal forma,
que não há vida social fora das instituições e sequer há
instituição fora do fazer de seus atores(GUIRADO, 1997
apud AQUINO, 1998, p. 9).

Para sentir-se parte do meio, o indivíduo tende a perpetuar os comportamentos
vivenciados em seu meio, adquirindo, aperfeiçoando ou complementando de acordo com
os reforços obtidos seja pelo enaltecimento ou
mesmo pela falta de posicionamento contrário,
a criança como não adquiriu ainda senso auto
regulador bem estruturado de controle de suas
emoções ou não pode distinguir a repercussão
de seus atos por falta de orientações bem definidas.
Isso não está atrelado somente à
crianças que vivem em situações de violência,
ou ambientes sem estruturas, nada tem relação
com somente o ambiente, ou aos comportamentos observados, mas sim uma linha tênue
de inúmeros estímulos percebidos pela criança diante aos inúmeros fatos que o circundam.
Não é difícil observar no âmbito escolar situações onde a criança não vive em ambientes
de violência, ou possui infraestrutura favorável
porém depara-se com comportamentos agressivos na escola.

Então nos questionamos, de onde vem
tais comportamentos? A criança nasce naturalmente agressiva? Onde aprendeu? O fato é
que estímulos são constantes bombardeando
a rotina de cada indivíduo, a preparação psico/
cognitiva vem para oferecer um embasamento
estrutural e mental para a formação do cidadão. Segundo FARIA (1998), os esquemas são
uma necessidade interna do indivíduo.
Os esquemas afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se
adquire juntamente às ações exercidas pelo sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas
cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade de serem repetidos
(a criança pega várias vezes o mesmo objeto).
Outra propriedade do esquema é a ampliação
do campo de aplicação, também chamada
de assimilação generalizadora (a criança não
pega apenas um objeto, pegar outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada
de assimilação recognitiva ou reconhecedora,
a criança identifica os objetos que pode ou não
pegar, que podem ou não dar algum prazer a
ela.
O que envolve situações que envolvem
algum tipo de prazer pessoal, reconhecimento
exterior, sensação de superioridade, saciamento de anseios e desejos pessoais, embora em
algumas situações estejam atrelados à sentimentos inversos no ademais envolvidos, decorre-se daí as primeiras manifestações do que
hoje se reconhece como bullying. Manifestações de agressões verbais, psicológicas e até
físicas que são estimuladas por sentimentos de
necessidade de depreciação, chacota ou desmerecimento de outros. É importante diferenciar de pequenos conflitos cotidianos de ações
de bullying, no processo de auto regulação estão os tratos com conflitos de resolução:
É comum nas situações em que a criança mente, agride, furta, desrespeita, não compartilha algo ou é mal
educada, que o adulto ensine-a a importância de não
cometer tais atos. A questão é como o adulto o faz,
pois, este processo irá interferir nas razões pelas quais
as normas serão legitimadas (VINHA,2000, P.528).
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Ou seja, as questões inerentes ao fato
da aquisição de conceito de ações por valores
morais, de forma que o próprio indivíduo perceba suas ações de forma autônoma, deixando a
heterônoma, a ponto de perceber suas ações,
necessidades e intervenções com o meio está
estritamente ligado às formas de aquisição dos
conceitos adquiridos ao longo do percurso
educacional vivenciado pela criança.
As motivações pelas quais ela exerce ou não tais ações estão em maior grau ou
equiparado ao de importância do que de fato a
veracidade das intenções uma vez que o indivíduo, necessita perceber-se como ator de ação
que gera ou provoca determinadas ações ou
reações de acordo com seus atos.
Não bater porque não pode simplesmente ou não bater devido à noção de desconforto, dor gerada no outro, estimular o sentimento de empatia, vem da livre comunicação
de resolução dos conflitos, a necessidade de
colocar-se no lugar do outro, de pensar na ocasionalidade de suas ações, nas repercussões
geradas por meios de suas interações e bem
como as reais motivações pelas quais o indivíduo tomou determinada atitude, como também
o que leva a reflexão da relação de compreensão entre sentimentos e ações.
A percepção que quanto ser humano
os sentimentos lhe são permitidos lhe são livres e a necessidade de compreensão que as
ações são limitadas, essa linha tênue gera a reflexão a ser arduamente questionada nos ambientes, visando fatos que muitos adultos hoje
não conseguiram transpor essa ambiguidade
resultando em situações de conflitos cotidianos transformados em atos de agressividade
e alguns em tragédias anunciadas, como então cobrar de seres em formação tais reflexões
complexas?
Sobre tal reflexão deve-se a análise
aprofundada de questões inerentes aos princípios relativos às mais diversas manifestações
de cunho preconceituoso, intolerante, pautado muitas vezes na falta de contato, compreensão ou reprodução automática de comportamentos aprendidos em casa, nos pares ou

simplesmente negligenciados das discussões.
Ao pensarmos no indivíduo como um ser mais
complexo que apenas o que os olhos podem
ver nos deparamos com a amplitude de possibilidades na qual ele se desenvolver, como cita
Morin:
O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da
natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que significa ser humano. É preciso
restaurá-la, de modo que cada um, onde quer que se
encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo
tempo, de sua identidade complexa e de sua identidade
comum a todos os outros humanos(MORIN, 2004, P.
15).

Ou seja, o ser humano já por tratar-se
de uma unidade múltipla em si próprio, em inúmeros aspectos, dentre eles o cultural e social,
podemos analisar a enorme lacuna que se dá
em determinadas regiões que não se identificam por seus meios estruturais culturais, herdando um tipo de sistema educacional baseado em experiências nem sempre inspiradas
na própria cultura local. Bem como dá-se a
enorme necessidade do resgate de culturas vivas de nosso país em muito deixadas de lado,
onde se introduzem literaturas famosas pelo
mundo e alguns nunca se depararam como
gêneros tão tradicionais de nossa história tal
como os cordéis.
A multiplicidade social vem em culminância com a necessidade gritante de discussões mais amplas sobre a sociedade atual e
os conflitos vividos por crianças, jovens e adultos, que muitas vezes, seja por falta de preparo, conteúdo, ou medo do enfrentamento, não
são expostas em sala de aula. O que resvala
na falta de discussão pertinente e consciência
sobre valores, posturas, atos e omissões cotidianas presenciadas nas ruas, nos lares e nas
escolas. Para tal dá-se o impulso das discussões dos temas transversais em sala de aula.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os temas transversais
dizem respeito a conteúdos de caráter social
que devem ser incluídos no currículo do ensino
fundamental de forma transversal, ou seja, não
como uma área de conhecimento específica,
mas como um conteúdo a ser ministrado no interior das várias áreas estabelecidas. Os meios
como introduzir tais temas pode dar-se pelas
condições do professor para colocar em prática o que determina os PCNs e tem seu foco
nos seguintes temas: - Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual,
Trabalho e Consumo.
Dentre todos estes temas, as mais variadas formas de discussão podem ser empregadas para conseguir entrar nos diálogos
pertinentes as faixas etárias e de modo a possibilitar dentro do entendimento de cada criança
as possibilidades de discussão. Muitas famílias
demonstram dificuldade na compreensão da
necessidade de discutirem-se temas abrangentes, ou por motivos pessoais sejam de cunho
religioso, inexperiência no trato de tais assuntos, ou por simples desconhecimento de fatos,
ressaltando o fato de que a generalização do
contexto familiar não se aplica:

as crianças estão envoltas sem ao menos darem-se conta do que se trata.
Porém já se sabe a tempos que a reprodução sistemática leva a crença de verdade
absoluta. Desse mal nossa sociedade infelizmente padece, refletindo nos grotescos dados
que apontam que o Brasil tem os maiores índices de assassinato de pessoas transexuais,
inúmeros casos de crimes cibernéticos de injúrias raciais e cyberbullying, como denúncias de
atos de crimes de cunho racista, xenofóbico,
homofóbico, dentre tantas outras atrocidades
morais e sociais a que estamos convivendo.
Essas notícias ecoam como pedido de ajuda
para uma sociedade miscigenada e de tantas
oportunidades, que mascara sua diversidade
por trás de preconceitos. Como podemos combater essas ações, as punições existem para
coibir os atos, mas o melhor combate está na
prevenção e essa se dá por meio do pensamento reflexivo.

Tomar o comportamento familiar ocidental como modelo representa simplificar a evidente riqueza da realidade
brasileira, em que coexistiram (e ainda coexistem) grupos de variadas origens étnicas, o que referenda de maneira absoluta a inclusão de um enfoque não excludente nos estudos sobre a família (FARIA, 1994, p. 258).

Alguns imaginam não haver necessidade de que tais temas sejam discutidos, precisamente com os alunos dos primeiros anos
do ensino fundamental, mas no convívio diário,
professores e pares envolvidos no âmbito escolar vem percebendo a gritante necessidade
de desmistificar mitos, vícios e reproduções de
gestos, falas e ações desconexas para o universo infantil mas que vem carregadas de discursos mascarados de propostas ora racistas,
homofóbicas, xenofóbicas, sexistas dentre outras máscaras preconceituosas com as quais
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A responsabilização da aquisição do hábito leitor deve-se primordialmente por todos
os atores envolvidos nos processos de alfabetização sendo ela formal ou não, de tal modo que
os estímulos devem ser experimentados segundo uma narrativa que leve em consideração as
vivências de cada indivíduo e suas especificidades.
Aqueles que sentem-se membros ativos de seu próprios processo de leitura de mundo e
posteriormente na escolarização adquirem a perspectiva da leitura como ferramenta abrangente
de manifestação, de comunicação efetiva para descobertas de suas raízes e interpretações de
seus laços sociais conseguem de fato compreender a amplitude pela qual a aprendizagem da
leitura percorre até a as preferências individuais do indivíduo.
Desta forma não um responsável, mas sim um coletivo de estruturas, linguagens, abordagens e vivências que propiciam as bases. De modo geral as crianças enfrentam durante os
processos de alfabetização um distanciamento entre sua vida familiar e as temáticas abordadas
no ambiente escolar, com os temas transversais e com um diálogo coerente e eficaz entre escola e famílias os laços podem ser estreitados e metodologias únicas podem ser fomentadas na
busca por uma significatividade de uma educação esclarecedora e aberta para as mais diversas
opções de aquisição de conhecimento, seja pela transmissão visual, verbal escrita ou quaisquer
meios com as quais estes indivíduos venham a ter contato e podendo assim estruturar uma leitura ampla em seu sentido não somente da palavra escrita, mas de cunho imaginativo e libertador
de pensamentos individuais.
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O ENSINO DE ARTE E SUA RELEVÂNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO

RESUMO: Este artigo propõe conhecer os princípios conceituais da metodologia do ensino de
artes e consequentemente realizar uma avaliação dialética que proporcione uma averiguação de conhecimentos, como também de um processo do desenvolvimento do educando,
compreendendo que o mesmo está em constante transformação e esse utiliza de recursos
expressivos que consistem todo processo educacional o que pode colaborar com o desenvolvimento e expansão da capacidade de compreender a arte.

Palavras-chave: Arte; Educação; Legislação; Ensino de Arte.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo apresentará abordagens metodológicas sobre o ensino de Arte,
a fim de possibilitar a compreensão sobre o processo de organização do trabalho no ensino da arte, enfatizando a necessidade de aprimoramento quanto às
ações pedagógicas, metodologias, escolha de conteúdo e critérios avaliativos.
Ressalta-se a importância do papel da arte na formação das crianças, jovens e adultos
articulando estas questões com as concepções contemporâneas educacionais e artísticas.
A educação deve ser um processo intencional, interativo, significativo e dinâmico, portanto, uma boa programação em arte deverá contar com propostas que satisfaçam a prática
educativa, profissionais que entendam, apreciam e posicionam-se criticamente com relação às
questões teóricas, metodológicas, sociais e culturais que norteiam o mundo da arte.
A pesquisa objetiva ampliar e aprofundar conhecimentos sobre a prática do ensino de
arte e justifica-se por ser este um aspecto que tornou-se um dos problemas para o arte-educador,
o qual, por ter que cumprir com os compromissos e conteúdos curriculares, muitas vezes deixa
de elaborar oportunidades de aprendizagem significativas ao educando, afasta-se do objetivo
maior do ensino da arte na escola, que é formar cidadãos sensíveis as manifestações artísticas
e culturais, que favoreçam o desenvolvimento do processo educativo, consentindo crescimento
gradativo e contínuo do educando.
Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, far-se-á uso de revisão
bibliográfica, de caráter qualitativo, estabelecendo o debate entre autores que abordam temas
pertinentes ao estudo. Serão, para isso, utilizados livros, periódicos e artigos científicos e textos
oficiais.
Por meio dos procedimentos apresentados, espera-se alcançar dados e informações
que possibilitem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema em tela, para que a reflexão
e a discussão propostas sejam viabilizadas.
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ra de ser e agir. Neste repertório de imagens
e sons vão se agregando novas informações,
construindo conceitos e conhecimentos. InteO ser humano produz arte desde o iní- ragimos com as manifestações artísticas e culcio de sua existência e por meio dela expressa turais, vamos desenvolvendo gradativamente
sua compreensão de mundo, daquilo que vê e nosso gosto e apreciação pela arte. Segundo
Fusari e Ferraz (2009, p.18):
sente dentro do seu contexto sociocultural.

A RELAÇÃO ENTRE ARTE E
EDUCAÇÃO

Uma obra de arte expressa o espírito
da época em que foi feita, bem como o contexto e os valores sociais. Além disso, são
também expressos pela arte valores culturais
e econômicos.
Manifestações artísticas demonstram a
história do mundo, o que faz da arte uma linguagem que não encontra barreiras na língua e
pode de ser entendida em todo o mundo. Tais
informações se confirmam, segundo as palavras de Martins (1998, p. 62): “Nesse sentido,
pode-se afirmar que toda obra de arte é datada. Não só pelos assuntos, temáticas tratadas
específicas de cada tempo histórico, recursos
materiais e instrumentos de cada época, técnicas, estilos, escolas e movimentos, mas também e principalmente pela figura de seu autor,
de sua poética”.
Há tempos se discutem a importância
da arte na educação escolar. Sabemos que é
uma das poucas disciplinas que nos dá a liberdade de escolher a maneira de se expressar e
que nos leva a investigar e refletir sobre nossa
história, por meio dos registros de manifestações artísticas de gerações passadas do mundo inteiro.

É a importância devida à função indispensável que
ocupada a arte na vida das pessoas e na sociedade
desde os primórdios da civilização, o que a torna um
dos fatores essenciais de humanização. É fundamental
entender que a arte se constitui de modos específicos
de manifestação da atividade criativa dos seres humanos, ao interagirem com o mundo em que vivem ao se
conhecerem e ao conhecê-lo (FUSARI; FERRAZ, 2009,
p.18).

Quantos recursos visuais uma obra de
arte nos permite ter? Além das formas, cores,
diversidade de materiais, elementos visuais,
uma obra de arte nos faz pensar sobre o contexto em que foi realizada, na história e nos
costumes de uma civilização, na sua forma de
se expressar e sentir sobre as situações do cotidiano em um local e em um tempo determinado.
A arte é capaz de mobilizar a vida das
pessoas, é evidente que em algum momento a
arte seria indispensável na educação escolar e
assim passamos a assumir a necessidade de
ensinar arte nas instituições ensino. Para isto,
nos comprometemos em rever as metodologias aplicadas em sala de aula e envolvê-las
ao contexto e universo artístico. Para Fusari e
Ferraz (2009, p. 25): “Ao assumirmos que a
arte pode e deve ser ensinada e aprendida na
escola, assumimos também outro compromisso, a necessidade de trabalhar e refletir sobre
a organização pedagógica direcionada às inter-relações artísticas e estéticas junto aos estudantes quer sejam crianças, jovens, jovens
adultos ou adultos”.

Observa-se que crianças envolvidas
em atividades artísticas na escola se desenvolvem melhor na fala e na escrita, se expressam
com facilidade e articulam informações que
aos poucos se tornam conhecimento através
deste contato inicial com a arte. Todas estas
contribuições produzidas em sala de aula, por
A escola é o lócus onde se ensina, o
intermédio de atividades significativas, favorecem o desenvolvimento sociocultural do edu- conhecimento sistemático, onde os vínculos
entre a cultura social e o conhecimento cientícando.
fico se complementam para o aprimoramento
Desde a infância vamos fazendo rela- e desenvolvimento. Isso não significa que este
ções visuais, táteis e sonoras com o mundo, aprendizado deve ser maçante, autoritário.
tudo que nos rodeia nos influencia na manei1148
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Partindo de investigações sobre a
clientela escolar, podemos organizar propostas metodológicas que oportunizem situações
de aprendizagem próximas à realidade dos
alunos. Porém, devemos nos conscientizar que
em uma sala de aula há muitas diferenças sociais, culturais e cognitivas.
Muitas vezes encontrar um método e
atividades que correspondem ao mundo do
aluno, é uma tarefa conflitante entre a teoria e
a prática educativa. O arte-educador que ama
o que faz, busca meios para atingir seus objetivos, dá sentido as manifestações artísticas,
ao conteúdo e as atividades escolares, transmitindo conhecimento, desenvolvendo o senso
crítico e estimulando a apreciação da arte entre seus aprendizes. Segundo Martins (1998,
p. 94),
Compreender a trajetória expressiva da criança é uma
tarefa instigante. Os sistemas educacionais, as oportunidades oferecidas, os valores culturais, as predisposições genéticas colorem de forma particular as produções, percepções e concepções artísticas das crianças
(MARTINS, 1998, p. 94).

Em suas práticas pedagógicas o educador convive com situações de constantes
mudanças culturais. Mudanças que influenciam
particularmente cada indivíduo em cada etapa
de desenvolvimento.
Neste crescimento contínuo há uma
troca entre o conhecer e o produzir arte, o fazer e o interpretar, desse modo, o arte-educador deve estar atento a estas transformações
do aluno e da sociedade, acompanhando o
processo evolutivo do conhecimento do ensino-aprendizagem. Para Martins (1998, p.128):
“Nessa perspectiva, ensinar que etimologicamente significa apontar signos é possibilitar
que o outro construa sentidos, isto é, construa
signos internos, assimilando e acomodando o
novo em novas possibilidades de compreensão de conceitos, processos e valores”.
Por meio destas reflexões, o processo de criação simultaneamente também sofre
modificações, é necessário pesquisar e refletir
sobre todos os aspectos que envolvem a vida
do homem contemporâneo, buscando formas

de expressar uma linguagem à altura do entendimento do espectador sem perder a essência
de comunicação, de criatividade e a relação
de como os símbolos influenciam na compreensão do homem com o mundo externo, pois
a imagem amplia as possibilidades de entendimento dando subsídios para diversas reflexões.
Contudo, a arte através de linhas, formas, texturas e cores produzem novas imagens a cada instante que tocam o íntimo do
ser humano provocando sensações, desejos
e uma análise geral do contexto, desde que
esteja situado às mudanças e às novas expectativas do homem pós-moderno.Para Gasparin
(2007, p.17),
A assimilação das características fundamentais de conceito é muito mais fácil para a criança quando os traços
definidores desse conceito se apresentam com as imagens visuais correspondentes. Quando isso não ocorre,
isto é, quando as imagens visuais não coincidem com
o conteúdo do conceito ou estão em contradição com
ele, a tarefa torna-se muito mais difícil para o educando
(GASPARIN, 2007, p.17).

Conforme Read (1970), a arte desenvolve um grande papel no processo educativo
do aluno por constituir um meio ideal para possibilitar o desenvolvimento integral da criança,
uma vez que a arte estabelece uma articulação
entre o saber, o sentir e o fazer.
Baseando-se na Pedagogia Crítico Social dos conteúdos de Libâneo (2006), a escola deve permitir que os aprendizes tenham
acesso aos conhecimentos monopolizados pelos dominantes e os utilizem como informações
estruturantes não só para compreender a sociedade, mas também para transformá-la.
A pedagogia histórico-crítica defende
o estabelecimento de um currículo básico comum, cuja adequação às especificidades compete ao trabalho didático, em que o professor
faz a mediação entre o aluno e o conteúdo a
ser conhecido, usa o bom senso para decidir
qual a melhor forma ou metodologia que deve
ser desenvolvida aproximando a teoria da prática a fim de alcançar os objetivos de ensino
aprendizagem.
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Conforme Gasparin (2007) existem cinco passos pedagógicos para o acesso ao conhecimento: Prática Social Inicial do conteúdo;
Problematização; Instrumentalização; Catarse
e Prática social final do conteúdo. O primeiro
passo do método caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do aluno para a
construção do conhecimento escolar.
É uma primeira leitura da realidade,
um contato inicial com o tema a ser estudado.
[...] Uma das formas para motivar os alunos é
conhecer sua prática social imediata a respeito
do conteúdo curricular proposto (GASPARIN,
2007, p.14) e continua esclarecendo sobre a
necessidade do professor se organizar em busca de informações quanto aos conhecimentos
de seus alunos:
O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma ocupação prévia sobre o tema que será
desenvolvido. É um cuidado preliminar que visa saber
quais as “preocupações” que estão nas mentes e nos
sentimentos dos escolares. Isso possibilita ao professor
desenvolver um trabalho pedagógico mais adequado,
a fim de que os educadores, nas fases posteriores do
processo, apropriem-se de um conhecimento significativo para suas vidas (GASPARIN, 2007, p.15).

Na Prática Social Inicial, se estabelece um primeiro contato entre o educando e o
conteúdo a ser trabalhado. Neste momento, o
professor observa a reação, o envolvimento e
as informações que seus alunos possuem do
conteúdo apresentado. Para Gasparin (2007,
p.21),
Prática Social Inicial, primeiro momento do trabalho pedagógico, consiste em ver a realidade e tomar consciência de como ela se coloca no seu todo em suas
relações com o conteúdo que será desenvolvido no
processo. O segundo passo consiste no questionamento dessa realidade e também do conteúdo A Prática Social Inicial é sempre uma contextualização do conteúdo.
É um momento de conscientização do que ocorre na
sociedade em relação àquele tópico a ser trabalhado,
evidenciando que qualquer assunto a ser desenvolvido
em sala de aula já está presente na prática social, como
parte constitutiva dela (GASPARIN, 2007, p.21).

Este contato é primordial para se estruturar uma aula em qualquer área de conhecimento. A arte implica em uma linguagem dinâmica, apesar de seus conhecimentos também
serem teóricos, as possibilidades de expressão e interpretação do conhecimento favorece
a comunicação dos mesmos. Referindo-se à
importância de o educador conhecer o que os
alunos pensam, sabem e sentem sobre o objeto do conhecimento, Vasconcellos (1993) apud
Gasparin (2007): Conhecer a realidade dos
educando implica em fazer um mapeamento,
um levantamento das representações do conhecimento dos alunos sobre o tema de estudo. A mobilização é o momento de solicitar a
visão/concepção que os alunos têm a respeito
do objeto (senso comum, “síncrese”).
Para Gasparin (2007), a síncrese só
acontece no momento em que o aluno tem
acesso ao conteúdo que o professor vai trabalhar posteriormente, mesmo quando o aluno já
tem uma breve noção.
A visão dos alunos é sincrética porque, apesar dos conhecimentos que possuem sobre o assunto, a partir do
cotidiano, ainda não realizaram, no ponto de partida, a
relação da experiência pedagógica com a prática social mais ampla de que participam. Este passo, para
o educando, consiste no primeiro contato que mantém
com o conteúdo sistematizado que será trabalhado
posteriormente pelo professor. É a manifestação das
concepções que possui a respeito do tema em questão
(GASPARIN, 2007, p.17).

A próxima etapa, conforme Gasparin
(2007), é a problematização, na qual o professor elabora e promove discussões sobre questões inerentes do conteúdo, tais como: Onde
você joga o seu lixo? Você sabe para onde o
seu lixo será levado? Você separa o lixo na sua
casa? Entre outras. De acordo com Gasparin
(2007, p.33-34),

1150

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A problematização é um elemento-chave na transição
entre a prática e a teoria, isto é, entre fazer cotidiano e
a cultura elaborada. É o momento em que se inicia o
trabalho com o conteúdo sistematizado. A problematização tem como finalidade selecionar as principais interrogações levantadas na prática social a respeito de
determinado conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino, orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos
(GASPARIN, 2007, p.33-34).

Não se pode ver os conteúdos curriculares como um fim em si mesmo, mas como
uma base, um ponto de partida para a orientação e estruturação das ações pedagógicas, a
fim de encaminhar metodologias para desenvolver habilidades e competências, é fundamental envolver os educandos na construção
e evolução da aprendizagem.

A LEGISLAÇÃO ACERCA DO ENSINO
Nesta contextualização, o professor
DA ARTE
deve oportunizar o maior número de questões
problematizadoras possíveis, a fim de articular informações das outras áreas de conheciCom a necessidade de mudanças no
mento: Filosofia, Economia, História, Literatura, ensino da arte, devido às transformações políentre outras, com o conhecimento da área de ticas e pedagógicas, por meio da Lei nº 5.692
Arte.
de 1971, elaborou-se um componente curricular que incluía a disciplina de Educação ArtístiEste momento despertou profundo inte- ca no contexto escolar de modo a ser compreresse pelo conteúdo que está sendo trabalhaendido como uma atividade artística, fazendo
do, explorando novos caminhos que, através
com que o ensino da arte fosse obrigatório
das manifestações espontâneas do aprendiz, o
professor tem maiores condições de perceber na Educação Básica. Barbosa (1984, p.145 –
e encaminhar, significativamente, atividades re- 148) salienta que:
lacionadas ao contexto escolar. “Consiste no
levantamento sobre a vivência prática, cotidiana dos educandos em relação ao conteúdo a A falta de reflexão histórica sobre a significação do seu
próprio trabalho tem levado o criador a atitudes oniposer ministrado” (GASPARIN, 2007, p. 22).
Considerando as possibilidades de
crescimento, ao expressar o interesse pelo
assunto ministrado, são apresentadas consequentemente suas concepções, sua opinião,
seu interesse pelo desconhecido e suas próprias conclusões, que ao contato com o conteúdo sistematizado se constrói novos conceitos:
“É a manifestação do estado de desenvolvimento dos educandos, ocasião em que são
expressas as concepções, as vivenciais, as
percepções, os conceitos, as formas próximas
e remotas de existência do conteúdo em questão” (GASPARIN, 2007, p.20).

tentes, julgando-se capaz de criar do nada e se isolando pela impossibilidade de encontrar parâmetros históricos de avaliação e confrontação com o trabalho dos
outros. [...] Na educação do arte-educador, é importante não só desenvolver o fazer artístico, mas também dar
informações para torná-lo apto a uma leitura individual e
cultural deste fazer (BARBOSA, 1984, p.145-148).

As transformações no ensino da arte
no Brasil são questões de reflexão conjunta,
pois a hierarquia do conhecimento escolar
sempre posicionou a disciplina de arte como
secundária em relação às outras da estrutura
curricular. Isto não significa que foi excluída do
E como poderíamos classificar os con- Ensino Fundamental e Médio, porém é comum
o preconceito em relação a seus objetivos, meteúdos? Para Gasparin, (2007, p.25),
todologia, conteúdo e avaliação.
O conteúdo é a seleção e a transposição didática, para
a sala de aula, do conhecimento científico que deve ser
apropriado pelos educandos. Apresenta-se, no currículo da escola e no programa de cada disciplina, como
uma listagem de unidades, tópicos e subtópicos (GASPARIN, 2007, p.25).

As leis são elaboradas com a intenção
de melhorar os aspectos gerais de um determinado objetivo social, mas normalmente não
abrangem de uma forma geral as necessidades
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pelas quais foram criadas, até por que quando
são instituídas, muitas vezes já surgiram novas carências. O trabalho pedagógico de uma
equipe escolar deve estar atento ao processo
de ensino aprendizagem, e estar flexível a mudanças, caso sejam necessárias. Para Fusari e
Ferraz (2009 p 58):
[...] com a LDBN e as orientações do PCNs vemos a
consolidação da posição da área de arte como área de
conhecimento e estudo na educação escolar e, consequentemente, o reconhecimento de sua importância na
formação e desenvolvimento de crianças e jovens. As
novas diretrizes metodológicas procuram encaminhar a
organização de currículos a partir da reflexão e discussão conjunta na unidade escolar, de maneira a integrar
outros projetos, em uma visão inter e transdisciplinar
(FUSARI; FERRAZ, 2009, p. 58).

A estrutura geral do ensino da arte deve
seguir padrões de organização propostas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, contudo,
permitindo a flexibilidade necessária para adequar-se a realidade das comunidades escolares, de forma significativa em sala de aula ou
em oficinas artísticas junto com uma metodologia que coloque os alunos em confronto com a
realidade em que vivem, priorizando uma educação que vise o desenvolvimento evolutivo do
educando. Nota-se que é possível planejar as
aulas de arte pautadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, e que o mesmo fora instituído com o objetivo de orientar e direcionar o
ensino da arte.

A linguagem também não está separada da sociedade que a produz. Os processos
que entram em jogo na constituição da linguagem são históricos, sociais e culturais, pois
quando se diz algo, alguém diz de algum lugar
da sociedade e isso faz parte da significação.
A arte e a literatura podem oferecer uma epistemologia
alternativa, uma forma de conhecer que transcende as
consagradas formas de conhecimento. Segundo o autor, a pintura, a música, bem como os textos literários,
de drama, fortalecem a capacidade dos indivíduos para
ver, e ouvir, e ler, [acrescentaremos de falar] além do nível superficial, e alertam para os interesses econômicos
que estão por trás do mundo que a cultura dominante
constrói. Criando novos ângulos para se ver o mundo, a
arte pode ser transformadora quando inserida em contextos sociopolíticos e educacionais. A arte é capaz de
promover uma compreensão como interpretação crítica da realidade. Ao conceber o conhecimento como
construção cultural, o ensino de arte, nessa perspectiva, favorece uma atitude mental crítica e questionadora,
capaz de construir diferentes versões e visões da realidade (KINCHELOE, 1997 apud WARKEN, 2005, p. 25).

O ensino de arte e de linguagem verbal
promove a análise dos discursos sobre a arte
nas diversas épocas, culturas e grupos sociais,
procurando perceber os fenômenos a ela relacionados, tais como, as mudanças que imprimiu à sociedade; as relações entre arte, política e religião; as diversas funções que foram
atribuídas a ela; que classes representou etc.

Os ensinos de arte e de linguagem verbal juntos promovem a interpretação que deve
ser o conteúdo central do ensino da arte. Os
novos paradigmas no ensino de arte apresentados até aqui devem muito às pesquisas e aos
METODOLOGIA DO ENSINO DA ARTE estudos sobre o desenvolvimento do conhecimento estético-artístico. O desenvolvimento
Os pensamentos visuais e verbais ca- artístico é resultado de formas complexas de
minham juntos na interpretação. A medição aprendizagem, pois a capacidade de compredesse processo é feita pela linguagem cuja fi- ender arte não é natural, mas construída por
meio do contato e das experiências que se tem
nalidade é balizar a compreensão.
com ela.
No universo social, além de bens materiais, circulam também bens simbólicos: informações, conhecimentos, livros, obras de arte,
música, teatro etc. A linguagem também é um
desses bens simbólicos ou atravessa a quase
todos.

Para Hernández (2000), trata-se de
uma concepção construtivista do processo de
compreensão, porque as funções cognitivas e
os processos com os quais construímos nossas representações da realidade e com ela nos
relacionamos têm uma base biológica, mas, ao
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mesmo tempo, estão fundamentados em asMas como organizar um processo de
pectos culturais e históricos.
ações pedagógicas que oriente o docente a levar o educando a aprendizagem? Por onde coSegundo Warken (2005), no seminário meçar? Quais os propósitos primordiais para
realizado em São Paulo, no ano de 1998, Par- o ensino da arte? Dar sentido a todas estas
sons falou sobre a nova abordagem:
questões é que tornam importantes para produzirmos um planejamento que esteja inerente
No paradigma contemporâneo nós focamos o significado e percebemos que a obra de arte sempre de- às condições de aprendizagem do educando.
pende de um contexto. Portanto, a cultura da qual vêm
as crianças têm muito mais importância e também a
cultura sobre a qual vem o objeto de arte. Os significados, porque são símbolos, são como palavras, mais
do que cores, e variam de acordo com o local no qual
são recebidos. Isso quer dizer muitas coisas, mas uma
delas é que as crianças crescem de forma a entender
objetos de arte de forma diferente, dependendo da cultura e, quando elas começam a entender as obras de
arte, elas entendem aquilo que a sua cultura lhes deu
para compreender (PARSONS, 1998 apud WARKEN,
2005, p. 50).

Não nos resta dúvida de que a presença das imagens de arte é imprescindível, assim
como seu estudo, para o desenvolvimento estético dos estudantes, portanto ressalta-se, entre os estudos citados, o trabalho de Parsons,
pois ele elaborou uma teoria da compreensão
estética, resultado de extensa pesquisa sobre
como as pessoas compreendem arte, especialmente, na pintura.
A comunicação entre as pessoas e o
mundo não acontece apenas através da linguagem verbal, ou seja, pela palavra propriamente
dita. A comunicação contemporânea vai muito
além de o que é vivido. Além da soma de referências visuais, sonoras, táteis, por intermédio
dos conhecimentos adquiridos, os indivíduos
se apropriam de tal forma das linguagens a
ponto de dar sentido a elas. Sem dúvida, este
sentido se diferencia a cada indivíduo, pois
identificam os signos de maneira própria e particular. Partindo dessas interpretações, pode-se compreender o mundo e as manifestações
culturais. Segundo Martins (1998, p. 104): “A
função simbólica é o centro do processo de
ensino-aprendizagem, seja formal ou informal,
a criança constrói seus símbolos. Através de
suas ações e de diferentes formas de linguagem, representa os objetos e ações sobre eles,
representando também seus conceitos”.

E assim vêm novas perguntas: como
aproximar a teoria da prática educativa, bem
como referenciar e subsidiar essa prática?
Como pensar na arte interagindo com o ato de
ensinar e aprender? Segundo Martins (1998,
p. 46):
Pensar no ensino de arte é, então, pensar na leitura e
produção na linguagem da arte, o que, por assim dizer,
é um modo único de despertar a consciência e novos
modos de sensibilidade, isso pode nos tornar mais sábios, seja sobre nós mesmo, o mundo ou as coisas do
mundo, seja sobre a própria linguagem da arte. A partir da soma dos estudos de vários teóricos do ensino
de arte, podemos estruturar três campos conceituais
que são fundamentais para o ensino da arte: Criação/
produção; Percepção/análise; Conhecimento e contextualização conceitual-histórico cultural da produção artístico-estética da humanidade (MARTINS, 1998, p. 46).

Estes três campos conceituais, criar,
analisar e contextualizar sobre a produção artística norteia a prática metodológica do ensino
da arte. No entanto, fazer uma mistura de tendências pedagógicas, muitas vezes não proporciona o aprendizado. O professor adapta os
recursos e ações pedagógicas desvinculadas
aos conteúdos, não se atenta ao processo de
avaliação e se afasta gradativamente dos objetivos da disciplina (MARTINS, 1998).
O currículo concebe a arte como uma
prática humano-social e propõe três eixos metodológicos: a humanização dos objetos e dos
sentidos que se referem à construção e formação dos sentidos, a familiarização cultural que
é a proximidade entre o aluno com a arte, por
meio do convívio em ver, sentir, ouvir, conhecer
e apreciar a arte e por último, porém não me1153
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nos importante, o trabalho artístico em que é aos conteúdos e objetivos estão relacionados
preciso praticar a arte, conhecer técnicas, criar, os outros dois enfoques, quando e como ensiexperimentar, desenvolver ideias, enfim: o fa- nar (MARTINS, 1998).
zer. Como organizar toda esta metodologia?
(MARTINS, 1998).
Como eixo estruturador do currículo
sob os três enfoques, na abordagem da relaA proposta curricular organiza as ações ção escola/sociedade, fazem referência à cría serem realizadas para se alcançar as metas tica, à visão ingênua de que existem possibiestimadas no planejamento anual, que é ela- lidades de transformação da sociedade pela
borado partindo da realidade da escola, tendo ação da educação escolar, concebendo-a, ao
como apoio o Projeto Político Pedagógico que contrário como determinante socialmente. Saoferece condições básicas, desde que seja viani (2003) também salienta a necessidade
um documento construído democraticamente de que o ensino deve se organizar com bases
pelos responsáveis da instituição (MARTINS, nas situações vivenciais dos alunos e suas ex1998).
periências.
As diretrizes de uma instituição escolar
devem estar pautadas como um todo na escolha dos conteúdos, na metodologia de ensino,
nos objetivos, nos projetos, nos recursos didáticos e na avaliação. A organização de toda esta
estrutura que garante o funcionamento do ensino--aprendizagem no meio escolar. A proposta
escolar, em hipótese alguma pode ser um documento rígido e inflexível (MARTINS, 1998).

Analisar e refletir sobre a produção
artística em um contexto histórico do próprio
autor; “[...] Espera-se que os alunos, progressivamente, adquiram competências de sensibilidade e de cognição [...] perante a sua produção de arte e o contato com o patrimônio
artístico, exercitando sua cidadania cultural
com qualidade” (BRASIL, 1997, p.63).
Contudo, é importante manter o foco
no aluno e o cotidiano de sala de aula, sua
vivência e as ações pedagógicas, aos conteúdos e os objetivos deseja-se alcançar com
eles, abordando a importância do Ensino da
Arte contextualizando com a história e o mundo em que vivemos.

Nos dias contemporâneos, as mudanças são constantes e devem estar em articulação com os encaminhamentos metodológicos,
pois o currículo escolar é um documento que
auxilia a prática e deve ter flexibilidade a modificações, de acordo com as necessidades e
mudanças que vão surgindo no decorrer do
Fundamentar nossas ações pedagógicaminho. “O currículo é um elo entre a declara- cas considerando a leitura que os alunos fação de princípios gerais e sua tradução opera- zem das manifestações artísticas e culturais
cional” (COLL, 1998).
articulando com a produção da linguagem no
ambiente escolar é contribuir com a construConsiderando esta afirmação, o currí- ção permanente de conhecimentos interdisciculo viabiliza as bases teóricas com as diretri- plinares.
zes práticas nelas fundamentadas. É importante refletir sobre a prática educativa e a proposta
curricular subsidia e dá referências para esta
prática. Nos componentes do currículo, Saviani (2003), dá enfoque a três: O que ensinar?
Quando ensinar? Como ensinar? Os conteúdos e objetivos estão relacionados à que ensinar. Sobre a forma de ordenar e dar sequência
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo foi possível compreender que o ensino da arte deve ser desenvolvido nas escolas como uma disciplina que desempenha um papel de grande relevância para e
que contribui de maneira significativa para o desenvolvimento sociocultural do educando.
É recomendável que o aluno tenha conhecimento da arte que foi e é produzida em seu
contexto social e no mundo que o cerca, para que possa fazer articulações com o presente, o
passado e as perspectivas do futuro.
Além de levar o indivíduo a conhecer outras sociedades e outros pensares diferentes ou
talvez parecidos com o seu, a Arte possibilita ao aluno refletir o significado e a importância das
mais diversas manifestações culturais sejam elas de artes visuais, dança, música ou teatro. Por
meio da arte todos os sentidos são solicitados e o aluno pode, numa dimensão mais poética,
transformar continuamente sua existência.
Ao longo da pesquisa, foram mobilizados conhecimentos a respeito das possíveis definições sobre o conceito de arte, além de importantes reflexões sobre a história da arte no Brasil. A
partir de tais noções, foi possível realizar um aprofundamento sobre o ensino de arte, os desafios
e inquietações que esta prática pode suscitar no cotidiano escolar.
São inúmeras as preocupações em relação ao ensino da arte. A falta de credibilidade
na disciplina, a ausência de exemplares teóricos específicos da área que auxiliem o trabalho do
professor e muitas vezes o despreparo profissional dificulta a organização de conteúdos adequados à realidade escolar, métodos e critérios avaliativos que proporcionem um aprendizado
significativo.
O professor arte-educador deve ter como objetivo de suas metodologias, proporcionar
a proximidade da práxis educativa. O papel do professor é justamente apresentar todas essas
possibilidades aos alunos e fazer com que eles façam uma relação com suas próprias vidas, só
assim o ensino da arte, e de qualquer outra disciplina, vai tornar-se interessante.
Sendo assim, a Metodologia do Ensino de Arte deve estar vinculada às atuais orientações das Diretrizes e Bases da Educação Escolar, que os materiais didáticos pedagógicos estejam em consonância com os objetivos previstos para o processo de ensino e que a avaliação
tenha caráter de um processo de construção contínuo, estando coerentes as características de
seus educandos.
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A PSICOPEDAGOGIA E A PEDAGOGIA
HOSPITALAR: CONCEITOS E DEFINIÇÕES

RESUMO: Este artigo trata da Psicopedagogia e da Pedagogia Hospitalar. Dentro deste tema
temos como objetivo elencar os principais conceitos que envolvem os dois termos, bem como
apresentar alguns aspectos do atendimento pedagógico em domicílio e em classes hospitalares. O Psicopedagogo é o profissional que atende crianças ou adolescentes com problemas de
aprendizagem, atuando na sua prevenção, diagnóstico e tratamento clínico ou institucional. O
pedagogo atua em classe hospitalar no sentido de atender ao direito da criança em prosseguir
no processo educacional e promover a continuidade de seus estudos quando do retorno à
escola.

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

E

ste estudo tem como foco principal a Psicopedagogia e a Pedagogia Hospitalar. A
psicopedagogia surge da necessidade de compreender e analisar os problemas
relacionados a aprendizagem, por meio da reflexão de questões que envolvem o
desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor.
A pedagogia hospitalar surge com o intuito de estudar os alunos hospitalizadas. Este
artigo divide-se em duas partes, a primeira traz as concepções e os conceitos que envolvem
a Psicopedagogia e a segunda, trata da Pedagogia Hospitalar. Realizando uma breve comparação entre o trabalho do psicopedagogo e do pedagogo hospitalar, temos que o psicopedagogo,
irá diagnosticar clinicamente as causas dos problemas relacionados a aprendizagem, por meio
de instrumentos constituídos de provas e testes.
Em contrapartida, o pedagogo hospitalar realiza o atendimento da maneira mais apropriada para o paciente, é responsável pela seleção dos conteúdos a serem abordados e deve
contribuir para amenizar a situação em que o paciente se encontra.
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 pedagogo hospitalar deve favorecer a estadia da criança ou
paciente contribuindo para a integração do mesmo nas aprendizagens oferecidas.
O trabalho do pedagogo hospitalar consiste em facilitar a situações de aprendizagem no
ambiente clínico para que o paciente possa integrar-se com tranquilidade no retorno à escola.
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.
A atuação do pedagogo em classe hospitalar ocorre no sentido de 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.
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A Psicopedagogia curativa utilizava um
método que buscava favorecer a readaptação
pedagógica dos alunos, auxiliando-o a adquirir
Conforme Chamat (2004), a psicope- conhecimentos e a desenvolver a sua personadagogia é um campo do conhecimento que se lidade. Era conduzida em grupos ou individualenquadra nas áreas da educação e da saúde mente e foi introduzida na França.
e tem como objeto de estudo a aprendizagem
De acordo com Chamat (2004), a psihumana e seus padrões evolutivos normais e
patológicos. Para que tenha êxito o profissional copedagogia surge a partir das diversas queipsicopedagogo deverá considerar os aspectos xas relacionadas à aprendizagem: “os educaemocionais, psicológicos e sociais do indiví- dores preocupados com o grande número de
alunos com dificuldade de aprendizagem inseduo.
riram uma área intermediária entre a psicologia
Para efeito de estudo, a Psicopedago- e a pedagogia que foi denominada de psicogia pode ser agrupada nas seguintes catego- pedagogia.” Esta nova área, a psicopedagogia,
estabelece uma metodologia específica que
rias (CHAMAT, 2004):
busca clarificar as causas do não aprender:

A PSICOPEDAGOGIA: CONCEITOS E
DEFINIÇÕES

• 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 (CHAMAT, 2004).
•
No século XIX, na Europa, começa
surgir a preocupação com os problemas de
aprendizagem e as discussões envolviam filósofos, educadores e médicos.

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 (DANTAS, 2011).

Os primeiros cursos de pós graduação
Foi constituída neste período uma equi- no Brasil surgem na década de 1970. Inicialpe médico pedagógica para estudar os proble- mente, com o objetivo de aumentar a quantimas neurológicos que poderiam interferir no dade de psicólogos, pedagogos e educadores
em geral, auxiliando no entendimento e auxílio
processo de ensino e aprendizagem.
das dificuldades e problemas de aprendizagem, consideradas como distúrbios.
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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. (DANTAS, 2011).

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).

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.

O trabalho psicopedagógico é de natureza clínica e institucional, de caráter preventiA Linguística é responsável pela comvo e/ou remediativo. Podem ser de caráter pre- preensão da linguagem, língua, social e culventivo ou terapêutico:
tural e a Neuropsicologia é responsável pelo
tratamento comportamental das pessoas, das
Preventivo: o objeto de estudo é o ser evoluções ocorridas no plano psíquico e psihumano em desenvolvimento e seu objeto de comotor.
estudo é a pessoa a ser educada, seus processos de desenvolvimento e as alterações de tais
As crianças com disfunção cerebral míprocessos.
nima têm, em geral, inteligência média ou acima da média, mas apresentam certos probleFocaliza as possibilidades do aprender, mas de aprendizagem ou de comportamento
num sentido amplo. Terapêutico: Considera o associados a desvios das funções do sistema
objeto de estudo da psicopedagogia a identifi- nervoso central:
cação, 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.
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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 evoluiu devido à existência de recursos, ainda que
embrionários, para atender a essa demanda, constituindo-se, assim, numa prática. Como se preocupa com
o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendizagem. Portanto, vemos
que a psicopedagogia estuda as características da
aprendizagem humana: como se aprende, como essa
aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada
por vários fatores, como se produzem as alterações na
aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las (BOSSA, 1994, p. 11).

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.

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 (NASCIMENTO, 2013).

A PEDAGOGIA HOSPITALAR

A pedagogia hospitalar atua no sentido
de 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
É fundamental que o psicopedagogo (NASCIMENTO, 2013).
não se limite ao trabalho com a criança, pois
ela está inserida em um meio social que tamPodemos definir a Pedagogia Hospitabém é responsável por seu sucesso escolar. lar como um ramo da Pedagogia, em que o
Cabe também aos pais, professores e toda objeto de estudo é o atendimento à criança
equipe escolar ajudá-la da melhor maneira hospitalizada, trabalhando os aspectos fundapossível revivendo como foram suas aprendi- mentais para o desenvolvimento integral da
zagens e buscando resolver os conflitos que criança que se encontra no ambiente hospitaencontram na trajetória escolar ou evitar que lar ou impossibilitada de frequentar a escola.
eles ocorram:
O atendimento hospitalar contribui para
[...] o estudo psicopedagógico atinge seus objetivos que a criança tenha oportunidade de dar prosquando, ampliando a compreensão sobre as caracterís- seguimento aos estudos e que o ambiente hosticas e necessidades de aprendizagem de determinado pitalar se torne um ambiente mais agradável
aluno, abre espaço para que a escola viabilize recur- para a criança:
sos 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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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).

O profissional que atua na coordenação
pedagógica das classes hospitalares, segundo
Castro (2009) tem as seguintes atribuições:
[...] coordenar o grupo de professores, divulgar o trabalho frente as universidades, faculdades e no próprio
hospital, firmar convênio de estágio com instituições de
formação superior nas áreas de Educação. [...] O coordenador contacta as escolas de origem, bem como
as Secretarias de Educação para a regularização de
matrículas e faltas, informando assim a situação do aluno/paciente. [...] Outra atribuição desse profissional é
orientar os pais quanto à formalização de matrículas na
rede básica de ensino e transferências interestaduais
nos casos de tratamento prolongados [...] Cabe ainda
ao profissional, levantamento de dados estatísticos,
bem como relatórios que fazem parte da formalização
do convênio entre as duas instituições, educacional e
hospitalar (CASTRO, 2009, p. 43).

O pedagogo que atua nas classes
hospitalares é responsável em desenvolver o
trabalho pedagógico e em trabalhar com as
emoções da criança hospitalizada, desta maA pedagogia hospitalar oferece atenneira, a sua atuação não se restringe apenas
dimento tanto para o paciente quanto para a
ao conteúdos pedagógicos, mas tem uma funfamília, durante o período de tratamento do
ção psicológica e voltada ao direito da criança
educando.
hospitalizada.
Desta maneiro, o objetivo é que a criança dê continuidade ao seu desenvolvimento de
maneira integral, garantindo que ao retornar a
escola, ela possa retomar o seu processo de
aprendizagem e ser inserida no ambiente educacional:
O professor da escola hospitalar é, antes de tudo um
mediador das interações da criança com o ambiente
hospitalar. Por isso, não lhe deve faltar, além de sólido
conhecimento das especialidades da área de educação, noções sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da rotina da enfermaria, e sobre as doenças
que acometem seus alunos e os problemas (mesmo os
emocionais) delas decorrentes, tanto para as crianças
como também para os familiares e para as perspectivas
de vida fora do hospital (FONSECA, 2003, p. 29).

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.
O atendimento domiciliar, bem como
o atendimento em classes hospitalares devem
prever o trabalho com estratégias diferenciadas
no sentido de possibilitar o acompanhamento
pedagógico e o desenvolvimento das crianças
em atendimento.

É fundamental garantir que o vínculo
entre a escola e o aluno seja mantido durante o período de atendimento e que o currículo
seja adaptado para atender as necessidades
O atendimento domiciliar ocorre na
do aluno, garantindo um retorno adequado ao
residência do educando que se encontra imambiente escolar.
possibilitado de frequentar a escola, em alguns
casos é necessária algumas adaptações neste
A preocupação com o atendimento esambiente para propiciar ao educando as concolar dos educandos que se encontravam hosdições adequadas para o atendimento, com a
pitalizados, contribuiu para que diversas leis
aquisição de móveis e equipamentos adequaforam criadas para tratar sobre esse tema.
dos para a necessidade da criança.
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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:
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. [...] Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente
de problema de saúde que impossibilite o educando
de frequentar escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, orfanatos e/ou outras estruturas
de apoio da sociedade (BRASIL, 2002, p. 13).

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.

A Lei nº 11.104 de 21/03/2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
brinquedotecas nas unidades de saúde que
ofereçam atendimento pediátrico em regime de
internação e prevê em seus artigos:
Art. 1o Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com brinquedotecas nas
suas dependências.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a qualquer unidade de saúde que ofereça atendimento pediátrico em regime de internação.
Art. 2o Considera-se brinquedoteca, para os efeitos
desta Lei, o espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar (BRASIL, 2005).

A Resolução nº 41/95 trata dos Direitos da Criança e do Adolescente hospitalizados, dentre os direitos citados nesta resolução
podemos destacar:
Direito e proteção à vida e a saúde [...] Direito a ser
hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento,
sem distinção de classe social, condição econômica,
raça ou crença religiosa. [...] Direito a ser acompanhado
por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua hospitalização. [...] Direito a ter conhecimento
adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, do prognóstico,
respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico, quando se fizer necessário. Direito a
desfrutar de alguma forma de recreação, programas de
educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar (BRASIL, 1995, p.1-2).

Esse atendimento pedagógico deve
A Resolução CNE/CEB Nº 2, de
ser realizado juntamente com a instituição de
11/09/01, institui as Diretrizes Nacionais para
ensino, em todas as suas esferas de atuação e
a Educação Especial na Educação Básica e
deve contar também com o apoio dos serviços
define a Educação Especial como uma modade saúde.
lidade da educação escolar, em todos os níveis de escolarização, que deve possuir uma
O atendimento pedagógico hospitalar
proposta pedagógica diferenciada que garanta
deve ocorrer em uma classe hospitalar que teos serviços necessários para a aprendizagem
nha um espaço adequado as necessidades do
e para o desenvolvimento das potencialidades
paciente, para que possam ser desenvolvidas
dos alunos que apresentam necessidades eduas atividades pedagógicas necessárias, concacionais especiais. Sobre o atendimento em
tendo materiais e mobiliário adequados, para
classes hospitalares traz a seguinte redação
que o atendimento seja realizado de maneira
em seu artigo:
adequada.
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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).

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.

O professor que irá coordenar a proposta pedagógica
em classe hospitalar ou em atendimento pedagógico
domiciliar deve conhecer a dinâmica e o funcionamento
peculiar dessas modalidades, assim como conhecer as
técnicas e terapêuticas que dela fazem parte ou as rotinas da enfermaria ou dos serviços ambulatoriais e das
estruturas de assistência social [...] Do ponto de vista
administrativo, deve articular-se com a equipe de saúde
do hospital, com a Secretaria de Educação e com a
escola de origem do educando, assim como orientar
os professores da classe hospitalar ou do atendimento
domiciliar em suas atividades e definir demandas de
aquisição de bens de consumo e de manutenção e renovação de bens permanentes (BRASIL, 2002, p.21).

O professor que realiza o 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.
O trabalho neste sentido deve ser realizado de
maneira conjunta com os outros profissionais
da escola e o professor é o responsável em
registrar e avaliar o trabalho desenvolvido.

Quando da reintegração do aluno ao
ambiente escolar é necessário que ações sejam desenvolvidas no sentido de 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:
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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 surge da necessidade de compreender e analisar os problemas relacionados a aprendizagem, por meio da reflexão de questões que envolvem o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e psicomotor. A pedagogia hospitalar surge com o intuito de estudar os alunos
hospitalizadas. O atendimento pedagógico em clínicas e hospitais tem início em 1950, na cidade
do Rio de Janeiro.
O profissional psicopedagogo deve compreender as necessidades da criança, intervindo
quando necessário, o pedagogo na área da pedagogia hospitalar deve apresentar competência
para ensinar e trabalhar as questões emocionais que permeia tal relação.
Realizando uma breve comparação entre o trabalho do psicopedagogo e do pedagogo
hospitalar, temos que o psicopedagogo, irá diagnosticar clinicamente as causas dos problemas
relacionados a aprendizagem, por meio de instrumentos constituídos de provas e testes.
Em contrapartida, o pedagogo hospitalar realiza o atendimento da maneira mais apropriada para o paciente, é responsável pela seleção dos conteúdos a serem abordados e deve
contribuir para amenizar a situação em que o paciente se encontra.
O Psicopedagogo é o profissional que atende crianças ou adolescentes com problemas
de aprendizagem, atuando na sua prevenção, diagnóstico e tratamento clínico ou institucional.
O pedagogo hospitalar deve favorecer a estadia da criança ou paciente contribuindo para a integração do mesmo nas aprendizagens oferecidas.
O trabalho do pedagogo hospitalar consiste em facilitar a situações de aprendizagem no
ambiente clínico para que o paciente possa integrar-se com tranquilidade no retorno à escola.
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AS RELAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO E A
CIDADANIA

RESUMO: Este trabalho buscou abordar os direitos e deveres que determinam a prática cidadã,
analisando os conceitos e contexto histórico da cidadania, as leis que legitima o exercício
cidadão, bem como as relações entre a educação formal e a cidadania, evidenciando a necessidade de uma formação de indivíduos críticos, participativos, ativos e interessados nas
questões determinadas para a vivência em sociedade. A conquista pela participação nas escolhas para o bem comum social caracteriza-se a partir da cidadania, que assegura os direitos
e relaciona os deveres dos indivíduos, mas que precisa de constante luta para continuação do
exercício cidadão, dependendo da educação para a formação de pessoas conscientes de sua
importância nas decisões da sociedade. Sendo assim, este estudo objetivou relacionar o contexto histórico e os conceitos de cidadania; identificar a importância das leis como garantias
do exercício cidadão. Para tanto, a justificativa pela escolha da temática ocorreu a partir da
percepção da escola representar o principal ambiente formador para a prática da cidadania. O
desenvolvimento deste trabalho ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfica com revisão
de literatura, que proporcionou a observação de que a educação facilita o desenvolvimento
da capacidade crítica, fundamental para o exercício da cidadania.

Palavras-chave: Cidadania; Educação; Direitos.
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INTRODUÇÃO

O

direito à cidadania é o foco de pesquisas e discussões que relacionam questões
filosóficas, políticas, econômicas, ideológicas e culturais, logo, o cidadão atual
tem necessidade de unir forças para defender seus princípios e compreender a
sociedade e suas necessidades (SEVERINO, 2010).
Na educação, o desenvolvimento da prática cidadã e a conscientização dos estudantes
para a importância da participação nas decisões que envolvem o bem estar comum da sociedade, representam a construção do perfil crítico do indivíduo, bem como a possibilidade de
entender, filtrar e analisar o que é de fato relevante a ser defendido, entre os deveres e direitos
relacionados nas legalidades nacionais (SILVEIRA, 2016).
A educação escolar deve oferecer práticas educativas voltadas à construção da formação do cidadão, tratando a cidadania como referência no desenvolvimento das capacidades
humanas, informando sobre a tendência democrática, promovendo a socialização entre indivíduos, sem apresentar interesse político, além de capacitar os alunos para a sensibilidade das
percepções sociais, envolvendo desde as questões sobre desigualdade até a concentração do
poder político (CAVALCANTI, 2015).
Para tanto, a elaboração deste estudo objetivou identificar os reflexos da educação formal no exercício da cidadania. Como objetivos específicos, apresentaram-se: relacionar o contexto histórico e os conceitos de cidadania; identificar a importância das leis como garantias do
exercício cidadão; estabelecer os direitos do cidadão; identificar a necessidade da formação e
conscientização dos estudantes para efetivação do exercício cidadão.
Diante desta realidade, a relevância deste estudo justifica-se pela escola representar
o principal ambiente formador, pois permite ao indivíduo, desde muito cedo, a capacidade de
filtrar informações, tornando-se crítico a ponto de escolher o que é melhor para sua existência e
para o coletivo, além de serem estudantes capazes de entender as propostas de seus políticos
para escolher o que será melhor à sociedade, buscando mudanças, a legitimidade dos direitos
e deveres que determinam o exercício diário da prática cidadã.
O questionamento que direcionou a pesquisa foi: “Como a educação reflete na formação para o exercício da cidadania?”. A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a
pesquisa bibliográfica, embasada na análise de livros, artigos e revistas publicadas em domínios
públicos, a fim de contemplar os objetivos referentes à temática escolhida.
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CONCEITOS E CONTEXTO HISTÓRICO
DA CIDADANIA
Para muitos historiadores e pesquisadores, o surgimento da humanidade tem origens no continente africano, devido o reconhecimento do fóssil mais antigo de homem ser
encontrado nesta região. Porém, a civilização
apenas iniciou-se a partir da prática cidadã,
com referências no continente europeu a partir
da propagação da formação de uma sociedade, bem como criação da ética e das atividades civis (SIQUEIRA E LOPES, 2013).

Os Direitos Naturais, relacionados à
Justiça Divina, estavam acima do Direito Positivo, permitindo à Igreja a repressão daqueles que desobedeciam às regras da instituição
cristã, situação que direcionou a Inglaterra à
imposição da Magna Carta ao rei, iniciando os
princípios da elaboração da Monarquia Constitucional, ou seja, buscando a criação da identidade cidadã individual, permitindo a livre ação
humana, sem obedecer a exatamente tudo imposto pela Igreja (NIEDERAUER, 2014).
Durante o século XIX, os Direitos Políticos assumem mais espaço na condição social,
refletindo na conquista do voto secreto, direto,
universal e por períodos. Apesar desta situação, a cidadania ainda dependia da atuação
do poder no Estado na escolha dos líderes
políticos, favorecendo a busca pela igualdade
de direitos e liberdade na tomada de decisão
de um sujeito dentro da sociedade (SIQUEIRA;
LOPES, 2013).

Segundo Agra (2010), a palavra cidadania tem origem grega, caracterizando-se
como a percepção de cidade e comunidade
política, cabendo a formulação de leis para
conduzir uma sociedade, bem como a participação dos indivíduos nas decisões das cidades gregas. Já na Roma, a cidadania representa as situações políticas e os direitos de um
sujeito, em que apenas cidadãos ativos podeO Direito Político, aos poucos, dissemiriam participar das atividades sociais, iniciando
nou-se entre os Direitos Individuais, abrangenassim as desigualdades entre classes.
do a possibilidade de igualdade, liberdade e
Em ambos países, a condição de ci- propriedade privada aos cidadãos, permitindo
dadania esteve determinada pela possibilidade que a burguesia emergente europeia conquisde um indivíduo exercer direitos e deveres na tasse voz perante as ações da Igreja, dentro de
sociedade. Como cidadão, porém, considera- um contexto cada vez mais preocupado com a
va-se apenas o homem, excluindo mulheres, participação na sociedade (AGRA, 2010).
crianças, estrangeiros e escravos das decisões
políticas de uma nação (DALLARI, 2014).
Segundo Carvalho (2015), na Idade
Média surgiu a primeira referência aos Direitos
Naturais, validando-os independente das convenções sociais humanas, ou seja, vinculado à
vontade divina. Deste modo, a Igreja passa a
assumir todos os direitos civis, como celebração de matrimônios, a influência na política e
as tomadas de decisão gerais de uma sociedade, a partir da defesa de modelos ideais e
padronizados, cabendo aos indivíduos a obediência à religião.

De acordo com Siqueira e Lopes
(2013), a igualdade referenciada no Direito
Individual determinava a possibilidade de tratamento cidadão, sem que fosse permitida a
distinção entre as pessoas; a liberdade caracteriza-se como a segurança contra agressões e
restrições advindas dos poderes públicos para
os indivíduos; a propriedade privada possibilita
ao sujeito em iniciar ações econômicas para
conquista de sua residência, comércio, entre
demais elementos de caráter privado.
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O princípio do Direito Individual iniciado
na Europa, portanto, proporcionou a classificação das atuais concepções de cidadania, que
defende a necessidade de direitos e deveres
em igualdade para os cidadãos, bem como a
possibilidade de liberdade e participação nas
tomadas de decisão em conjunto, visando o
bem-comum (DALLARI, 2014).

O conceito de cidadania prevê a liberdade individual e política de cada indivíduo e,
portanto, os direitos exercidos por meio da eleição de um representante representam o direito político do cidadão, bem como a liberdade
e igualdade, caracterizam o direito à vida e a
educação classifica-se como um direito social
do indivíduo. Estes direitos são assegurados
pela legislação brasileira, prevendo a necessiSegundo Severino (2010), a cidada- dade de execução das obrigações como gania representa a participação direta de um in- rantia de acesso aos direitos como um todo
divíduo na sociedade, assegurando liberdade, (NIEDERAUER, 2014).
igualdade e proteção, situações legitimadas
legalmente a todos os cidadãos. Estes conceiSegundo Dallari (2014), a cidadania
tos são adquiridos e desenvolvidos nas formas determina-se a partir das possibilidades de
sociais de convívio, como na escola, unidade direito de um grupo, proporcionando particique acentua a formação crítica do sujeito para pação ativa nas decisões da sociedade. No
a prática da cidadania.
Brasil, a Constituição Federal, datada de 1988,
foi elaborada intencionando o reconhecimento
A cidadania como determinação cons- do cidadão perante as situações legais, a fim
titucional caracteriza a participação do sujeito de qualificar e valorizar a cidadania aos partinas ações destinadas à decisão do Estado, ca- cipantes que integram a sociedade e buscam
bendo a necessidade de escolha ou aceitação melhorias para atendimento do bem-comum.
de um representante que conduza a efetivação
das escolhas das comunidades. Deste modo,
A partir da promulgação da Constituio poder da nação pode ser exercido por in- ção Federal de 1988, a cidadania brasileira
termédio daqueles escolhidos para colocar em passou a ser reconhecida como um ato que
prática as decisões do grupo de pessoas que ultrapassa o direito ao voto, mas permitindo
compõe a sociedade (NIEDERAUER, 2014).
aos cidadãos a devida cobrança do cumprimento das ações propostas pelos governanCarvalho (2015, p. 16) afirma que: “No tes, eleitos pela maioria. Além disso, favorece
Brasil, a escolha de um líder depende do voto a transparência de acesso às práticas políticas,
direto e secreto, que atribui autonomia para um transformando o cidadão em responsável pela
sujeito de preferência da maioria dos cidadãos, conferência de tomadas de decisões sociais
representar os interesses do povo”. Portanto, a (AGRA, 2010).
cidadania pode ser entendida como um direito
político aos indivíduos, a fim de garantir a práA concretização da cidadania, na sotica de escolha dos líderes no poder, capazes ciedade brasileira, pode ser determinada por
de representar as necessidades da maioria, meio da educação, a partir dos estímulos esbuscando o bem-estar comum. Sendo assim, tabelecidos na escola para o desenvolvimento
o cidadão participa na formação e ações ado- da criticidade e participação dos indivíduos,
tadas pelos governantes, cabendo à função de formando sujeitos conscientes de seus direitos
fiscalização para averiguação das práticas dos e deveres, cabendo à escola atribuir os meios
líderes (SIQUEIRA E LOPES, 2013).
fundamentais ao exercício cidadão (CARVALHO, 2015).
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Um dos objetivos da educação é a
busca pela legitimação dos sujeitos quanto à
influência e importância na vida em sociedade, evidenciando a consequência dos atos individuais no coletivo. Portanto, considerando o
processo de ensino-aprendizagem uma prática
de facilitação à aquisição do conhecimento, a
formação de um cidadão relaciona-se às ações
de transformação do meio, desenvolvidas na
escola, durante a vida acadêmica (SEVERINO,
2010).
A responsabilidade com a aprendizagem do indivíduo cabe às instituições de ensino, seja da rede pública ou privada, sendo
necessário o cumprimento de regras e diretrizes, devendo seguir as propostas curriculares
estipuladas para cada ano/série e disciplina,
podendo a unidade escolar sofrer fiscalização
para controle da qualidade e eficiência nas atividades (CARVALHO, 2015).
O exercício da cidadania que proporciona direitos e deveres aos indivíduos, diante da
sociedade, precisa ser desenvolvido integralmente na escola, acompanhado pelas demais
instituições sociais e reafirmado pela família. À
escola, cabe o papel de aprimoramento das
habilidades cognitivas do estudante, a fim de
trabalhar conceitos de moralidade, ética e participação, a fim de que as ações em sociedade
sejam pensadas não individualmente, mas favorecendo as necessidades do coletivo (NIEDERAUER, 2014).
De acordo com Siqueira e Lopes:
Ocorre que quando não há formação integral do indivíduo este não possui os instrumentos necessários ao
exercício da cidadania e o ser humano que não possui
cidadania está marginalizado ou excluído da vida social
e da tomada de decisões, se encontra em uma posição
de inferioridade dentro do grupo social que pertence
(SIQUEIRA; LOPES, 2013, p.67).

Portanto, a ausência de formação para
a prática cidadã direciona o sujeito à exclusão
social, além de vetar sua participação na tomada de decisões que determinam uma sociedade. Sendo assim, a educação representa um
papel fundamental no desenvolvimento da capacidade cidadã do estudante, a fim de que se
torne um sujeito ativo e participativo na transformação social.
Dallari (2014) ressalta que o direito do
cidadão também está caracterizado como seu
dever, determinando a influência que o indivíduo representa à sociedade, diante da luta
constante pelos benefícios humanos de caráter social, político, econômico, entre outros, a
fim de que a nação seja atendida quanto aos
interesses, sem deixar de praticar suas obrigações.
Sendo assim, a cidadania precisa da
ação e prática do indivíduo para que seja validada, cabendo às instituições sociais a apresentação aos indivíduos desde a infância acerca
de seu papel na transformação de uma sociedade. À escola, portanto, cabe a concretização
da formação que fará do sujeito um cidadão,
praticado a partir do desenvolvimento das habilidades humanas, bem como a conscientização da potência das ações do homem no coletivo, fazendo-se necessário o aprimoramento
do pensamento igualitário entre os estudantes
desde cedo (NIEDERAUER, 2014).

A CIDADANIA E A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL BRASILEIRA
A Constituição Federal de 1988 é considerada a representação da cidadania brasileira, devido a possibilidade de acesso da população, quando defendida a necessidade de
participação das pessoas na tomada de decisão coletiva, buscando benefícios à sociedade que não prejudicasse o bem estar comum,
a partir da restauração da democracia (MAZZUOLI, 2011).
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A representação da sociedade brasileira organizou-se para buscar uma prática cidadã que garanta os direitos humanos, sociais
e políticos, situação que ocorreu apenas após
um longo período de repressão social, que negava os direitos aos cidadãos, especialmente
pertencentes às classes assalariadas (SILVEIRA, 2016).

Os direitos relacionados à cidadania
podem ser divididos em quatro categorias, entre: individual, social, econômico e político. No
caso do direito individual, relaciona-se à liberdade, vida, segurança e igualdade, responsabilizando o Estado à obediência de limitações, a
fim de que a vida do indivíduo não sofra invasões em suas particularidades, permitindo que
todos sejam livres para locomoção, expressão,
Para Carneiro (2013) a promulgação escolhas religiosas, bem como ao sigilo, entre
da Constituição Federal, no ano de 1988, per- outras situações (SILVEIRA, 2016).
mitiu avanços sociais que representaram um
marco na história brasileira, devido à intencioSegundo Silva (2015, p.14-15), “Os
nalidade de garantir os direitos humanos de direitos individuais incluem os princípios funmaneira igualitária e justa. Os autores ainda damentais de direito processual, como ampla
afirmam que as pressões por reivindicações de defesa, garantia de tutela, processos legais e
redemocratização brasileira levaram à elabora- demais dimensões instrucionais”.
ção da Constituição Federal, atendendo as necessidades dos direitos sociais e políticos dos
Deste modo, o direito individual detercidadãos.
mina-se como a ausência de restrição por parte do poder superior, diante da possibilidade ciPara Alves (2010, p.193): “A Carta dadã de tomar suas próprias decisões, desde
Magna de 1988, expressa ainda que tardia- que não interfira no direito individual alheio. A
mente, o progresso social no estabelecimen- Constituição Federal prevê também a impossito, por meio de instrumento legal, de garantias bilidade de discriminação das pessoas, além
sociais”. A segurança aos cidadãos quanto ao de assegurar a independência de cada sujeito
direito de escolher seus representantes políti- (SILVEIRA, 2016).
cos, bem como a liberdade, a participação nas
decisões sociais, a igualdade, as cobranças
Quanto ao direito social, representa a
dos governantes pelo bem estar comum, en- atuação positiva do Estado, a fim de garantir
tre outros aspectos que fomentam o exercício que o cidadão usufrua de seus direitos, deda cidadania, estão previstas na Constituição terminando a obrigação da proteção aos inFederal de 1988, promulgada a fim de estabe- teresses em coletivo, para então assegurar a
lecer a democratização da sociedade brasileira individualidade do indivíduo. Dentre os direitos
(BELLO, 2015).
sociais estão estabelecidos o direito à educação, previdência e assistência social, bem
A partir da Constituição Federal de como acesso à segurança, trabalho, lazer e
1988, a cidadania nacional passou a determi- transporte (CARNEIRO, 2013).
nar os direitos e deveres fundamentais de um
indivíduo, além de assegurar as possibilidades
Os direitos sociais foram criados para
perante a lei, sem que ocorram prejuízos aos estabelecer o exercício da cidadania depois de
cidadãos ao intencionar privilégios a terceiros, iniciado o direito à individualidade, objetivando
cabendo aos órgãos responsáveis pela fis- o alcance amplamente à garantia da possibicalização da execução das leis, a análise do lidade de liberdade, igualdade e propriedade,
exercício da cidadania, de modo que se con- perante a Constituição Federal brasileira (SILtextualiza os conceitos e textos previstos na VEIRA, 2016).
Constituição (MAZZUOLI, 2011).

1174

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

O direito econômico caracteriza-se
como a fundamentação de políticas que visem
atender os direitos do indivíduo como consumidor, proprietário, comerciante, transportador,
trabalhador, entre outras ações que qualifiquem
o indivíduo para acesso à produção de bens,
além de permitir o desenvolvimento financeiro
e econômico a partir de suas escolhas laborais, desde que não ocorra interferência e/ou
prejuízos a outro cidadão (WOLFF, 2010).
No caso dos direitos políticos, a Constituição Federal prevê à participação do cidadão
nas ações relacionadas ao Poder do estado,
ou seja, possibilita o acesso do indivíduo na escolha dos governantes, bem como as demais
iniciativas que determinam uma tomada de decisão coletiva a partir do voto. Além disso, o cidadão pode cobrar e questionar as ações dos
governantes, a fim de identificar incoerências
entre as práticas e as propostas de campanha
(ALVES, 2010).
Deste modo, a Constituição Federal
brasileira assegura os direitos cidadãos, determinando as relações entre direitos e deveres
que acentuam a prática da cidadania. Apesar
da existência de uma lei voltada às necessidades da população, faz-se necessária a busca
contínua pela democratização e continuação
da participação do indivíduo na tomada de decisões do Estado (SILVEIRA, 2016).
Para Alves (2010), apenas a educação
pode determinar a continuação da democracia,
assegurando a cidadania aos indivíduos, pois
a partir do desenvolvimento da criticidade e trabalho com os valores, ações e comportamentos humanos realizados na escola, a prática
cidadã continuará acontecendo para transformação da sociedade.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
O desenvolvimento humano e a aprendizagem do indivíduo em espaços externos
ao contexto educacional, determinada como
educação informal, contribuem de maneira significativa para a interpretação e entendimento
da cidadania, a partir dos valores, costumes
e responsabilidades ensinadas em diferentes
ambientes sociais, como nas famílias, quando
ocorre a contextualização de aspectos relacionados à ética, moral, honestidade e demais
elementos que determinam a prática cidadã e
civilidade (VASCONCELOS, 2010).
A educação informal ainda possibilita
a socialização dos indivíduos, desenvolve atitudes comportamentais, hábitos, modos de pensar, de expressar a linguagem, de acordo com
os costumes e valores da sociedade (DUARTE, 2016). A finalidade desta educação não
formal é proporcionar conhecimento sobre o
mundo ao redor, assim como intencionar as relações sociais, além de proporcionar a construção da identidade do discente que está comprometido com a formação humana, atuando
com projetos sociais, promoção de cidadania,
defesa pela sua cidade e os espaços disponíveis, defendendo o meio ambiente e os direitos
das minorias e trabalhos contra a discriminação (CAVALCANTI, 2015).

A educação formal ocorre em ambientes voltados ao ensino e aprendizagem do indivíduo. Sendo assim, a escola assume o papel
de formação do sujeito em diferentes âmbitos,
proporcionando o desenvolvimento das habilidades humanas e aquisição do conhecimento,
desde as situações relacionadas às disciplinas
Além disso, a educação proporciona a do currículo, até a conscientização da prática
conscientização do indivíduo para reivindicar cidadã, transformação da realidade e questioseus direitos e ampliar a busca pela redução namento das ações sociais (GADOTTI, 2010).
das desigualdades existentes que afastam cidadãos da legitimidade perante a Constituição
A educação formal, portanto, é aquela
Federal, ou seja, determinando que é papel do realizada dentro da escola, em que os profescidadão lutar pelas causas que beneficiam a sores ministram os conteúdos estabelecidos
sociedade como um todo, não apenas algu- previamente. A finalidade da educação, nestes
mas partes (MAZZUOLI, 2011).
aspectos, está voltada ao ensino e aprendiza1175
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gem de conceitos e conteúdos sistematizados
historicamente, normatizados por leis que priorizam a formação do cidadão, capaz de desenvolver habilidades, competências e criticidade
(ZAMBAM, 2012).

gem por meio das competências e habilidades
apropriadas, estabelece-se a possibilidade de
alcançar resultados positivos ou relevantes,
diante dos padrões considerados como razoáveis para a realidade educacional (DUARTE,
2016).

Diante desta realidade, a educação
para a prática cidadã deve ensinar o aprendiz
a ter a capacidade de criticar, de pensar e encontrar a forma mais lógica de resolver uma
situação seja ela um problema de equações ou
uma rotina da vida do indivíduo. Mais do que
saber ler, o aluno precisa aprender a interpretar e associar os conhecimentos adquiridos na
escola com sua realidade, com algo que faça
sentido a sua vida e esteja presente em sua
rotina, tendo significado e coerência (CAVALCANTI, 2015).

Segundo Brzezinski (2012), ao analisar os artigos da Lei das Diretrizes e Bases
(LDB – Lei nº 9.394/96), já em sua primeira
abordagem estão as diretrizes e bases da educação nacional, além de apontamentos acerca
dos conceitos e pareceres que determinam a
educação como um processo formativo, capacitando os sujeitos ao desenvolvimento familiar, pessoal e profissional, além de apontar a
importância da educação para a convivência
humana, considerando o respeito às diversidades. As manifestações culturais surgem como
Segundo Ferreira (2013, p.88): “A es- um propósito de organização para a vida social
cola, na atualidade, não forma apenas alunos, e civil, que envolvem todos os cidadãos.
mas toda a comunidade escolar, caracterizada como um ambiente social complexo, pois
A Lei das Diretrizes e Bases (LDB –
ela deve corresponder às necessidades de Lei nº 9.394/96) prevê o desenvolvimento dos
sua época. Além da Constituição Federal, que alunos de maneira ampla e plena, respeitanassegura os direitos e deveres dos cidadãos, do as individualidades de cada sujeito, além
a prática da cidadania na educação pode ser de favorecer às manifestações de interesses,
identificada na Lei das Diretrizes e Bases (LDB sentimentos, preocupações, observando os
– Lei nº 9.394/96), documento que propõe diferentes tempos e habilidades dos alunos.
estruturar uma base curricular comum para o As finalidades da educação são determinaensino nacional, buscando a formação de uma das como um princípio libertador, que permite
identidade única no país, respeitando as diver- a aprendizagem, a pesquisa, a tolerância e a
sidades e especificidades de cada região, pos- aceitação dos direitos do outro, além de condisibilitando às escolas a construção da própria cionar o sujeito a cumprir com seus deveres de
identidade de maneira clara e objetiva (BRZE- cidadão (ZAMBAM, 2012).
ZINSKI, 2012).
Portanto, a finalidade da educação, diA Lei das Diretrizes e Bases (LDB – Lei recionada ao ensino básico, determinado que
n° 9.394/96) apresenta um conceito acerca da a formação dos sujeitos é indispensável para
educação que considera a construção da ci- a conscientização e cumprimento dos deveres
dadania de uma maneira ampla, direcionando como cidadão, deve garantir que a sociedade
para melhorias que proporcionem uma eficácia seja contemplada com a postura ativa de toda
social (FERREIRA, 2013).
a população, a partir do processo de ensino-aprendizagem realizado na escola (FERREIConsiderando a educação como um RA, 2013).
direito humano fundamental, devido à possibilidade de desenvolvimento intelectual e social
dos sujeitos, proporcionando uma aprendiza1176
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E, Segundo Machado:
A cidadania é concebida como algo inerente ao ser humano exercida mediante o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos obtidos pela ação da educação.
Por isso a importância da educação para efetivação da
cidadania, considerada como a construção individual
de cada indivíduo. A cidadania para que seja efetivada
necessita que o direito à educação seja implementado
na realidade do país, assim, há a necessidade sim de
cobrar o que está exposto na lei, pois ela mostra vários
pontos que resultam de conquistas sociais por cuja implementação deve-se lutar para que se tornem efetivos
e consistentes (MACHADO, 2016, p.51).

O relacionamento com as informações
políticas e profissionais do aluno requer uma
disciplina que prepare o indivíduo para escolhas e argumentações que transformem sua
vida, assim como a seleção do que é bom e a
remoção daquilo que prejudica e altera negativamente sua realidade, desse modo, o aluno
estará capacitado a decidir pelo que favoreça
seu campo afetivo, profissional e pessoal (MACHADO, 2016).

Portanto, a escola é um espaço ideal
para as discussões sobre o direito a cidadania,
conscientizando o aluno de sua responsabilidade social quando a preparação dos conteúdos das aulas contribuir para as condições
de práticas de cidadania aos alunos que estão em formação de personalidade e cultura,
aprofundando o ensino-aprendizagem para a
importância da sociedade.
A formação de cidadãos críticos que
saibam como inserir suas vivências na aprendizagem dos ambientes escolares depende de
um ensino que fortaleça as discussões e pensamentos do aluno e valorizem a bagagem de
cada um, fundamentais para o desempenho do
aluno na preparação para as práticas de cidadania (GADOTTI, 2010).
Deste modo, o aluno da atualidade
precisa entender a importância do que aprende para seu cotidiano. A responsabilidade da
aprendizagem não deve estar centralizada
apenas no professor, mas na instituição escolar como um todo quando defende a formação
docente por meio de metodologias e práticas
pedagógicas baseadas na conexão da teoria
com a prática (ZAMBAM, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste trabalho permitiu a observação de que o direito à prática cidadã não
se trata de uma conferência, mas uma conquista que precisa ser confirmada e ressignificada
frequentemente, cabendo a cada cidadão a participação ativa nas decisões sociais para a construção de relações de solidariedade, humanidade, democracia, entre os demais elementos que
caracterizam uma sociedade.
O direito à educação trata-se de uma possibilidade social assegurada ao indivíduo,
prevista na Constituição Federal e identificada na Lei das Diretrizes e Bases. Sendo assim, a
educação e a cidadania são elementos relacionados e fundamentais para a formação humana,
cabendo à escola o papel de desenvolvimento das habilidades críticas, a fim de conscientizar
os alunos para a importância do exercício da cidadania.
A educação proporciona ao indivíduo o reconhecimento de seu lugar na sociedade.
Atualmente, os alunos que frequentam as escolas trazem uma bagagem muito superior à aprendizagem sugerida pelos livros didáticos. O docente deve conhecer seu aluno para incentivar sua
formação cidadã e inserir no cotidiano escolar os interesses e necessidade dos estudantes.
Neste contexto, a escola é um importante local para contribuição do desenvolvimento
do cidadão, pois permite que os alunos aprendam a identificar seus direitos e deveres, atribuindo à capacidade de criticar quando as necessidades humanas não estão estabelecidas como
prioridade, cabendo ao professor uma interação com a realidade de seus alunos para garantir a
formação crítica, participativa e transformadora da realidade social.
As práticas docentes influenciam o processo de ensino-aprendizagem, pois permitem
que o interesse do aluno seja despertado, incentivando a atuação de pesquisadores, cientistas,
conhecedores da realidade e críticos conscientes. A forma como a aprendizagem acontece nas
escolas pode ser variada pelo docente, proporcionando ao aluno uma interação significativa
com a realidade, a percepção do ensino em seu cotidiano e a identificação das maneiras como
pode transformar sua realidade, assim como de toda a sociedade.
A construção da sociedade depende da participação de todos os cidadãos, conscientes
de que um simples gesto pode transformar a realidade, desde que a prioridade seja a qualidade
de vida humana, além de discussões que envolvem a opinião de todos os indivíduos, buscando
os valores fundamentais para convivência social, garantindo um equilíbrio entre os interesses
humanos.
A cidadania como prática relacionada à educação consolida-se
nas intervenções e atitudes transformadoras da realidade de todos os
cidadãos, priorizando o desenvolvimento e continuação dos direitos
e deveres que determinam a democratização nacional, cultivando a
interação humana, além de garantir o direito de todos por educação,
lazer, cultura, participação na tomada de decisões, entre outros aspectos que o exercício cidadão pode proporcionar.
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DICAS DE APRENDIZAGEM NA COMBINAÇÃO DE
MOVIMENTOS EM CRIANÇAS COM SÍNDROME
DE DOWN

RESUMO: Atualmente no Brasil existem 24 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de
deficiência, dos quais mais de 300 mil são pessoas com síndrome de Down, conforme dados
do IBGE apresentados no Censo de 2000. Embora diversos autores tenham estudado sobre
a eficácia do uso de dicas de aprendizagem, os mesmos não apontam se as dicas de aprendizagem são capazes de contribuir para a combinação dos padrões de movimentos, e se há
diferenças na influência gerada por tipos específicos de dica de aprendizagem na aquisição de
padrões de movimento, na combinação de habilidades, e se isso ocorre a que se atribui essa
diferença. Sendo este um tema pouco debatido, principalmente no que diz respeito à combinação de padrões de movimentos e o papel da atenção na aquisição desses padrões para as
pessoas com síndrome de Down, o aprofundamento nesse tema pode levar a compreender
qual deve ser o modo de intervenção com esse grupo de pessoas, permitindo a seleção e
utilização de diferentes estratégias de ensino e métodos de atuação que podem auxiliar na
constituição de um programa de intervenção que venha a otimizar a aprendizagem.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Desenvolvimento Motor; Dicas; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente no Brasil existem 24 milhões de pessoas que apresentam algum tipo
de deficiência, dos quais mais de 300 mil são pessoas com síndrome de Down,
conforme dados do IBGE apresentados no Censo de 2000 (SANTOS, 2008; SILVA; KLEINHANS, 2006).
Segundo Pacanaro, Santos e Suehiro (2008), a síndrome de Down é uma anomalia genética que provoca desequilíbrio cromossômico, levando a uma interferência nos aspectos intelectuais, fisiológicos e sociais dessas pessoas. Pick e Zuchetto (2000) indicam que os quadros
clínicos apresentados por esses indivíduos comprometem o desenvolvimento motor, considerado importantíssimo nas relações que o sujeito estabelece com o meio.
Segundo Pick e Zuchetto (2000), no processo de desenvolvimento, a pessoa com síndrome de Down passa por diversas dificuldades de adaptação social, devido aos novos ambientes
e situações que se apresentam rapidamente, causando dificuldades de aprendizagem e lentidão
na realização de novas propostas. Contudo, ser capaz de atuar no meio em que está inserido é
indispensável, pois este possui fontes necessárias para o desenvolvimento do indivíduo.
A sua inclusão nas aulas de Educação Física pode minimizar as restrições de adaptação ao meio social, pois a participação nas práticas esportivas, recreacionais, etc., pressupõe o
convívio com outras pessoas e permite a adaptação a diferentes situações (GUÉRIOS; GOMES,
2005; LARA; RODRIGUES, 2008). Gimenez et al. (2004) afirmam que a participação de indivíduos com síndrome de Down nesses contextos ainda não é muito evidente, talvez porque esses
indivíduos não consigam combinar padrões de movimento, que são de extrema importância para
o bom desempenho das práticas.
Nesse sentido, é importante que o profissional de Educação Física compreenda como
esses indivíduos adquirem e combinam as habilidades motoras para que possa otimizar essa
aprendizagem, é um dos caminhos é compreender o papel da atenção, pois segundo Ladewig
(2000) ela é o mecanismo responsável por direcionar, selecionar e deliberar sobre determinada
ação, tendo papel significativo no aprendizado de uma habilidade motora.
Um dos meios de melhorar a atenção dos alunos é utilizar estratégias de atenção seletiva,
como dicas de aprendizagem, pois direcionam a atenção do aluno para pontos críticos da tarefa,
descartando informações irrelevantes que provocam alterações no desempenho da habilidade
(LADEWIG, 2000), sendo eficazes para todos os indivíduos, inclusive aqueles que apresentam
síndrome de Down (CAÇOLA; LADEWIG, 2005; CIDADE; TAVARES; LADEWIG, 1998; CIDADE et
al., 1998; LADWIG, 2000; MEDINA et al., 2008; Pasetto; Araújo; Côrrea, 2006; Souza; Ladewig;
Tavares, 1996).
Embora diversos autores tenham estudado sobre a eficácia do uso de dicas de aprendizagem, os estudos não apontam se as dicas de aprendizagem são capazes de contribuir para
a combinação dos padrões de movimentos, e se há diferenças na influência gerada por tipos
específicos de dica de aprendizagem na aquisição de padrões de movimento, na combinação
de habilidades, e se isso ocorre a que se atribui essa diferença.
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Outros questionamentos que se fazem presentes são se há diferenças no uso de dicas
de aprendizagem em crianças sem deficiência e em portadoras de síndrome de Down, assim
como se o uso de dicas também é eficaz em ambientes naturais de ensino-aprendizagem, posto que a maioria dos estudos tenha sido realizada em ambientes laboratoriais (GIMENEZ et al.,
2004; CAÇOLA; LADEWIG, 2005; MEDINA et al., 2008; BERTOLDI; LADEWIG; ISRAEL, 2007).
Considerando esses apontamentos, cabe perguntar: o uso de dicas de aprendizagem influencia
na combinação dos padrões fundamentais de movimento de pessoas com síndrome de Down?
Sendo este um tema pouco debatido, principalmente no que diz respeito à combinação
de padrões de movimentos e o papel da atenção na aquisição desses padrões para as pessoas
com síndrome de Down, o aprofundamento nesse tema pode levar a compreender qual deve
ser o modo de intervenção com esse grupo de pessoas, permitindo a seleção e utilização de
diferentes estratégias de ensino e métodos de atuação que podem auxiliar na constituição de um
programa de intervenção que venha a otimizar a aprendizagem.
Além disso, leva à reflexão sobre o papel social desempenhado pelo profissional de
Educação Física, posto que ao enriquecer o desempenho motor de pessoas com síndrome de
Down, amplia as condições para a inserção e atuação social desses indivíduos. Nesse sentido,
o objetivo deste estudo é levantar a possibilidade de estudos que verifiquem a interferência das
dicas de aprendizagem na combinação dos padrões fundamentais de movimento de pessoas
com síndrome de Down em ambiente natural de ensino-aprendizagem.
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CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DE
DOWN
Atualmente há a necessidade de incluir
nos programas de atividade física pessoas com
deficiência, pois assim como todos os outros,
esses indivíduos têm o direito de participar das
mesmas práticas presentes na comunidade,
práticas essas que caracterizam sua cultura,
descrevem Silva e Ferreira (2001).
Isso é corroborado por Ornelas e Souza (2001) quando apontam em seus escritos
que o direito de ser diferente nos dias atuais é
considerado um direito humano, ou seja, esses
indivíduos fazem partem de uma sociedade à
qual contribuem de diferentes maneiras, logo
a Educação Física tem o dever de englobar na
prática de atividades físicas, porém, respeitando suas igualdades e diferenças.
Santos (2008), apoiando-se na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conhecida como CIF
(2003) declara que o conceito de deficiência é
amplo e está relacionado às restrições sociais
impostas às pessoas que possuem variedade
nas habilidades corporais. Aponta também, citando os dados do Censo de 2000, que o Brasil possui 24 milhões de pessoas com algum
tipo de deficiência, expressando assim 14,5%
da população, ou seja, a quantidade de pessoas deficientes no país influencia diretamente
no modo de viver e organizar a sociedade com
relação ao tratamento de justiça e igualdade
que estes devem ter.
Sobre a deficiência intelectual, a American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), conhecida em
português como Associação Americana de
Deficiências Intelectual e de Desenvolvimento,
declara que esta é caracterizada por significativas limitações do funcionamento intelectual e
adaptativo que se manifesta durante o período
de desenvolvimento (BELO et al., 2008).

É o caso da síndrome de Down, facilmente identificável e que foi reconhecida há
mais de um século por John Langdon Down,
e acomete de 1 a 2 nascimentos a cada mil,
dados estes apontados em estudos realizados
por Ornelas e Souza (2001); Guérios e Gomes
(2005); Pacanaro, Santos e Suehiro (2008);
Pick e Zuchetto (2000). No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE; Censo, 2000), são relatados,
em média, 8000 novos casos por ano, havendo mais de 300 mil pessoas com síndrome de
Down no país, com expectativa de vida de 50
anos (SILVA; KLEINHANS, 2006).
A síndrome de Down é uma anomalia causada por acidente genético que ocorre no momento da concepção e provoca um
desequilíbrio na constituição cromossômica,
caracterizando-se como a trissomia 21 (PACANARO; SANTOS; SUEHIRO, 2008; ORNELAS;
SOUZA, 2001). Em indivíduos normais, cada
célula germinativa apresentam 23 cromossomos, somando ao todo 46 cromossomos.
Já nos indivíduos com síndrome de Down, o
acidente genético faz com que uma das células germinativas apresente 24 cromossomos,
sendo 3 no par 21, por isso conhecida como
trissomia do 21. Isso significa que o indivíduo
com síndrome de Down apresenta um cromossomo extra nas células de seu organismo (47
cromossomos) e é esse cromossomo que produz alterações no seu desenvolvimento físico e
mental (ORNELAS; SOUZA, 2001).
Embora seja amplamente investigada,
não se conhece a causa dessa alteração, mas
sabe-se que a síndrome de Down pode ocorrer por trissomia do cromossomo 21 (trissomia
simples), por translocação ou mosaicismo. A
trissomia do 21 (trissomia simples) ocorre quando há um erro na distribuição cromossômica,
exatamente no par 21 existem 3 cromossomos
ao invés de 2, representando 96%. A trissomia
por translocação é caracterizada por um cromossomo que está no par 21 unido a outro
cromossomo, geralmente o cromossomo 15, e
acomete 2%. O mosaicismo se caracteriza por
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uma trissomia simples ou de translocação, porém, nem todas as células se multiplicam com
cromossomo a mais, algumas ficam com 46
outras com 47, distribuídas em diferentes proporções pelo organismo, acometendo 2% das
pessoas com síndrome de Down (ORNELAS;
SOUZA, 2001; SILVA; KLEINHANS, 2006).
Em qualquer um dos casos, nada pode
ser feito para impedir a síndrome, mas é possível prevenir por meio de aconselhamento genético e exames preventivos, porém a forma mais
segura de diagnosticar a síndrome de Down
é pelo estudo do cariótipo do indivíduo, pois
são vários os sinais clínicos que evidenciam a
síndrome. Deve ser ressaltado, ainda, que este
cromossomo extra influencia de maneira semelhante na formação dos indivíduos, por isso as
crianças com síndrome de Down apresentam
muitas características em comum e se parecem entre si (ORNELAS; SOUZA, 2001; SILVA;
KLEINHANS, 2006).
Dentre os sinais clínicos frequentemente encontrados nessa população está o comprometimento intelectual (verificado em 100%
dos casos), a hipotonia muscular (99%), a face
e o nariz achatado, sendo os olhos amendoados (90%), vascularização retiniana aumentada
(90%), hiperextensão articular (80%), microcefalia (85%), mãos largas e dedos curtos (70%),
baixa estatura (60%), orelhas de implantação
baixa (50%) e prega única transversal nas palmas das mãos (40%). Porém, há outros conjuntos de alterações que necessitam de exames
mais específicos para serem detectados, como
anomalias na audição, na visão, cardiológicas
(diagnosticadas em 40% dos casos), endocrinológicas, do aparelho locomotor, do aparelho
digestivo e alterações neurológicas, que se
não forem detectadas e tratadas, vão interferir de alguma maneira no desenvolvimento da
criança (SILVA; KLEINHANS, 2006).

lescentes, adultos e idosos estão envolvidos
num processo de aprendizagem de como se
comportar com competência diante dos estímulos provindos do ambiente. Ornelas e Souza
(2001) apontam que o indivíduo com síndrome
de Down também passa pelo processo de desenvolvimento em que precisa captar e reagir
aos estímulos que estão no ambiente, necessita transformá-los mentalmente e utilizá-los em
suas ações, porém o desenvolvimento do indivíduo com síndrome de Down não seguirá o
mesmo ritmo do que o de pessoas normais,
sendo mais lento devido aos quadros clínicos
apresentados.
Pick e Zuchetto (2000) afirmam que
nesse processo de desenvolvimento o portador da síndrome de Down possui dificuldades
de adaptação social, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento mental, que pode ser
de leve a moderado, e crescimento físico lento
que cessa em uma idade mais precoce. A dificuldade de adaptação social está relacionada
aos novos ambientes e situações que se apresentam rapidamente, causando dificuldades
no aprendizado e lentidão na realização das
novas propostas.

Silva e Dessen (2001; 2002) indicam
que o ambiente representa um componente
muito importante para o desenvolvimento desses indivíduos e, à medida que este se desenvolve, seu ambiente também muda e consequentemente a maneira como lida com ele.
Logo, pode-se perceber que o ambiente é mutável e dinâmico, e por mais que o portador
de síndrome de Down apresenta limitações em
suas capacidades, deverá conseguir atuar no
mesmo, pois este possui fontes necessárias
para o seu desenvolvimento. Porém, para esse
primeiro contato é necessário que a família
esteja presente e aja em prol dessa familiarização com o mesmo, pois tem a responsabilidade de adaptá-los socialmente, fornecendo
Segundo Guérios e Gomes (2005), o assim meios que favoreçam a independência
desenvolvimento humano no geral é visto como em atividades da vida diária (PICK; ZUCHETmudanças que ocorrem no comportamento ao TO, 2000).
longo da vida, no qual bebês, crianças, ado1185

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Nesse processo de desenvolvimento,
as pessoas com síndrome de Down apresentam como características psicológicas/afetivas/sociais: a cooperação, a hesitação, o zelo,
a alegria, a educação, o apego a rotina, a resistência a mudança e certos momentos de teimosia. Acredita-se que estas últimas características possam ser causas de uma deficiência do
Sistema Nervoso Central, devendo ser tratada
e não punida. Contudo, todas essas características são influenciadas pelo modo que atuam
na sociedade (PICK; ZUCHETTO, 2000).

Os locomotores permitem à criança
mover-se eficientemente no ambiente; os manipulativos permitem que a criança consiga estabelecer relações com os objetos presentes no
meio; os estabilizadores são responsáveis por
manter a postura e equilíbrio no espaço. A fase
motora fundamental é dividida em 3 estágios:
inicial – primeiras tentativas da criança em desempenhar uma habilidade, ou seja, um movimento ainda pobre em qualidade (2-3 anos);
elementar – as crianças apresentam um maior
controle da coordenação e dos movimentos,
porém os movimentos ainda são exagerados
ou restritos (4-5 anos); maduro – as crianças
DESENVOLVIMENTO MOTOR
apresentam o padrão ideal dos movimentos
Sobre o desenvolvimento motor, básicos (6-7 anos), descrevem Gallahue e OzGallahue e Ozmun (2005) descrevem que este mun (2005).
ocorre em quatro fases. A primeira diz respeiGallahue e Ozmun (2005) apresentam
to aos movimentos reflexos, caracterizada por
movimentos involuntários que são básicos que a quarta e última fase de desenvolvimento
para o desenvolvimento motor, fase que vai de é a fase motora especializada, no qual as ha0 a 1 ano de idade e é dividida em 2 estágios: bilidades motoras fundamentais são progressiestágio de codificação e o estágio de decodifi- vamente combinadas e passam ser utilizadas
cação. A segunda é a fase dos movimentos ru- em diferentes tipos de atividades esportivas.
dimentares que se caracteriza pelas primeiras Essa fase vai dos 7 anos em diante e divide-se
formas de movimento voluntário e dura até os em 3 estágios: estágio transitório (7-10 anos),
2 anos de idade, dividindo-se em 2 estágios: estágio em que as crianças começam a comestágio de inibição dos movimentos reflexos e binar e aplicar habilidades fundamentais para
desempenhar habilidades relacionadas ao esestágio de pré-controle.
porte; estágio de aplicação (11-13 anos), no
A terceira fase é a dos movimentos fun- qual as crianças começam a aprofundar e vadamentais, período no qual as crianças estão riar as habilidades de acordo com as decisões
ativamente envolvidas em explorar e experien- que fazem baseadas numa variedade de gosciar as capacidades de movimentos do seu tos e desgostos sobre qual atividade irão pracorpo. É o período chave para a aquisição de ticar, permitindo uma melhora no desempenho
habilidades motoras fundamentais, que permi- para participação no esporte a ser escolhido; e
tem o melhor controle motor e resolução de estágio de utilização permanente (14 anos em
tarefas mais complexas, primeiro de forma iso- diante), que representa o ponto mais alto do
lada para depois combiná-las, englobando o processo de desenvolvimento motor e é caracperíodo compreendido dos 2 aos 7 anos. Os terizado pelo desejo do indivíduo em participar
movimentos desta fase podem ser descritos de um número limitado de atividade físicas/escomo locomotores, manipulativos e estabiliza- portivas durante um período de anos, quando
ocorre a especialização.
dores.

1186

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Embora Ozmun e Gallahue (2005) descrevem cada etapa do desenvolvimento motor,
o processo de desenvolvimento pode não ocorrer de maneira linear e talvez o indivíduo não
chegue ao ponto máximo, pois ao longo desse processo pode ter ocorrido pouca prática,
pouca influência do ambiente, encorajamento e
instruções que favoreçam a aprendizagem (CIDADE; TAVARES; LADEWIG, 1998; GIMENEZ
et al., 2004; LARA; RODRIGUES, 2008).

Percebe-se que desde o nascimento
as crianças com síndrome de Down devem ser
estimuladas para que consigam evoluir mais
eficientemente no desenvolvimento motor e na
aquisição das habilidades motoras. Para tanto
os professores de Educação Física devem ter
clareza das capacidades e limitações desse
grupo de pessoas para que possam elaborar
um programa de intervenção eficiente que permita que as pessoas com síndrome de Down
consigam adquirir os padrões básicos de moviConforme visto, as primeiras execuções mento, afirmam Silva e Ferreira (2001).
de um movimento requerem um mínimo de
controle para que possam evoluir e chegar aos
A esse respeito, Pick e Zuchetto (2000)
estágios máximos de desenvolvimento. Para a complementam dizendo que as atividades físipessoa com síndrome de Down, isto significa cas deverão estar relacionadas à idade menum olhar todo especial, pois a hipotonia mus- tal da criança e à cronológica, no qual o procular afeta toda a musculatura e os ligamen- grama deverá ser diversificado de atividades
tos da criança, fazendo com que o desenvolvi- desenvolvimentistas, jogos adequados aos inmento inicial fique mais lento, demorando mais teresses, etc., e que todos possam participar
para controlar a cabeça, rolar, sentar, arrastar, irrestritamente, pois haverá segurança para a
engatinhar, andar e correr (GUÉRIOS; GOMES, realização dessas atividades.
2005; LARA; RODRIGUES, 2008).
Entre os objetivos que devem estar
Isso certamente diminui a exploração inerentes à prática dessas atividades está o
que a criança faz do meio nos primeiros anos trabalho com o componente orgânico, pois
de vida e que vai influenciar seu desenvolvi- as pessoas com síndrome de Down necessimento daí em diante. Nesse sentido, tem sido tam desenvolver a força muscular, a resistênvisto a eficácia da aplicação de programas de cia muscular, resistência cardiovascular, que
estimulação essencial, que é uma atividade consequentemente causa o fortalecimento das
que fortalece e enriquece o desenvolvimento articulações, logo a qualidade do movimento
físico, mental e social da criança. Percebe-se desenvolvido será melhor. Também deve ser
então a importância que a Educação Física trabalhado o componente neuromuscular, pois
tem para esses indivíduos, já que permite enri- propicia vivências de habilidades não aprenquecer o desempenho dos movimentos, assim didas (aquisição), além de desenvolver as recomo enriquecer os elementos que são úteis alizadas com dificuldades e também com os
na sua vida diária e na relação com outras componentes afetivos, sociais e interpretativos,
pessoas (ORNELAS; SOUZA, 2001; LARA; pois propiciam a melhora da autoimagem, da
RODRIGUES, 2008; SILVA; FERREIRA, 2001; linguagem, da comunicação, cujas atividades
SILVA; DESSEN, 2001; 2002).
podem ser desenvolvidas por meio do entendimento de regras, questionamentos sobre a
prática, problemas surgidos durante a atividade, etc. (PICK; ZUCHETTO, 2000; SILVA; FERREIRA, 2001).
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Devido às características das pessoas
com síndrome de Down, o desenvolvimento
motor ocorrerá de maneira mais lenta quando comparado ao de outras crianças, porém
como ressaltam Guérios e Gomes (2005); Gimenez et al. (2004), as atividades propostas
para a aquisição dos padrões de movimento
devem seguir um movimento hierárquico, que
através do aumento da diversificação e complexidade possibilite a formação de estruturas
cada vez mais organizadas e complexas. Estas atividades devem ser bem elaboradas, com
boas oportunidades para a prática, sendo que
deve haver o encorajamento e instruções que
favoreçam a aprendizagem dessas habilidades
motoras.
Posteriormente, a criança deve ter
acesso às práticas esportivas, iniciando-se no
esporte através da exploração e manuseio dos
materiais e participando depois de jogos em
grupo com as devidas orientações do professor (GUÉRIOS; GOMES, 2005; PICK; ZUCHETTO, 2000; LARA; RODRIGUES, 2008). Porém,
para que haja a possível participação desses
indivíduos na prática esportiva, é necessário
que estes consigam combinar padrões fundamentais de movimento, pois segundo Gimenez
et al. (2004) essas combinações são de extrema importância para o bom desempenho nas
práticas esportivas.
A combinação de movimentos consiste da união de habilidades motoras básicas
que se transformarão em uma habilidade nova
e mais complexa, na qual o grau de integração entre elas é importante para sua realização, porém para essa combinação é importante que diferentes componentes se estruturam
de maneira adequada, pois, caso contrário, o
movimento não será harmônico e nem qualitativo (GIMENEZ et al., 2004). Também deve ser
ressaltado que existe um momento ideal para
que os indivíduos comecem a combinar os diferentes padrões de movimento, como descrito
por Guérios e Gomes (2005), seguindo a teoria desenvolvimentista proposta por Gallahue e
Ozmun (2005).

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO E AS
DICAS DE APRENDIZAGEM
No que tange à aquisição dos padrões
de movimentos e dos ajustes das combinações
de movimento um componente é considerado
importantíssimo: a atenção, pois segundo Ladewig (2000); Magill (2005), a atenção pode
ser definida, de modo abrangente, como um
processo que direciona, seleciona, alerta, delibera e contempla determinada informação
provinda do ambiente, ou seja, reúne vários
processos que variam da concentração a vigilância.
Bertoldi, Ladewig e Israel (2007); Caçola e Ladewig (2005); Cidade, Tavares e Ladewig (1998); Cidade et al. (1998); Ladewig
(2000); Medina et al. (2008); Souza, Ladewig e
Tavares (1996) argumentam que para a aprendizagem de qualquer habilidade motora é necessário a seleção de informações que podem
estar contidas no meio ambiente e/ou fornecidas pelo professor ou técnico e para que esta
informação seja retida, o processo de atenção
é fundamental, pois é através da atenção, associada aos processos de controle, que o indivíduo guarda informações na memória de
longa duração, ou seja, algo que foi aprendido
há muito tempo poderá ser utilizado a qualquer
momento.
Caçola e Ladewig (2005) apresentam
que com a prática é aperfeiçoada a capacidade de seleção e retenção de informações relevantes na atividade que está sendo realizada,
e essa melhora permite selecionar apenas as
informações que facilitarão a antecipação da
resposta, e consequentemente da performance, processo que recebe o nome de atenção
seletiva.
Segundo Ladewig (2000), a atenção
seletiva pode ser definida como a habilidade
que o indivíduo tem de dirigir o foco da atenção
a um ponto particular do meio ambiente. Durante o processo de aprendizagem de qualquer
atividade, os indivíduos passam por estágios
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em que ocorrem diversas mudanças, entre elas
nas exigências de atenção, que vão desde o
momento em que são expostas pela primeira
vez à atividade e não tem a menor ideia do que
fazer primeiro, até o momento em que conseguem realizar a atividade com quase nenhum
esforço cognitivo (CAÇOLA; LADEWIG, 2005;
CIDADE; TAVARES; LADEWIG, 1998; CIDADE
et al., 1998; LADEWIG, 2000; MEDINA et al.,
2008; SOUZA; LADEWIG; TAVARES, 1996).

Como apontam Souza, Ladewig e Tavares (1996), essas dicas devem ser apresentadas pelo professor no momento da instrução
ou quando os alunos estiverem resolvendo tarefas motoras. Alguns exemplos são a indicação de posicionamento do aluno com referência a outros objetos ou partes específicas do
movimento. No vôlei, por exemplo, a posição
das mãos formando um triângulo entre a ponta
dos dedos indicador e polegar, visualizando a
bola através dele para efetuar o toque. DepenLadewig (2000) expõe que o nível de dendo da forma de tratamento das dicas de
dificuldade da tarefa, as diferentes solicitações aprendizagem elas podem ser visuais, cinestédo ambiente e as restrições que cada indivíduo sicas, verbais, musicais, etc.
possui, diminui a capacidade dos indivíduos
para atender diferentes solicitações ao mesAlguns estudos apontam que as dicas
mo tempo (prestar atenção ao mesmo tempo de aprendizagem também são eficazes com
a várias informações). Isso ocorre principal- pessoas com síndrome de Down, sendo que
mente quando estão aprendendo uma nova alguns resultados podem ser vistos nas peshabilidade motora, pois o desequilíbrio entre a quisas de Caçola e Ladewig (2005); Cidade,
capacidade de atenção e resposta deteriora a Tavares e Ladewig (1998); Cidade et al. (1998);
performance motora do indivíduo. Isto vai de- Ladewig (2000); Medina et al. (2008); Pasetto,
pender do estágio de aprendizagem em que o Araújo e Côrrea (2006); Souza, Ladewig e Tavaindivíduo está, pois a experiência advinda de res (1996), ou seja, a seletividade da atenção é
estágios mais avançados permite decodificar e importante para todos os indivíduos, principalresponder aos estímulos de forma mais eficien- mente para estes que exigem profissionais de
te (PASETTO, ARAÚJO, CORRÊA, 2006).
Educação Física ainda mais preparados para a
intervenção profissional.
Nesse sentido, é muito importante que
o indivíduo consiga manter a atenção apenas
nas informações relevantes da tarefa, e uma
das estratégias que podem ser utilizadas pelos
profissionais de Educação Física são as dicas
de aprendizagem (Cidade; Tavares; Ladewig,
1998; Cidade et al., 1998; Ladewig, 2000;
Medina et al., 2008; PASETTO, ARAÚJO, CORRÊA, 2006; Souza; Ladewig; TAVARES, 1996).
As dicas de aprendizagem são informações de curta duração que em geral são
de fácil assimilação, partes específicas de algo
que se quer ensinar, ou seja, são os aspectos
relevantes da tarefa, explica Ladewig (2000).
Caçola e Ladewig (2005) demonstram que
estas dicas permitem armazenar, recuperar e
reorganizar informações da memória de longa duração, facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora se saiba da eficácia do uso de dicas de aprendizagem, como apresentado por
diversos autores acima citados, ainda ficam algumas lacunas que devem ser respondidas, das
quais podem ser destacadas: como se dá a combinação dos padrões de movimento de pessoas com síndrome de Down.
Se essas dicas diminuem o tempo de aprendizagem de uma habilidade motora para
esses indivíduos. Se um tipo de dica é mais eficaz do que outra na aquisição de habilidades
motoras, e na combinação das mesmas, e isso ocorre em função do que. Se há diferenças no
uso das dicas entre crianças com ou não síndrome de Down.
Qual deverá ser o processo de instrução utilizado pelo professor quando utiliza dicas de
aprendizagem e qual a importância dos feedbacks proporcionados pelo professor nesse tipo de
instrução. Também deve ser ressaltado que a maioria dos estudos foram realizados em ambientes laboratoriais, quais seriam os resultados se esses estudos fossem realizados em ambientes
naturais de ensino-aprendizagem (GIMENEZ et al., 2004; CAÇOLA; LADEWIG, 2005; PASETTO;
ARAÚJO; CORRÊA, 2006; MEDINA et al., 2008; BERTOLDI; LADEWIG; ISRAEL, 2007).
Cabe ressaltar ainda, segundo Gimenez et al. (2004), que a combinação dos padrões de
movimento é um pouco deixada de lado pelos pesquisadores. Com base nesses pressupostos,
se faz necessário a investigação de como ocorre a combinação de movimentos por essa parte
da população e como essa aprendizagem pode ser estimulada/influenciada para que ocorra
de maneira mais significativa, pois reconhecidamente os indivíduos com síndrome de Down
apresentam características como a lentidão e atraso na aquisição dos padrões fundamentais de
movimento e seleção de estratégias não usuais, requerendo assim uma atenção especial, pois
estes indivíduos recorrem a estratégias motoras diferentes para a solução de um determinado
problema motor quando comparados a indivíduos sem esta síndrome.
Considerando todos esses apontamentos, cabe perguntar: o uso de dicas de aprendizagem influencia na combinação dos padrões fundamentais de movimento de pessoas com
síndrome de Down? Sendo este um tema pouco debatido, principalmente no que diz respeito
à combinação de padrões de movimentos e o papel da atenção na aquisição desses padrões
para as pessoas com síndrome de Down, o aprofundamento nesse tema pode levar a compreender qual deve ser o modo de intervenção com esse grupo de pessoas, permitindo a seleção
e utilização de diferentes estratégias de ensino e métodos de atuação que podem auxiliar na
constituição de um programa de intervenção que venha a otimizar a aprendizagem. Além disso,
leva a reflexão sobre o papel social desempenhado pelo profissional de
Educação Física, posto que ao enriquecer o desempenho motor de pessoas com síndrome de Down, amplia as condições para a inserção e
atuação social desses indivíduos.
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O PAPEL DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS
PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar como a vida é movimento e o gesto humano é uma das primeiras manifestações de expressão e, consequentemente, de comunicação
entre o ser e o meio em que ele habita. Motricidade sem cognitividade é possível, porém,
cognitividade sem motricidade não é. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar
a importância dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento psicomotor da criança
na Educação Infantil. Todas as crianças necessitam se mover, correr, pular, jogar, etc., que irá
desenvolver a sua psicomotricidade, levando-as a conhecerem as possibilidades de seu corpo
e do ambiente que as rodeia. A educação psicomotora precisa ser prática efetiva na Educação Infantil, visto que ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares, que não podem
ser bem-sucedidas se o educando não tomar consciência de seu corpo. Por meio de jogos e
brincadeiras é possível aprender acerca de si mesmo, o que promove o controle do seu corpo
e facilita a comunicação de sentimentos e opiniões, adaptando-se e conhecendo o mundo à
sua volta; além de favorecer o aprendizado de novas habilidades. A orientação psicomotora
por meio da ludicidade precisa fazer parte da vida do ser humano desde a primeira infância,
devendo ser orientada com perseverança e sendo capaz de prevenir determinadas inadaptações, sempre difíceis de melhorar quando já estruturadas.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

É

necessário levar em consideração que toda criança possui um corpo e um corpo
em movimento, que pode ser conhecido, conhecer-se e dominar suas estruturas
corporais.

Do modo contrário, a criança não conseguirá se localizar em um espaço, como é requisitado pela Geografia; não poderá se posicionar no presente e dialogar com o passado, como
requer a História; também terá dificuldade em desempenhar a sua necessária participação histórico-cultural nas Ciências, na Matemática, na Língua Portuguesa, se for um corpo fragmentado,
reprimido historicamente.
De acordo com Rau (2019, p. 21),
levando em conta o corpo, a forma de ação sobre o mundo e as relações que o rodeiam, a criança o entende
a partir de vivências corporais individuais. Para isso, é preciso promover situações que levem o educando a encontrar sua forma pessoal de solucionar situações corporais e estabeleça relações com os movimentos e seus
significados, explorando sua criatividade na medida em que desenvolve seu potencial ao se adaptar a novas
situações. Desse modo, para a criança o espaço é o corpo vivido, descoberto e conquistado com suas próprias
vivências, sendo estas a referência básica para que ela primeiro localize a si própria e posteriormente aos demais
(RAU, 2019, p. 21).

Assim, como é sabido, o ser humano se comunica não apenas por palavras, ou seja,
por linguagem verbal, mas, também com todo o seu corpo pelo seu caminhar, gestos e olhares,
denominada de linguagem corporal. E é nessa forma de linguagem que se encontra o foco deste
trabalho, voltado para a área da psicomotricidade.
Uma maneira usual de desenvolver a psicomotricidade num ambiente escolar é por
intermédio de jogos e brincadeiras, que levam a criança a se socializar, expressar, desenvolver
seu equilíbrio, coordenação motora, seu esquema corporal além de habilidades psicomotoras.
As brincadeiras são uma forma de expressão cultural e um modo de interagir com diferentes objetos de conhecimento, implicando o processo de aprendizagem. Tendo em vista esse conceito, percebemos que o ato de brincar
acompanha o desenvolvimento da inteligência, do ser humano, da sociedade e da cultura (SILVA; HAETINGER,
2008, p. 114).

Segundo Stant (1985), “se observarmos uma criança pequena brincando, o crescimento
e a aprendizagem desta criança se tornam aparentes”. A criança, no ato de brincar, faz uso de
sua personalidade, seu corpo, sua linguagem corporal e verbal, se expressa de diversas maneiras, além de compartilhar suas experiências, o que a leva a se desenvolver mais e melhor.
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Moura (2019) afirma que uma criança que desenvolve bem a psicomotricidade na Educação Infantil chega ao Ensino Fundamental mais atenta, sociável e sem dificuldades com relação ao traçado de letras e números, como pegar no lápis, saber qual o lado correto da folha
para começar a escrever. Verifica-se, assim, que uma criança com maior contato com atividades
psicomotoras desenvolver mais habilidades do que uma criança que não tem tanto contato. Daí
a relevância da psicomotricidade na educação.
Desse modo, o trabalho da psicomotricidade na Educação Infantil precisa prever a formação de base imprescindível no desenvolvimento motor, afetivo e psicológico da criança, permitindo que, por meio de jogos e brincadeiras, ela se conscientize sobre seu corpo. Por meio
da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como forma de adaptação do
comportamento psicomotor.
No entanto, é necessário que a recreação realize atividades levando em consideração os
níveis de maturação biológica da criança. A recreação direcionada promove a aprendizagem das
crianças em diversas atividades esportivas que auxiliam na manutenção da saúde física, mental
e no equilíbrio sócio-afetivo (SANTOS; CAVALARI, 2019).
Dessa maneira, este trabalho contribui para reconhecer a importância da utilização de
jogos e brincadeiras como recursos fundamentais utilizados na Psicomotricidade, uma vez que
tomando por base pesquisas bibliográficas, observou-se a influência da ludicidade no comportamento social da criança, seus benefícios, as dificuldades que apresentam os sentimentos que
exprimem e a importância na aprendizagem.
Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo analisar a importância do desenvolvimento psicomotor na Educação Infantil, por meio de jogos e brincadeiras.
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CONHECENDO A PSICOMOTRICIDADE
Ao estudar uma criança que brinca espontaneamente dentro de seu mundo lúdico
repleto de símbolos e significados, é possível
entender o processo de desenvolvimento humano como uma sequência de aprendizados,
que se dá no decorrer da intervenção do homem em seu meio.
Mediante essa reflexão, o professor
planeja suas estratégias de maneira que cada
aluno seja entendido como um ser com características que o torna um indivíduo constituído
de potencialidades. Essas potencialidades, de
descobertas, podem ajudar a criança a se desenvolver de forma sadia, respeitando o tempo
de amadurecimento de cada uma.
E, de maneira alguma os professores
devem rotular os alunos apenas considerando as suas dificuldades, mas sim utilizá-las
como sinalizadores e buscar alternativas que
mostram que, muito além dessas dificuldades,
existem potencialidades inerentes a cada ser
humano (MACHADO; NUNES, 2011).
No universo do movimento, as características em potencial e, também, as características que, para os estudiosos do comportamento,
possam estar abaixo do esperado encontram
uma brecha para aparecer, E, quando se trata
de um movimento espontâneo, ou seja, aquele
que é feito com liberdade de expressão, a possibilidade dessa manifestação é consideravelmente maior, pois, se for por vontade própria,
a criança fará aquilo que está com vontade de
fazer naquele momento.
É claro que é inegável a importância
de se direcionar o educando, em momentos
oportunos, a desempenhar determinados comportamentos. Porém, é importante salientar
que, seja na perspectiva do movimento espontâneo (o que parte da criança), seja com base
na orientação do profissional, a brincadeira e o
jogo devem priorizar a Pedagogia da relação.
Relação esta que Machado e Nunes (2011)
chamam a atenção para três dimensões:

• Intrapessoal - relação estabelecida
consigo mesmo. Esta dimensão é
o correlativo interno da dimensão
interpessoal, isto é, a habilidade
para ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e lançar mão deles na
solução de problemas pessoais. É
o reconhecimento de habilidades,
necessidades, desejos e inteligências próprias, a capacidade para
formular uma imagem precisa de
si própria e a habilidade para usar
essa imagem para funcionar de forma efetiva.
• Interpessoal - relação com pessoas
ao redor (aluno-aluno, aluno-professor, aluno-sociedade). Nesta dimensão, pode-se descrever essa
relação como uma habilidade para
entender e responder adequadamente a humores, temperamentos,
motivações e desejos de outras
pessoas. Na sua forma mais primitiva, a dimensão interpessoal se manifesta em crianças pequenas como
a habilidade para distinguir pessoas e, na sua forma mais avançada,
como a habilidade para perceber
intenções e desejos de outras pessoas e para reagir apropriadamente
diante dessa percepção,
• Com objetos - relação direta com
o objeto/brincar que se vê e o que
não se vê. Essa relação do brincar
que se vê e do brincar que não se
vê deveria ter uma valorização e
uma dimensão apropriada para sua
importância no processo de desenvolvimento de uma criança, afinal,
quem nunca observou uma criança
brincando com uma caixinha de fósforo e fazendo desse simples objeto
um carro, por exemplo! O brincar
que se vê é aque e brincar comum
a todas as crianças, como cons1197
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truir com materiais, andar na areia
descalço, correr livremente, jogar
sozinho ou acompanhado dos amigos, pintar, desenhar. E tudo isso é
visto, é observado, é palpável. Mas,
acontece que esse brincar concreto é apenas uma parte do processo de aprendizagem, pois, existe
uma outra parte, um outro infinito
sequencial de movimentos, que fica
do lado de dentro (brincar que não
se vê), e é justamente nessa dimensão interna do brincar que se realiza e se concretiza o outro lado da
aprendizagem, de uma maneira que
os dois brincarem são de extrema
relevância para esse processo. Porém, nesse mundo aparentemente
invisível, é que se dá o significado
das experiências de que se vive. E
é exatamente por isso que o objeto brincar é tão importante para a
aprendizagem, pois, constitui-se no
alimento real do sonho e na elaboração fantasiosa da realidade.
Pode-se afirmar, ainda, que a pessoa
que é capaz de viver diariamente tendo êxito
nessas dimensões antes citadas, pode gozar
de um bem-estar generalizado ou de uma promoção social advinda da sucessão de conquistas pessoais e coletivas.

uma relevância primordial no desenvolvimento
não apenas do corpo, mas também da mente e
da emoção. Sem o suporte psicomotor, o pensamento não consegue acessar os símbolos e
a abstração.
A Psicomotricidade, enquanto ciência
que estuda o corpo através do movimento aumenta as práticas pedagógicas nas aulas de
Educação Física, Com o seu progresso, a Psicomotricidade passou a ser sinónimo do relacionar-se por meio da ação, permitindo a união
do ser corpo, o ser mente, o ser espírito, o ser
natureza e o ser sociedade (MACHADO; NUNES, 2010, p. 23).
Assim, psicomotricidade consiste na ciência que estuda o indivíduo por meio do seu
corpo em movimento e em relação ao seu universo interno e externo e de suas possibilidades de perceber, atuar e agir com o outro, com
os objetos e consigo mesmo. Está relacionada
ao processo de maturação, no qual o corpo é
a origem das aquisições cognitivas, afetivas e
orgânicas (MACHADO; NUNES, 2011).
Estimular o desenvolvimento psicomotor é primordial para haver consciência dos movimentos corporais integrados com a emoção
e expressados pelo movimento, o que proporciona ao sujeito uma consciência de indivíduo
integral. Almeida (2007, p, 17) diz: “Psicomotricidade, portanto, é um termo utilizado para
uma concepção de movimento organizado e
integrado, em decorrência das experiências vividas pela pessoa cuja ação é resultante de
sua individualidade, sua linguagem e sua socialização”.

E é com essa linha de raciocínio voltada para a necessidade de relação que se propõe um mergulho em uma ciência que vê no
movimento, espontâneo e/ou dirigido, a oportunidade de vivenciar inúmeros momentos de
crescimento, desenvolvimento e (re) conheciConsoante Machado e Nunes (2011),
mento das próprias potencialidades.
desde o ano de 1900 até os dias atuais, o trajeto e o progresso da Psicomotricidade ocorA Psicomotricidade é a relação entre reu em virtude dos diferentes fatores que vão
o pensamento e a ação, também abrangen- alterando e adicionando um olhar clínico espedo a emoção. Dessa forma, como ciência da cífico. O primeiro fator epistemológico busca
Educação, a Psicomotricidade busca educar o superar o dualismo cartesiano, fazendo uso de
movimento, ao mesmo tempo em que inclui as práticas reeducativas estabelecidas pelo confunções da inteligência. Assim, o intelecto se ceito de correspondência entre o paralelismo
constrói por meio do exercício físico, que tem mental e motor.
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Nessa etapa, a influência da Neuropsiquiatria é fundamental em uma clínica centrada
no aspecto motor e em um corpo instrumental,
servindo como instrumento de trabalho para o
reeducador que se propõe a “consertá-lo”.

lidade, existe a reeducação psicomotora, a terapia psicomotora e a educação psicomotora.
E, por fim, existem vários pesquisadores que
contribuíram para essa área da Psicomotricidade, que são: Jean Lê Boulch, André Lapierre,
Bernard Aucouturier, Aleksander Luria, P. Vayer,
Em um segundo momento, tem um Jean Bèrges, Jean-Claude Coste, Vítor da Fongrande valor as contribuições do campo psi- seca (MACHADO, 2010).
cológico, particularmente da Psicologia genética, passando a levar em conta a passagem
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O
do motor para corpo, em que este corpo passa
LÚDICO
a ser um instrumento de construção da inteligência humana. Nessa etapa, o olhar já não
Ao contrário dos animais, o ser huestá mais voltado ao motor, mas ao corpo em mano é completamente dependente em seus
movimento. Já não se trata mais de uma re- primeiros anos de vida, dependendo de pais
educação, mas de uma terapia psicomotora e educadores, da alimentação e do cultivo da
que opera em um corpo, que se desloca, que inteligência e sensibilidade.
constrói a realidade, que conhece, que sente,
que se emociona, cuja emoção se manifesta
Conforme Abramowicz e Moll (1997), a
de forma tônica.
preocupação com a saúde da criança precisa
levar em conta também a sua saúde emocioO tônus muscular, as posturas, os ges- nal, visto que, sem ela, jamais haverão adultos
tos e a emoção, como representante de ordem equilibrados, capazes de construir uma sociepsíquica do corpo, seriam produções do corpo dade melhor.
a serem abordadas em um enfoque terapêutico
(MACHADO, 2010).
Quando antes a criança for colocada
em situações estruturadas e orientadas de forConforme Machado (2010), com a ma rígida, menores as chances que ela terá de
contribuição da teoria psicanalítica, ocorre uma encontrar seu jeito de ser, sua vocação, sua
virada no conceito da psicomotricidade, que já afetividade. Fica prejudicada sua espontaneinão tem seu foco em um corpo em movimento, dade em virtude da necessidade de cumprir
mas em um indivíduo com seu corpo em mo- tarefas predeterminadas e de ter um desempevimento. Já não se trata mais de um indivíduo nho que lhe assegure uma boa posição dentro
visto como um “todo”, mas de um indivíduo di- da escala de valores localizados entre o êxito
vidido, contendo um corpo real, imaginário e e o fracasso.
simbólico. Esse novo foco instituiu uma clínica
psicomotora centralizada no corpo de um indiNesse momento, é necessário consivíduo desejante, não mais em uma terapêutica derar o lúdico, visto que consiste num recurembasada em objetivos e técnicas.
so muito importante para a saúde mental do
ser humano. Os jogos e brincadeiras merecem
A inserção do inconsciente no campo maior atenção, uma vez que são o espaço para
psicomotor gera consequências teórico-clíni- a expressão mais completa do ser, e para a
cas. No decorrer da história da psicomotrici- prática da relação afetiva com as pessoas e
dade, é possível notar diferentes transições: do com os objetos. É possível afirmar que, para
motor ao corpo, do corpo ao indivíduo com um todos os que se propõem a analisar o desencorpo em movimento. É da concepção presu- volvimento infantil, faz-se necessário investigar
mida a respeito do indivíduo que irá depender a relação da criança com o lúdico.
a prática clínica que se leve a termo. Na atua1199

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Segundo Kishimoto (2001), especialistas de diversas áreas do conhecimento, como
psicólogos e pedagogos, têm dado grande
atenção à função do lúdico na formação das
representações mentais e suas consequências no desenvolvimento infantil, sobretudo, da
criança na faixa de 0 a 6 anos de idade. Ainda
na opinião de Kishimoto, ao brincar, a criança
assegura a integração social além de praticar
seu equilíbrio emocional e atividade intelectual.
É na brincadeira também que se confirmam as
parcerias. Entretanto, o lúdico não deve estar
presente apenas na escola, mas também no
dia-a-dia da criança.

que brincar é um ato não só prazeroso, mas
altamente benéfico para as crianças, mesmo
para as muito pequenas.

O brincar é condição saudável de todo
o processo evolutivo neuropsicológico. Ele expressa o modo como a criança está compondo
sua realidade e trabalhando com suas possibilidades, restrições e conflitos, uma vez que,
muitas vezes, ela não sabe, ou não pode falar
acerca deles. Introduz a criança de modo gradativo, prazeroso e eficaz ao universo sócio-histórico-cultural; abre passagem e fundamenta o
processo de ensino-aprendizagem colaborando com a construção da reflexão da autonomia
De acordo com Piaget (1977), a crian- e da criatividade (OLIVEIRA, 2008).
ça se desenvolve por meio de sua interação
com o ambiente que a envolve e o nível de sua
Junqueira (2019) afirma que o deseninteração depende do potencial intelectual que volvimento infantil é especificamente vinculado
possui. O brinquedo é uma oportunidade de ao lúdico, já que o brincar consiste numa lindesenvolvimento.
guagem peculiar da criança, que lhe possibilita
o acesso à cultura e sua assimilação. O brincar
Nesse sentido, Cunha (2001, p. 09), é primordial tanto ao desenvolvimento cogniesclarece que: “brincando a criança experi- tivo e motor da criança quanto à sua sociamenta, descobre, inventa, exercita e confere lização, sendo uma importante ferramenta de
suas habilidades”. E complementa que “brin- intervenção durante a infância.
car é um dom natural que contribuirá no futuro
para o equilíbrio do adulto, pois, o ato de brinSem dúvida, o brincar é um meio pelo
car é imprescindível à saúde física, emocional qual os seres humanos, sobretudo, as crianças,
e intelectual da criança” (p. 10).
exploram uma grande diversidade de experiências em distintas situações e com objetivos vaO brinquedo incentiva a curiosidade, riados. A criança se envolve com o brincar em
a iniciativa e a autoconfiança; proporcionado diversos locais: em casa, na rua, no clube, na
à aprendizagem, desenvolvimento da lingua- escola, etc.. Em cada situação o brincar tem
gem, do pensamento e da concentração, da um sentido e uma adequação diferente.
atenção. Dessa forma, o brincar é uma forma
de desenvolvimento do potencial humano. Por
Oliveira (2008, p. 84) afirma que: “Na
meio do brincar, a criança domina e desenvol- escola, o brincar pode ser dirigido, livre ou exve os aspectos fundamentais para a sua apren- ploratório: o essencial é que ele faça a criança
dizagem e para que se torne um adulto seguro avançar do ponto em que está no momento em
e equilibrado. Para Benjamin (1994), brincar sua aprendizagem, criando condições para a
é imprescindível à saúde de qualquer criança, ampliação e revisão de seus conhecimentos”.
até mesmo da criança deficiente.
Assim sendo, o lúdico se torna fundaQuando brinca, a criança tem condi- mental no desenvolvimento da criança, visto
ções de entender o mundo a sua volta e as- que no brincar não se aprende apenas consim, trabalha aspectos como frustração, baixa teúdos, mas se aprende para a vida. É pelo
estima e outros. Assim sendo, pode-se concluir brincar que as crianças criam e detêm o poder,
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esquecendo a distância entre elas e os adultos. Dessa forma vão desenvolvendo sua inteligência e amadurecendo socialmente. É por
meio do lúdico que a criança manifesta seus
desejos e imita o universo dos adultos e, o que
permite que ela se aproxime do processo de
conscientização a respeito da responsabilidade, tanto de seu comportamento quanto do
seu desenvolvimento social.
Portanto, sendo o brincar indispensável para o desenvolvimento físico, emocional e
intelectual da criança e levando em conta que
o ato de brincar é fundamental para a constituição do sujeito, é de máxima relevância que
o educador esteja aberto para o lúdico, levando o educando ao aprendizado tendo o auxílio
dessa atividade tão natural e espontânea da
infância.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
E DAS BRINCADEIRAS PARA
O DESENVOLVIMENTO DA
PSICOMOTRICIDADE
Segundo Gomes (2019), os jogos e
as brincadeiras permitem que a criança construa uma identidade autônoma, cooperativa e
criativa. Quando brinca, a criança ingressa no
universo do trabalho, da cultura e dos afetos
por intermédio da representação e da experimentação.
Ensinar a criança a brincar é ensinar
o faz-de-conta. É ensiná-la a conferir distintos
sentidos para as suas ações. Pelo brincar, a
criança é envolvida num mundo de fantasia e
consegue exprimir seus sentimentos e desejos.
O ato de brincar é um dos recursos utilizados
pela criança para conhecer o mundo em que
vive. Brincando, ela constrói significados, com
o intuito de assimilar papéis sociais, entender
as relações afetivas e construir o conhecimento
(GOMES, 2019).

vimento integral da criança, tornando possível
que ela construa normas e desenvolva alternativas para solucionar os imprevistos no ato de
brincar. Por meio do lúdico, a criança aprende
as regras de convivência e pode compreender e recriar as experiências vivenciadas pelos
adultos em seu convívio social.
Os jogos e brincadeiras fazem parte do
processo de aprendizagem da criança transformando seu comportamento a cada momento,
possibilitando, dessa forma, o seu aprendizado
e permitindo que ela construa sua autonomia
de modo mais lúdico possível. É no brincar que
a criança se completa além do comportamento
peculiar de sua idade, além do seu comportamento cotidiano. A criança pode viver com o
lúdico uma experiência maior que a sua realidade.
Consoante Vygotsky (1984), a brincadeira possibilita que a criança use sua imaginação no mundo do faz-de-conta, viabilizando
um comportamento distinto de sua vivência.
Brincar é o modo mais privilegiado de aprendizado, visto que possibilita que a criança desenvolva sua interação e que o adulto seja um
componente das brincadeiras, participando
como observador e organizador, tornando-se
dessa forma, um mediador entre o aprendizado e a criança, construindo junto com ela o
conhecimento.

Os jogos e as brincadeiras oferecem
algo interessante e desafiador para as crianças
solucionarem, possibilitando que elas possam
se auto avaliar com relação ao seu desempenho. Trata-se de uma atividade especialmente
poderosa para o exercício da vida social e do
desenvolvimento da criança. Na opinião de
Gomes (2019), o uso do lúdico na Educação
Infantil tem como objetivo desenvolver a habilidade manual e aptidões motoras em virtude da
idade. O ato de brincar com um jogo ou uma
brincadeira que utilize o corpo leva a criança
a trabalhar a lateralidade, a coordenação moA brincadeira e os jogos têm como fi- tora, o esquema corporal, a imagem corporal,
nalidade permitir a descoberta por meio da ex- a orientação temporal, a percepção e o relaxaploração de movimentos ajustados a um ritmo, mento.
conservando intensamente a possibilidade de
manifestar emoções, promovendo o desenvol1201
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O modo como a criança brinca pode
O lúdico é uma ferramenta de estimutrabalhar as diferentes noções, mencionadas lação prática usada em qualquer fase do deacima, que são:
senvolvimento da psicomotricidade. Trata-se
de um modo global de expressão que abrange
• Noções de situação: dentro – fora; todos os domínios da natureza. Ela traz granfrente – atrás; no alto – embaixo; des benefícios nos aspectos físico, intelectual,
sobre – sob; esquerda – direita; lon- social e didático para a criança. O brincar dege – perto.
senvolve a criatividade e a espontaneidade da
• Noções de tamanho: grosso – fino; criança (OLIVEIRA, 2008).
estreito – largo; grande – pequeno.
• Noções de posição: em pé – deiJunqueira (2019) afirma que o desentado; apoiado – inclinado; ereto – volvimento infantil é especificamente vinculado
curvado.
ao lúdico, já que o brincar consiste numa lin• Noções de movimento: levantar – guagem peculiar da criança, que lhe possibilita
abaixar; empurrar – puxar; dobrar o acesso à cultura e sua assimilação. O brincar
– estender; andar – correr; girar – é primordial tanto ao desenvolvimento cognirolar; subir – descer.
tivo e motor da criança quanto à sua socia• Noções de forma: círculo – triângu- lização, sendo uma importante ferramenta de
lo; quadrado – retângulo.
intervenção durante a infância.
• Noções de qualidade: cheio – vazio; mais do que – menos do que;
Assim, os jogos colaboram de modo
pouco – muito; inteiro – metade.
prazeroso com o desenvolvimento integral da
criança; a inteligência, a afetividade, a motriciDessa forma, os jogos e brincadeiras dade e a sociabilidade. O jogo é uma atividade
possibilitam que a criança desenvolva a coor- social, visto que depende de regras de convidenação motora, a atenção, o movimento rit- vência e de regras imaginárias que são debatimado, o conhecimento no tocante à posição das pelas crianças se desenvolvendo uma afedo seu corpo, à qual direção seguir, entre ou- tividade. Por meio do jogo a criança identifica
tras habilidades (BITTENCOURT, 2002 apud suas potencialidades e aprende a superar seus
UNIVERSO AUTISTA, 2019).
próprios limites (SANTOS, 2005).
Os jogos e as brincadeiras possuem
um papel primordial no desenvolvimento da
psicomotricidade na criança. É brincando que
a criança concilia elementos de fantasia e realidade e passa a diferenciar o real do imaginário. Quando brinca, a criança não apenas desenvolve a imaginação, mas também constrói
afetos, supera conflitos e ansiedades, explora
habilidades e, a partir do momento em que assume múltiplos papéis, produz competências
cognitivas e interativas. E diante disso, o desenvolvimento da psicomotricidade acontece
naturalmente e de modo agradável (SANTOS,
2005).

Consoante Nasser (2004), é por meio
das atividades psicomotoras, isto é, dos jogos
e das brincadeiras, que a criança irá explorar
o mundo, distinguindo aspectos espaciais, reorganizando o seu espaço psíquico, ligações
afetivas e domínio do próprio corpo. A criança
que não brinca e não se relaciona de forma
criativa com o ambiente em que vive, apresenta dificuldades no seu desenvolvimento. Portanto, é fundamental que os professores criem
e desenvolvam o máximo de atividades lúdicas
para colaborar com o desenvolvimento psicomotor da criança (BERTOLDI, 2004).
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Conforme Passerino (1998 apud UNIVERSO AUTISTA, 2019), indiretamente, os
jogos e as brincadeiras, podem favorecer: a
memória; a orientação temporal e espacial;
a coordenação motora viso-manual (ampla e
fina); a percepção auditiva, a percepção visual
(tamanho, cor, detalhes, forma, posição, lateralidade, complementação), o raciocínio lógico-matemático, a expressão linguística (oral e
escrita), o planejamento e organização.
De acordo com Piaget (1998), são três
as fases dos jogos, a saber:
• Jogos de exercício sensório-motor:
Jogar é uma atividade natural no
ser humano. No início do desenvolvimento humano, a atividade lúdica
aparece como exercícios motores
simples e tem como propósito o
próprio prazer. Tais exercícios consistem em repetição de gestos e
movimentos simples como agitar
os braços, balançar objetos, emitir
sons, caminhar, pular, correr, etc.
Apesar do fato de que esses jogos
tenham início na fase maternal e
perdurem aproximadamente até os
2 anos, eles se mantêm durante
toda a infância e até na fase adulta,
como por exemplo, andar de bicicleta.

• Jogos de regras: Começam a aparecer em torno dos cinco anos de
idade, mas, tornam-se mais evidentes no período dos 7 aos 12 anos
e permanece durante toda a vida
do sujeito. Os jogos de regras são
divididos em jogos de exercício
sensório-motor (como o futebol),
e intelectual (como o xadrez). Têm
como característica a existência de
um conjunto de regras impostas
pelo grupo, cujo descumprimento
é geralmente penalizado, e existe
uma forte competição entre os participantes. O jogo de regra presume
a existência de parceiros e um conjunto de regras, o que lhe dá uma
natureza intensamente social. Surgem quando a criança deixa a fase
egocêntrica permitindo desenvolver
os relacionamentos afetivo-sociais.

Conforme Tomazinho (2019), há uma
relação direta entre brincadeiras corporais e
a psicomotricidade. Nesse sentido, as brincadeiras são uma forma de aperfeiçoar funções
neuropsicomotoras e fortalecer conexões neurais, uma vez que brincar com o corpo requer
atenção, controle corporal em situações de
deslocamento no espaço, percepção de seu
corpo, tonicidade muscular, organização espaço-temporal, controle viso-manual. Além disso,
a brincadeira em conjunto consiste numa expe• Jogos simbólicos: Surgem aproxiriência de socialização rica, visto que em conmadamente entre os 2 e 6 anos e
tato com o outro a criança aprende a controlar
tem como objetivo satisfazer o eu
seus impulsos e respeitar o espaço do outro.
por meio de uma transformação do
real em razão dos desejos, isto é,
Os jogos e as brincadeiras fazem parte
tem como finalidade assimilar a realidade. A criança tem a propensão do universo da criança. E ao fazer uso deles
de reproduzir nesses jogos as rela- nas aulas, os professores estarão contribuindo
ções que predominam no meio em para o desenvolvimento psicomotor e psicoque vive e assimilar, assim, a reali- -físico-social da criança. Não há nada melhor
dade, sendo um modo de auto ex- para a criança sentir a realidade daquilo que
pressão. Tais jogos de faz-de-conta lhe é ensinado do que por meio daquilo que ela
permitem que a criança realize so- mais gosta de fazer: brincar (NASSER, 2004).
nhos e fantasias, revela conflitos,
medos e angústias, aliviando tensões e frustrações.
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PRINCÍPIOS DA PRÁTICA
PSICOMOTORA E O USO DO LÚDICO
A prática psicomotora educativo-preventiva beneficia o desenvolvimento das finalidades descritas anteriormente, e isso é obtido
por meio das interações que se estabelecem
com o professor. Segundo Sánchez, Martínez e
Peñalver (2003), ele deverá ter como funções
privilegiadas:
• Incentivar a comunicação.
• Assegurar a segurança de todos.
• Saber ouvir (o individual e/ou o grupai) e divulgar (comunicar ao resto
do grupo) as situações de interesse
para todos.
• Manter-se receptivo aos bloqueios
que possam ser apresentados por
alguns educandos.
• Servir de modelo e também de espelho no qual possam ser refletidas
as vivências, as emoções, as percepções e as representações dos
alunos.
• Ser um mediador entre os diversos
ambientes educativos que as cercam.

• criar um ambiente acolhedor e que
dê segurança;
• intervir na organização dos lugares
e dos materiais;
• elaborar propostas considerando as
atividades das crianças para reforçar e complementar suas ações;
• assegurar que as normas sejam
respeitadas;
• fazer uso da linguagem para reconhecer afetivamente a criança;
• promover a repetição espontânea
das atividades relativas ao prazer
sensório-motor, introduzindo pequenas alterações;
• promover atividades compartilhadas com outras crianças;
• antecipar as atividades que serão
realizadas;
• escolher os temas a serem desenvolvidos por intermédio de situações que aparecem e dos interesses das crianças;
• manter um ambiente comunicativo
e eliminar comportamentos agressivos, provocadores, sedutores, etc.
auxiliando os educandos a melhorarem sua forma de comunicação;
• incentivar a autonomia nas ações e
nos jogos das crianças;
• saber conduzir de modo adequado
os conflitos intragrupo;
• valorizar a evolução e as competências dos alunos;
• compreender a expressão dos comportamentos das crianças.

Os princípios de ação estão embasados em uma estratégia chamada de rodeio,
para salientar que as intervenções são diretas,
visto que se intervém criando toda uma série de
situações, e não diretamente sobre o aluno ou
o grupo. A lista de possibilidades é muito vasta,
sendo assim, será apresentada a seguir, como
exemplo, aquelas que acontecem com maior
Para realizar tais funções é necessário
frequência. Para Sánchez, Martínez e Peñalver
(2003), em cada lugar e em cada momento, a levar em consideração os princípios metodolóintervenção será baseada nestas estratégias, gicos da prática psicomotora, visto que, conmaterializando-se de um modo mais concreto: sistem nos recursos que o psicomotricista e o
educador têm à sua disposição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É primordial ressaltar que o movimento é a primeira manifestação na vida do ser humano, visto que desde a vida intrauterina o bebê realiza movimentos com o seu corpo, que vão se
estruturando e exercendo enormes influências no comportamento.
Com base nesse pressuposto e da prática como educadora, acredita-se que a psicomotricidade é uma ferramenta preciosa que ajuda a promover momentos preventivos e de
intervenção, obtendo resultados satisfatórios em situações de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.
Desenvolver a psicomotricidade é buscar proporcionar à criança, condições para que o
esquema corporal seja organizado e sadio, de forma a padronizar movimentos a ponto de favorecer a fixação de uma postura correta e harmoniosa, voltada para as necessidades básicas do
educando em crescimento.
A criança que possui um bom controle motor poderá descobrir o mundo exterior, fazer
experiências concretas, obter diversas noções básicas para o próprio desenvolvimento da mente, o que possibilitará tomar conhecimento de si mesmo e do mundo que a cerca.
A prática psicomotora oferece recursos para estruturar um projeto educativo que contemple não somente a emoção, mas também a compreensão. O movimento realizado pelas crianças
é muito importante, sendo o período da Educação Infantil (3 a 6 anos) caracterizado por grande
exuberância motora e por uma enorme necessidade de descobrir e experimentar.
Nesse contexto, deve-se oferecer à criança a possibilidade de se desenvolver nessa área
tão importante e gratificante para si, permitindo-lhe assim satisfazer a sua necessidade natural de
se movimentar, por meio de uma prática pedagógica orientada pelo professor, na qual se pode
aperfeiçoar e superar no domínio das habilidades físicas e motoras. Assim, uma das grandes
finalidades do desenvolvimento motor é a necessidade da elevação da aptidão física na perspectiva da melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar.
Nesse sentido, é possível desenvolver as habilidades motoras de cada criança por meio
de jogos e brincadeiras que envolvam todos os alunos. O universo do movimento amplia e resgata aquilo que é essência do ser humano, a relação. Nessa relação, a criança, o adolescente e
o adulto estabelecem vínculos sobre diferentes perspectivas, sendo elas introspectivas e introspectivas.
São experiências que se concretizam à medida em que os sujeitos se permitem no mundo e para o mundo. Em outras palavras, relacionar é aceitar que existe o “eu” e o “outro” e que,
em virtude das necessidades, das potencialidades e das dificuldades, reveladas diversas vezes
na brincadeira que imita a vida, o ser humano se desenvolve, aprende e se descobre como parte
indispensável de um todo muito maior, a existência.
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Portanto, o processo relacional no ambiente escolar poderá proporcionar ao educador
observar muito além de movimento corporal, aprimorando o desenvolvimento de maneira mais
ampla e abrangente, mostrando que é possível aperfeiçoar e enriquecer o conhecimento, enquanto a criança joga e se socializa com os demais, descobrindo, experimentando e construindo
novas formas de auxiliar o desenvolvimento infantil, acreditando que o corpo da cada criança é
o teatro de suas emoções.
Assim sendo, é possível concluir que os jogos e brincadeiras que são conteúdos da psicomotricidade e permitem o desenvolvimento integral do aluno, contribuindo positivamente para
o processo de aprendizagem. Percebe-se que com o desenvolvimento tecnológico o brincar
perdeu espaço para os jogos eletrônicos e, na escola, está estigmatizado como uma atividade
sem objetivos bem definidos. É fundamental que os educadores, sobretudo os profissionais de
Educação Física, trabalhem atividades que visem o desenvolvimento integral do aluno. Daí vem
a relevância da psicomotricidade.
O lúdico promove um desenvolvimento saudável e harmônico. Quando brinca, a criança
valoriza a cultura, aumenta a independência, desenvolve habilidades motoras, exercita a imaginação e a criatividade. É possível juntar numa mesma situação o brincar e o educar. O brincar
vai muito além de um passatempo. Trata-se de um instrumento muito valioso na aprendizagem e
no desenvolvimento infantil.
Possibilita muito mais do que diversão e ocupação de tempo. Todavia, brincar na escola
não é como brincar em casa ou na rua. Na escola, o lúdico funciona como parceiro e pode ser
utilizado para atingir os objetivos da aprendizagem. Para a criança, o jogar é uma atividade séria.
Independentemente de ganhar ou perder, o importante é jogar.
Os movimentos, as expressões, os gestos corporais, bem como suas possibilidades
de utilização (danças, jogos, esportes), recebem um destaque especial no desenvolvimento
fisiológico e psicológico do ser humano. Com base nesse contexto, percebe-se a importância
das atividades motoras na educação, pois, elas contribuem para o desenvolvimento global das
crianças. Entretanto, as crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige
atividades apropriadas para cada determinada faixa etária.
A psicomotricidade precisa ser vista com bons olhos pelo profissional da educação, uma
vez que ela vem auxiliar o desenvolvimento motor e intelectual do aluno, uma vez que o corpo e
a mente são elementos integrados da sua formação.
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AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS: UMA
DISCUSSÃO SOBRE O APRENDER A APRENDER

RESUMO: Educadores e educadoras são sempre desafiados a refletir, inventar e reinventar práticas pedagógicas durante seu ofício. Discutir a neurociência aplicada à educação, especificamente no que concerne os diferentes conceitos de inteligência e sua aplicação prática
nos contextos educativos contribui de maneira significativa com o sucesso do processo de
aprendizagem. Este estudo consiste na apreciação e análise da bibliografia sobre educação e
neurociência com um recorte específico voltado às diferentes concepções de inteligência e de
que forma estas estão interligadas. Em que medida conhecer tais conceitos impacta na prática educativa? O trabalho divide-se em duas partes fundamentais, a primeira delas consiste na
conceituação de inteligência segundo especialistas no assunto e a relação entre tais estudos
e o espaço escolar. Em seguida é levantada a ideia de múltiplas inteligências e sugestão de
estímulos e desenvolvimento delas nos aprendizes. Com base em tal divisão é possível refletir
sobre a importância da discussão sobre inteligências na formação docente continuada como
instrumento potente para a reflexão sobre a prática educativa.

Palavras-chave: Inteligências; Educação; Neurociência.
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INTRODUÇÃO

A

discussão sobre uma educação pautada no respeito às especificidades dos alunos sem deixar de considerar a dimensão coletiva do processo é o mote deste
estudo que visa evidenciar características das diferentes inteligências presentes
no processo de ensino e aprendizagem.
A reflexão sobre o conceito de inteligência e o desdobramento para suas múltiplas facetas e funções norteia o trajeto percorrido por este trabalho, que encontrou na ideia de inteligências múltiplas um instrumento potente de reinvenção da prática docente pensando o aprendiz
na sua especificidade, respeitando os modos de existir, de aprender, de aprender a aprender e
a cultura prévia adquirida fora dos muros da escola.
O estudo foi dividido em duas partes fundamentais. A primeira delas apresenta conceitos
de inteligência, o papel da escola no desenvolvimento cognitivo dos aprendizes e de que forma
os estímulos corretos podem contribuir para a construção do desenvolvimento do estudante. Em
seguida é apresentado o conceito de múltiplas inteligências e suas características como linguística, lógico-matemática, musical, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e pictórica, esta
última adicionada posteriormente.
Este trabalho é baseado na análise objetiva da literatura vigente sobre o conceito de inteligências múltiplas, refletindo assim sobre o seu impacto no sucesso do processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que ao partir das características individuais e específicas das diferentes
inteligências de cada aluno, é possível propiciar aos estudantes um processo educativo de qualidade, pensado com base no subjetivo para atingir o coletivo.
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Antunes (2001) aborda que se alguém
não tem problemas ou pode resolvê-los é feliz e a inteligência é compreender e solucionar
Discutir e perceber as diferentes inteli- seus problemas, logo chega à conclusão de
gências e os percursos que percorremos para que quanto mais inteligente somos, mais natualcançarmos o principal objetivo de qualquer ralmente conquistaremos nossa felicidade.
pessoa que se dedique ao ofício de educar:
De acordo com Relvas (2009) estudar
a educação de qualidade e voltada para o dea inteligência é importante, pois nos faz ensenvolvimento pleno do estudante.
tender nós mesmos e como a seleção natural
Para Celso Antunes (2001), ao estudar pode construir o nosso cérebro e suas funções.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOBRE
MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS

a inteligência descobre-se que ela é produto
do cérebro e proporciona ao indivíduo um processo para resolver situações-problema e criar
produtos em sua cultura. A inteligência oferece
opções para escolhermos a melhor, de acordo com o problema vivenciado. O autor cita
a origem do termo inteligência: inter – entre
e eligere – escolher. Vêm do latim e significa
conseguir a compreensão de algo escolhendo
o melhor caminho a seguir.

Para Piazzi (2008) a inteligência é uma
qualidade que não consegue ser definida com
facilidade. Entre várias tentativas, pode-se dizer que é “[...] a habilidade em descobrir regras [...]”, mesmo sendo implícitas. Em testes
de inteligência, respondê-lo depende de inteligência e explicar a sua resposta depende de
conhecimentos. Isso pode ocasionar pessoas
inteligentes, porém que não saibam explicar
a resposta devido à falta de conhecer o porSegundo o minidicionário Aurélio Buar- quê dela. Assim, a inteligência, para o autor, é
que de Holanda Ferreira (2001, p.395), “Inteli- quando se descobre a melhor regra para lidar
gência é faculdade ou capacidade de apren- com várias situações.
der, apreender, compreender ou adaptar-se
Segundo Maia (2012) a inteligência é
facilmente; intelecto, intelectualidade” (FERREIvista como um conceito que deve ultrapassar
RA, 2001, p.395).
os muros escolares e das competências forDe acordo com Relvas (2012) a inte- mais – linguísticas e lógico- matemáticos. Deligência é a habilidade de aprender e utilizar vem-se incluir competências artísticas, sociais
o que foi aprendido. Pode ser desenvolvida e de autoconhecimento para uma qualidade de
quando houver exercício, treino ou educação, vida.

tanto na sua totalidade quanto na parte funPara Pantano (2009), a inteligência é
cional. Pierre Lévy citado por Antunes (2001,
p.12) desenvolveu a ecologia cognitiva que é: ligada as várias habilidades cognitivas – raciocínio, solução de problemas. A autora aborda
[...] na qual avança para ultrapassar a visão isolada do a medida da inteligência, que veio em 1890
conceito, mostrando que fora da coletividade, despro- com Cattell, com o intuito de teste mental. Com
vido do ambiente, o indivíduo não pensaria. Todas as o tempo esse teste ampliou-se e foi adaptado
nossas inteligências nada mais são do que segmentos por Lewis Terman, nos EUA. Após essa adapcomponentes de uma ecologia cognitiva que nos englo- tação, surgiu o QI com a escala da inteligência
ba. O indivíduo, portanto, não seria inteligente sem sua Stanford- Binet, que relaciona a idade cronolíngua, sua herança cultural, sua ideologia, sua crença, lógica com a idade mental. Há um ponto para
sua escrita, seus métodos intelectuais e outros meios ressaltar nesses estudos que se refere a inteligência ligada a uma habilidade ou a várias
do ambiente (ANTUNES, 2001, p.12).
capacidades diferentes, porém independentes.
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Segundo Maia (2012) com o tempo
a inteligência tornou-se objeto de estudos em
busca de saber quais significados esta palavra
carrega, se é herdada ou adquirida, se pode
medi-la, se há um tipo ou vários de inteligência,
entre tantas outras questões. Diante do fracasso escolar dos alunos franceses, o Ministro da
Instrução Pública pediu a Alfred Binet e sua
colega Theodore Simon, um teste que identificasse as crianças incapazes do benefício da
educação, pois afinal, achavam que o insucesso da educação estava nos alunos e com o
teste poderiam identificar e separar os alunos
incapazes. Dessa formação de teste, chegou-se a outro que se acreditava mostrar as reais
diferenças individuais, resultando no início da
exclusão do sistema de ensino.
De acordo com Cosenza (2011) o conceito de inteligência é a habilidade de adaptação ao meio ambiente e aprender com a experiência. Também cita que testes de inteligência
tem distintas tarefas para diferentes habilidades
e competências. Porém, verifica-se que quem
vai bem em uma habilidade tem bons resultados em todas, chegando à conclusão que elas
são correlacionadas. Charles Spearman estudou a inteligência com um instrumento matemático e concluiu que em diferentes resultados
havia uma competência em comum que chamou de fator g – inteligência geral.

que representa todas as atividades complexas
somadas; Louis L. Thurstone – que propôs a
existência de habilidades como raciocínio, percepção e compreensão verbal; David Wechsler
– desenvolveu escalas para avaliar o desempenho intelectual, definindo-a como ‘habilidade
global do indivíduo para pensar e lidar com o
meio ambiente’; Luria – descreveu a inteligência, seu comportamento com as funções mentais que ativam, processam informações e regulam ações.
Segundo Maia (2012) o primeiro teste de inteligência foi a escala de Binet-Simon
contendo 30 problemas com funções de raciocínio, compreensão, invenção, tudo baseado
em conhecimentos do dia a dia e com critério
do rendimento escolar do aluno. O tempo para
realizar o teste ia de acordo com a idade da
criança. A repercussão desses testes e seus
resultados chegaram ao EUA e foram adaptados por Lewis Terman que passou a chamar de
Escala Stanford-Binet.

Os estudos de Terman sobre inteligência durou 25 anos e identificou mais de 1.500
crianças com QI alto. O objetivo de suas avaliações era de realizar um teste completo com
a evolução do físico, familiar e emocional. Esses testes foram aplicados para ingressar alunos em universidades e para auxiliar o exército
americano na elaboração de instrumentos e esOs autores ainda defendem a ideia de tratégias para o campo de batalha. Os profesque os testes de inteligência não podem ser ig- sores ficaram interessados nesses testes, pois
norados, pois apresentam validade significativa poderiam valorizar as capacidades dos alunos.
entre desempenhos acadêmicos, profissionais
e parecem ser leais aos diferentes resultados
Maia (2012) ainda cita que Jean Piaao longo da vida de um indivíduo. Com técni- get, quando iniciou seus estudos, foi trabalhar
cas de neuroimagem ficaram ainda mais con- no laboratório de Alfred Binet. Piaget, observincentes que há uma correlação com os tes- vando crianças, chegou à conclusão de que
tes de inteligência diante de estudos genéticos elas cometiam erros parecidos nos testes e
e de pesquisas.
concluiu-se que o pensamento se desenvolve
passo a passo.
Segundo Pantano (2009) muitos estudos e teorias surgiram para a concepção da
inteligência. De acordo com a autora, alguns
estudiosos abordam as teorias da inteligência
como: Charles Spearman – conceito de fator g
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Antunes (2001) aborda que a escola
não se justifica como “centro transmissor de
informações”, pois pode ser substituída por outros lugares menos cansativos e mais eficientes. O autor cita que a ideia de a criança ir
à escola para colher informações é antiquada
patética, pois tudo evoluiu nos dias de hoje e a
escola não acompanhou.
O papel da escola é de renovar-se
com estudos sobre o cérebro e seu comportamento e passar de centro transmissor de informações para central estimuladora da inteligência, pois dessa maneira, o aprendiz irá para a
escola com a missão de aprender a aprender e
se tornar capaz de desenvolver e estimular sua
inteligência. Nesse caso, o educador não irá
perder seu espaço, muito pelo contrário, irá tornar-se a função mais importante entre as profissões, por conta do estímulo da inteligência e
da orientação para a felicidade.
De acordo com Cosenza e Guerra
(2011) os conhecimentos biológicos são essenciais para entender a inteligência. Sabemos
que tem a influência genética, como no caso da
estrutura cerebral e seu funcionamento, porém
não é fator dominante. Os fatores ambientais
também contam para o desenvolvimento intelectual, no caso da desnutrição, falta de escolaridade, os quais afetam a diminuição do QI.
Para Gardner (1995), o conceito de
teste de QI deve ser questionado e substituído, pois acredita que se deve observar os aspectos mais naturais possíveis para entender
como os indivíduos chegam ao desenvolvimento das habilidades importantes para a vida,
isto é, competências para resolver situações-problemas ou elaborar produtos necessários
para seu ambiente cultural.
Segundo Relvas (2009) há inteligência
racional e a emocional e se questiona como
podemos aproveitá-las de forma consciente. A
autora explica que a inteligência emocional é
aquela moldada pela vida, pelas experiências
do homem em seu meio externo, e a sua rea-

ção é de imediato para qualquer situação de
urgência sendo herdada pela nossa genética,
baseando-se nos instintos primários. E a inteligência racional é trabalhada com a lógica e
tomada decisões. Para solucionar um problema, devemos usar nossa experiência de vida
e nossas aprendizagens. Para a autora, essas
inteligências completam o homem em seus instintos e em suas razões.
De acordo com Pantano (2009) a concepção das habilidades estudadas por Thurstone foram observadas por Howard Gardner,
que acabou chegando a sete inteligências:
linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Mais recentemente, Gardner incluiu
as inteligências naturalista, espiritual e existencial. O autor também destaca a cultura, pois o
comportamento tem valor diferente para cada
grupo social. As inteligências estudadas por
Gardner são vistas como talentos e não qualidades. Esse teórico desenvolveu o conceito
de inteligência bem sucedida que compreende
três tipos de inteligências. A primeira denominada analítica compreende processos mentais
na aprendizagem como, por exemplo solucionar problemas. A segunda é chamada criativa
e abrange as habilidades para lidar com algo
novo e a terceira denominada prática entendida como a capacidade de se adequar ao meio
em que vive.
Para Relvas (2011), a teoria mais sólida
das inteligências foi de Sternberg, que propôs
os três aspectos interdependentes sendo estes
o mundo interno, as relações com o mundo
externo e suas experiências que se relacionam
ao mundo externo e, por fim, o interno.
Para Lent (2011, p.154) é difícil definir inteligência com rigor científico pois: “A variedade de habilidades humanas indica que a
inteligência não é uma só, e que as pessoas
podem ser excelentes em um aspecto e não
tão boas em outros” (LENT, 2011 p. 154). E
destaca que o charme da ciência é quando os
resultados geram novas perguntas.
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Segundo Gardner (2001) os aprendizes aprendem e se desempenham de forma
diferente, pois há uma diversidade de tipos de
mentes. Os aprendizes têm diversas formas
para compreender, seja de forma espacial, linguística ou quantitativa. Gardner afirma que os
seres humanos têm sete maneiras de aprender com o mundo, são as sete inteligências
humanas, nestas inteligências, há o perfil de
inteligência do indivíduo que é invocada para
realizar e resolver diversas situações que favorecem a progressão de diversas áreas do
aprendizado.
Para Cosenza e Guerra (2011, p. 121)
a teoria de Gardner foi baseada em revisões
científicas. Observa que as inteligências estudadas pelo teórico se relacionam com o fator
g, exceto a inteligência cinestésico-corporal. E
destaca que:
Contudo, a teoria das inteligências múltiplas tem o mérito de chamar a atenção para outros campos de aplicação da inteligência em que, usualmente, presta-se
pouca atenção, como o controle motor ou mesmo as
habilidades musicais. A teoria tem sido empregada em
muitos ambientes educacionais, e talvez o seu sucesso
esteja ligado ao fato de que introduz atividades alternativas e promove o entusiasmo que, como sabemos,
são fatores que facilitam a aprendizagem. (COSENZA e
GUERRA, 2011, p.121)

ter, pelo menos, alguns modos de representar
um conceito ou uma habilidade relevante”.
(GARDNER, 2001, p. 14-15).
Para Maia (2012) o educador deve saber que a competência do aprendiz perpassa
as boas notas de provas e matérias decoradas.
Deve-se buscar estimular as múltiplas habilidades do saber, para tornar o aprendiz capaz de
aplicar seus conhecimentos de forma crítica e
contextualizada, com espírito de busca para
novos conhecimentos.
Relvas (2011) aborda que o educador
precisa ter conhecimento sobre as inteligências múltiplas para saber e entender a multiplicidade de suas formas de aprender e da singularidade de seus aprendizes. Ainda a autora
destaca que saber o funcionamento do cérebro
no processo de aprendizagem, entende-se que
ela tem o ritmo de cada um, é personalizada e
não se combina com o currículo escolar, pois
o tempo da escola não obedece ao ritmo da
sinapse. Isso acarreta dificuldades de aprendizagem e que são levadas adiante, sem esclarecimentos, que podem resultar em insucesso
escolar e, muitas vezes, em evasão. Por isso
as práticas pedagógicas precisam valorizar a
aprendizagem subjetiva, isto é, respeitar o ritmo de aprendizagem e sua singularidade (RELVAS, 2012).

Gardner (2001) faz uso da teoria do
desenvolvimento cognitivo de Piaget ao afirmar
Segundo Antunes (2001, p. 97), o paque todas as crianças passam pela mesma or- pel do professor é saber como se acontece a
dem dos estágios do desenvolvimento humano aprendizagem para que:
que envolve uma reorganização capaz de acesUsando a ferramenta dos conteúdos postos pelo amsar as diferentes maneiras de compreensão.
Gardner (2001, p.14) ainda destaca
que o sistema educacional é focado em aspectos linguísticos e lógico-matemáticos e defende
que se esse sistema abarca as diferentes formas de aprendizagem e seus diversos modos
de abordagem, os aprendizes estariam mais
bem atendidos na educação e no seu sistema de ensino-aprendizagem. E afirma: “de ninguém pode ser esperado que possua disponíveis todos os modos, mas qualquer um devia

biente e pelo meio social, estimule as diferentes inteligências de seus alunos e os leve a se tornarem aptos
a resolver problemas ou, quem sabe, criar ‘produtos’
válidos para seu tempo e sua cultura (ANTUNES, 2001,
p. 97).
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Roberto Lent (2011, p.154), elenca as
inteligências múltiplas e propõe a separação
nos tais segmentos: inteligência espacial, linguística, lógico-matemática, corporal, musical,
interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. Para Lent, “há evidências de que essas
“especialidades” cognitivas sejam verdadeiras,
mas não há garantias de que sejam as únicas.
A lista pode aumentar” (LENT, 2011, p. 154).

Celso Antunes (2001) afirma que a inteligência é estimulável, desde que o ensino-aprendizagem seja apropriado e que se sobreponha as dificuldades genéticas. Isso faz com
que cada um possa ser estimulado totalmente
e dá oportunidade as escolas, independente
de qual seja, serem estimuladoras em suas
multiplicidades. Muitas escolas descartam a
bagagem que o aprendiz traz para sala de aula.
Mesmo que o aprendiz seja privado de recursos para trabalhar sua inteligência, ele ainda
assim, possui:

Para Piazzi (2008) inteligência é uma
só, sendo desenvolvida coerentemente em
suas maneiras, sejam quais forem. Aborda a
questão do termo, dizendo que o mais correto
são “módulos cognitivos” ao invés de inteligências múltiplas.

Acentuada inteligência espacial, imensa abertura verbal, curiosa percepção lógico-matemática, aguda vivência naturista e curiosidade pictórica infinita, e descobre
que tudo isso nada vale dentro da sala de aula, onde
apenas o saber do professor precisa ser aceito (ANTUNES, 2001, p.106).

Gardner (1995, p. 16) aborda uma visão pluralista, ou seja, compreende a cognição
como uma força diferenciada em cada indivíduo, com estilos diferentes de adquirir conhecimento. Destaca também a questão de a escola
trabalhar com foco no indivíduo, considerando
suas diversas facetas de inteligência. Esse modelo de escola terá como base a ciência cognitiva, o estudo da mente e a neurociência e
complementa: “É uma abordagem assim que
chamei minha ‘teoria de inteligências múltiplas”
(GARDNER, 1995, p. 16).
O autor vê o planejamento de uma escola do futuro baseada em duas suposições. A
primeira é que ninguém aprende igual à outra
pessoa e nem tem as mesmas habilidades e
a segunda suposição é que ninguém aprende
tudo o que existe. E com persistência em uma
escola do futuro, completa que para Gardner
(1995) Uma escola centrada no indivíduo seria
rica na avaliação das capacidades e tendências individuais. Ela procuraria adequar os indivíduos não apenas a áreas curriculares, mas
também a maneiras particulares de ensinar
esses assuntos. E depois dos primeiros anos,
a escola também procuraria adequar os indivíduos aos vários tipos de vida e de opções de
trabalho existentes em sua cultura.

O autor destaca que para haver mudança é necessário buscar formas para transformar essa opinião em realidade e declara
cinco maneiras de executar esse processo. A
primeira maneira está relacionada aos meios
ou veículos, que em maneiras formais, incluem
tanto as disciplinas curriculares quanto materiais diversos para estimular as inteligências,
como livros, jornais, vídeos.

INTELIGÊNCIA E SEUS MÚLTIPLOS
ESTÍMULOS

Não se esquecendo de analisar os
veículos necessários para que alcance o processo desejado de estimulação. Entretanto,
de forma informal, também existem estímulos
para as etapas da inteligência, como rabiscar a
lousa ou apenas dialogar. A segunda maneira
está relacionada às localizações específicas,
a qual se deve refletir sobre locais destinados
à educação, pois nem todos os lugares são
propícios para estimulação da inteligência. Um
lar pode não ser um lar se houver agressões.
A escola também, para servir como instituição
estimuladora de inteligência, deve levar em
consideração as reflexões necessárias para
que isso aconteça.
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A terceira maneira são os agentes, os
educadores, pais, irmãos e todos que estão envolvidos na estimulação das inteligências. Devem ter consciência da importância de buscar
suas qualidades, pois ninguém nasce ‘pronto’
para trabalhar o processo de se estimular a inteligência. Esse aspecto deve ser cultivado de
forma perseverante e contínua.
A quarta maneira abordada por Antunes (2001) são os programas, que servem para
alcançar uma meta, deve-se ter um programa
com objetivos gerais, específicos, recursos necessários, fontes e orientação. Assim funciona
também para a estimulação das inteligências.
Essa visão é centrada para instituições,
mas em casa também se pode trabalhar o estímulo através de programas como, por exemplo, jogos de lego, labirintos, brincadeiras de
desenhos, entre outros. E o autor ressalta: “A
primeira grande sala de aula de uma criança
deveria ser seu berço ou seu “chiqueirinho”
rico em múltiplos brinquedos desafiadores,
como móbiles, jogos de encaixe, instrumentos
sonoros” (ANTUNES, 2001, p. 54).
E por fim, a quinta maneira que é o
sistema de avaliação, que aborda a forma de
estimular a inteligência não devendo se basear
em resultados com notas ou conceitos. Isso só
cabe se tiver o objetivo de aferir progresso do
aprendiz e não o resultado alcançado. Relatórios, gráficos, portfólios consideram a evolução
e o domínio adquirido de habilidades do aprendiz.

Segundo Foz (2009), a atividade de
pensar vem da nossa ontogênese, processo
que possui suas particularidades, que nos torna únicos em nosso modo de refletir e cita o desenvolvimento cognitivo de Piaget, que aborda
uma margem de idade larga, como por exemplo, o período operatório que abrange dos 7
a 11 anos para esse processo de desenvolvimento. A autora ainda destaca que na sala de
aula sempre há indivíduo com facilidades ou
habilidades para inferir informações ou desenvolver atividades específicas como habilidades
artísticas, musicais ou esportivas.
Para Relvas (2011, p.122) a mente humana é capaz de lidar com diversos temas,
porém em graus diferentes de desempenho.
Com a evolução humana, foi possível adquirir diferentes inteligências, entretanto há uma
ordem e uma harmoniosa colaboração entre
elas para qualquer atividade que for executada pelo homem. Possuir uma inteligência não
quer dizer que não podemos adquirir outras,
como por exemplo, as diversas culturas que se
desenvolvem e carregam diferentes inteligências entre si.
A autora ainda completa que a teoria
das inteligências múltiplas não se faz acreditar
que os estímulos e o desenvolvimento de uma
das inteligências possam prejudicar ou diminuir o desenvolvimento de outra e destaca: “O
problema talvez resida na tentativa de aplicar
modelos de uma sociedade em outras, com diferentes tradições e histórias e diferentes tipos
de inteligências favorecidas” (RELVAS, 2011,
p.122).

De acordo com Piazzi (2008) devem-se
desenvolver todas as formas da inteligência,
sem nada excluir. Sempre se auto analisando
para localizar suas dificuldades em desenvolver algum módulo cognitivo que ainda não foi
bem estruturado.

1216

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Segundo Cosenza e Guerra (2011,
p.127), a intervenção escolar, não só constrói
conhecimentos, como muda comportamentos
e propicia competências intelectuais, dando resultados positivos para o desenvolvimento das
inteligências. Resultados de QI não se encarregam da classe social do indivíduo. Deixa-se
muitas vezes, de garantir uma boa educação
para algumas pessoas, devida sua situação
socioeconômica e se esquecem de que é o
investimento da boa educação que faz ter a
mudança na sua situação de classe e economia. E, por fim, completam que:
Além disso, a dedicação e o esforço podem modificar
as condições trazidas por fatores genéticos. As pessoas podem certamente destacar-se em uma determinada atividade por meio da dedicação, disciplina e trabalho contínuos. Ainda assim, a natureza não se guia,
infelizmente, por considerações igualitárias. As pessoas
são diferentes nos seus níveis de inteligência, ainda que
sujeitos a uma considerável alteração provocada pelo
ambiente. Ambientes enriquecidos e o esforço pessoal
podem fazer uma grande diferença, mas é bom lembrar
que eles atuarão em um potencial que não deixa de ser
predeterminado (COSENZA E GUERRA, 2011, p. 127).

Para Gardner (1995) a teoria das inteligências múltiplas veio dos estudos de resultados, no qual pudessem organizá-los de maneira que ficasse claro tanto para eles, os quais
estudavam, quanto para os críticos que fossem
ler essa teoria.
De forma sucinta, Gardner menciona
as sete inteligências, nas quais são elas: inteligência linguística - capacidade exibida de
forma mais completa; inteligência lógico-matemática - capacidade de raciocínio que envolve
a lógica e a matemática; inteligência espacial
- capacidade de formar um modelo mental de
um mundo espacial, como os marinheiros, cirurgiões; inteligência musical - capacidade musical, como exemplo, o autor cita Mozart; inteligência corporal-cinestésica - capacidade de
resolver situações ou elaborar produtos através do uso do corpo seja inteiro ou apenas
algumas partes dele; inteligência interpessoal

- compreender outras pessoas, como trabalhar
cooperativamente com elas; inteligência intrapessoal - capacidade de formar um modelo de
si para operar na vida.
Antunes (2001, p. 61) aborda uma
inteligência que não foi relatada na primeira obra de Gardner, a inteligência naturalista.
Essa identificação surgiu em uma entrevista de
Gardner realizada para um jornal brasileiro, que
responde:
Eu agora, na verdade, falo sobre oito tipos de inteligência. A oitava inteligência tem a ver com o mundo
natural: ser capaz de entender diferenças entre diversos
tipos de plantas, de animais. Todos nós as temos em
nosso cérebro (ANTUNES, 2001, p. 61).

Marta Relvas (2011, p.121) destaca
que inteligência é a capacidade de responder
um elemento, uma questão, porém as inteligências múltiplas: “implicam novos paradigmas para a educação, pois determinam que os
alunos são construtores do seu conhecimento.
Neste processo, a intuição e a descoberta são
elementos fundamentais para a construção”
(RELVAS, 2011, p.121).
Antunes (2001) cita alguns estímulos
que favorecem o desenvolvimento das inteligências múltiplas que vão desde a educação
infantil até o ensino superior. Os estímulos para
a inteligência linguística são os desafios de
conhecer novas palavras, descrever imagens
físicas, analisar letras musicais, debates e diálogos, excursões pelos dicionários, discussões
sobre temas transversais e analisar casos da
área de ensino.
Os estímulos para a inteligência lógica-matemática são os atos de explorar objetos
geométricos e descrevê-los, trabalhar com jogos matemáticos, comparar conjuntos, usar a
linguagem matemática para se expressar, usar
tangrans, jogos de cubos e interpretar a linguagem gráfica.
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Na inteligência espacial devem-se estimular descrições, analisar fotos antigas, explorar nos desenhos livres o real e o imaginário,
participar de atividades de teatro, criar mapas
imaginários, estudar os mapas antigos e recentes e estudar casos através da exploração da
espacialidade.
Para a inteligência musical, estimulá-la
através do descrever sons, paisagens, trabalhar através de gincanas sonoras, aulas de instrumentos, analisar obras de grandes compositores, jogos musicais, classificar e selecionar
usando referências.
Antunes (2001) segue sua análise informando que os estímulos para a inteligência
cinestésica-corporal consistem em explorar os
sentidos como audição, olfato, paladar, desenvolver a sensibilidade para distinguir diferentes linguagens como a LIBRAS, jogos lúdicos
como gato e rato, jogos corporais, atividades
de teatro, conhecer danças folclóricas e incorporar linguagem cinestésica como ferramenta
para novas habilidades.

Celso Antunes (2001) ainda sugere alguns jogos e estratégias para trabalhar as habilidades das inteligências múltiplas. Na parte
linguística pode ser trabalhado telefone sem
fio, jogo da memória, bingo gramática, forca;
na área lógica-matemática pode-se trabalhar
com tampinhas coloridas, jogo da pizza, batalha naval, blocos lógicos, material Montessori;
na inteligência espacial tem-se como estratégias damas, rosa dos ventos, construção de
plantas, ampulheta; na questão musical tem-se
estratégias como chocalhos, viagem de trem,
sons do pátio; na parte de cinestésica-corporal jogos como arco e flecha, jogo do peso,
jogo da temperatura, atingir alvos; na inteligência naturalista pode ser jogado o que o mestre
mandar, aponte o que ouviu, a presa e o predador, caça ao tesouro; na inteligência pictórica
jogos como o tabuleiro de geometria, blocos
criativos, formas geométricas, pega-varetas; E,
por fim, estratégias para as Inteligências Pessoais – intrapessoal e interpessoal – trabalhar
com figuras humanas, painel de fotos, quadros
de cooperação, dramatização.

De acordo com Fóz (2009, p.176) o
Na questão da inteligência pictórica o desenvolvimento das inteligências depende da
estímulo deve ser valorizar a representação fei- estimulação e essa capacidade vem através da
ta pelo aprendiz, projeto para leitura artística, aprendizagem e: .
usar modelagem, usar a tecnologia para criar
produções artísticas, visitar museus, explorar Portanto, é importantíssimo que os professores, pais,
temas transversais nas pinturas e explorar as educadores descubram o que a criança domina de meexpressões artísticas. Para estimular a inteligên- lhor, seus talentos, o que lhe é fácil, interessante, prazecia naturalista deve-se trabalhar a questão de roso, o que dá prazer e alegria. Essa sim é uma receita
sensibilizar para ter consciência da importân- infalível. (FOZ, 2009, p.176)
cia do meio ambiente, explorar rios, passeios
exploratórios de bicicleta, explorar a tempestade, usar terrários ou aquários para explorar sua
evolução, acampar e fazer grupos de defesa
ambiental.
Os estímulos para a inteligência pessoal, intrapessoal e interpessoal – consiste em
valorizar as emoções, jogos socializadores, jogos de percepção corporal, atividades de autoconhecimento como, por exemplo, de eleição
ou autógrafos e focar a importância da pluralidade para a paz social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na busca constante por uma educação com qualidade social, percebemos a necessidade latente de discutir o processo educativo através de diversos pontos de vista e perspectivas, o
que pode tornar o ensino e aprendizagem muito mais potente e rico em vivências e experiências.
Os estudos de neurociência aplicada à educação contribuem de maneira significativa
para o desenvolvimento pleno do educando, bem como na reflexão do docente sobre o planejamento e o replanejamento de suas ações.
Conceber a inteligência não como um conceito estanque e sim como um leque com
múltiplos aspectos, propicia ao educador a oportunidade de vivenciar sua prática educativa valendo-se das especificidades de cada educando, respeitando os modos de existir, de aprender
a aprender e a individualidade na aprendizagem para enfim refletir sobre o processo de maneira
holística.
A contribuição dos estudos sobre múltiplas inteligências, habilidades e modos de aprendizagem configura um instrumento importante na reflexão sobre o ensino centrado primeiramente nas especificidades dos educandos, no respeito à cultura que este traz para a sala de aula e
exige que o educador veja o educando como um ser que traz consigo experiências, vivências e
culturas adquiridas fora dos muros da escola e que estas precisam ser consideradas durante o
percurso da aprendizagem uma vez que contribuíram para o desenvolvimento de suas inteligências e formas de aprender a aprender.
Por fim, com base nas diversas discussões sobre as múltiplas inteligências e seus estímulos, o educador deve assumir o papel de facilitador da aprendizagem, mediando a relação
entre os saberes advindos da instituição escola, os previstos no currículo, ensinados sistematicamente através dos tempos, extremamente necessários para a construção do conhecimento
e os saberes adquiridos pelos estudantes fora da escola, baseado em suas relações pessoais,
intrapessoais e interpessoais, culminando assim em um processo educativo completo, integrado
e capaz de propiciar ao estudante instrumentos para o exercício de aprender e também tornando
a escola um espaço dinâmico, vivo e pulsante.
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O LÚDICO E A CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O ato de brincar na instituição de Educação Infantil tem sido um assunto que nos conduz para um estudo aprofundado tendo em vista a análise do entrelaçamento afetivo e cognitivo no exercício da prática pedagógica. A temática desta análise documental aponta para
a reflexão acerca da autoridade do professor diante dessa proposta. Para orientar o estudo
recorri a autores tais como: Celso Antunes, Anete Abramowicz, Gizela Wayskop e outros, os
quais têm enaltecido o entendimento diante dos múltiplos caminhos da educação com crianças de 0 a 5 anos. A organização do presente documento realiza-se inicialmente por meio de
um breve resgate histórico acerca da educação no Brasil, é o que proponho no 1° Capítulo
deste trabalho. Posteriormente, será tratado o conceito de criança e do brincar. A pesquisa
fundamenta-se a seguir no bojo da organização do espaço para que o brincar se efetive como
metodologia de aprendizagem, diante disso, discorre-se sobre a importância, da formação
acadêmica dos profissionais envolvidos, em especial o professor que lida diretamente com a
criança na primeira infância. Ao término será apresentada a análise conclusiva acerca da proposta lúdica no contexto educativo como elemento inerente ao desenvolvimento integral da
criança devendo esta ser garantida nas diferentes instituições de ensino.

Palavras-chave: Educação; Brincar; Metodologia.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo mostrar que através do ato de brincar é possível proporcionar a criança à aquisição de novos conhecimentos, desenvolver habilidades
de forma prazerosa e natural. Além de ser uma das necessidades fundamentais da
criança é também essencial para um bom desenvolvimento motor, social e cognitivo.
O interesse por esta temática originou-se ainda na graduação do curso Normal Superior,
e como o tema ainda me inquieta desejei abordá-lo com tema para esta pesquisa. Assim, este
trabalho monográfico ficou intitulado: O lúdico e a contribuição no processo de alfabetização.
No decorrer da pesquisa busco fundamentar este tema, pois acredito que a valorização
e o encaminhamento desse ato são possíveis mediante conhecimentos teóricos e habilidades
por parte do professor que lida de forma direta com as crianças pequenas que apresentam
comportamentos e necessidades diferenciadas. Embora seja consenso que toda criança precisa
brincar ainda deparamos com adultos e até mesmo instituições infantis que não priorizam tal ato
e nem tampouco levam essa necessidade a sério.
A interlocução com alguns teóricos elucida-nos a possibilidade de descobrir no ato de
brincar meios de formar indivíduos autônomos motivados para muitos interesses e capazes de
aprender dentro de seus ritmos e possibilidades. A leitura dos aportes teóricos facilitará a compreensão do tema proposto e sua organização dar-se-á da seguinte forma: No primeiro capítulo
será apresentado um breve histórico sobre a Educação Infantil. No segundo, trago a tona algumas concepções de criança e de brincar no contexto Histórico.
A seguir, o tema específico tratado – Brincar e aprendizagens priorizando a formação
do professor que lida diretamente com crianças pequenas e por fim serão apresentadas as considerações finais.
Assim, este trabalho busca contribuir para modificação de conceitos referentes ao ato
de brincar atendendo as necessidades da criança em diferentes situações.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – BREVE
HISTÓRICO E DOCUMENTAÇÃO

Outros documentos foram criados para
reafirmar esse direito da criança, dentre eles,
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Lei 8069/1990, em seu artigo 54, IV: “È dever
do Estado assegurar à criança e ao adolescente [...], atendimento em creche e pré-escola às
crianças de 0 a 6 anos de idade”.

A instituição de Educação Infantil antes
denominada de Creche, Escola Maternal, Sala
de asilo, Escola de Tricotar, Jardim de Infância,
ao longo da história tais nomes e a concepção norteadora da prática educacional dessas
Tal documento volta seu olhar à crianinstituições mantêm relação direta com a concepção de infância vigente na época e com a ça, considerando-a como sujeito de direitos –
classe social a qual se destinava a instituição. direitos de brincar, ao afeto, direito de querer,
direito de não querer, direito de conhecer o direito de ampliar seu mundo.
Abramowicz (1999, p. 9) afirma que:

Para a efetivação desses direitos, tornou-se necessário a busca de saberes para
lidar com essa criança, entre os anos de
1994/1998 a Coordenação Geral da Educação Infantil (COEDI) publicou a formulação de
uma Política Nacional de Educação Infantil a
qual tornou se significativo para a formação
dos professores que atuam em creches e préA necessidade de se buscar meios de -escola.
cuidados e proteção às crianças pequenas
O atendimento de crianças de 0 a 5
teve origem com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Entre os séculos XVIII e XIX anos em creches e pré-escolas constitui direito
apareceram as primeiras instituições de educa- assegurado pela Constituição Federal de 1988,
consolidado pela Lei de Diretrizes e Bases da
ção de crianças pequenas.
Educação Nacional (LDB) que estabelece:
O que cada momento histórico constrói, reserva e atribui como “função” e período da infância impõe tarefas
a essas instituições educativas. Isto significa dizer que
ser criança e vivenciar uma infância nem sempre foram
as mesmas coisas. E que educação infantil também
teve vários significados no decorrer da história (ABRAMOWICZ, 1999, p. 9).

No Brasil, na década de 1970 teve
início movimentos populares com debates a
respeito das necessidades das famílias cujos
filhos pequenos careciam de cuidados e proteção enquanto seus pais estavam fora de casa.
Na década de 1980 este debate ampliou incluindo a função da creche para a sociedade
moderna. A assistência, a custódia e a higiene
constituíam o centro do processo educativo.

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Em se tratando de desenvolvimento integral da criança, há de se convir a necessidade da formação do profissional que atua direEsta luta perdurou até a consolidação tamente com ela. Com isso, fica estabelecido
da Constituição de 1988, a qual definiu como por Lei n° 9.394/96 artigo 62 que:
direito das crianças de 0 a 6 anos de idade e
dever do Estado o atendimento em creche e A formação de docentes para atuar na educação básipré-escola, e que nos dias de hoje a educação ca far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, em universidades e instituições suinfantil está assegurada dos 0 aos 5 anos.

perior de educação, admitida, como formação mínima
para o exercício do “magistério na educação infantil (Lei
n° 9.394/96 artigo 62).
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Nesse sentido, a Educação Infantil,
antes com função assistencialista, passa a estender-se através da formação acadêmica e
valorização profissional. A instituição de Educação Infantil tem função de complementar e
não substituir a família como muitas vezes é
entendida.

Uma leitura minuciosa aponta a utopia
que esses documentos sustentam, embora sejam elaborados por profissionais teóricos da
Educação Infantil, os práticos julgam impertinente a efetivação de tais propostas educacionais e acreditam aproveitar as sugestões
adequando-as à realidade social da criança de
forma flexível e aberta, considerando um espaO Estatuto da Criança e do Adolesço de vida e de interações, a qual trabalha com
cente enaltece os direitos da criança como cidadã, porém separa as funções daqueles que a heterogeneidade e a pluralidade.
as assistem, a família, a sociedade e a escola:
A concepção de infância atual facilitou
“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda
e educação dos filhos menores” (Estatuto da a compreensão do desafio proposto. E a importância do trabalho com a infância como fator
Criança e do Adolescente – ECA. art. 22).
determinante para o desenvolvimento integral
Outros documentos foram publicados do ser humano, e para tanto faz se necessário
afim de nortear o trabalho realizado na institui- formação específica para atuar na área.
ção de Educação Infantil como o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
As diretrizes referenciais curriculares
(RECNEI) que é uma coletânea composta por e linhas pedagógicas ressaltam fundamentos
3 volumes, “fruto de um amplo debate nacional que devem nortear as propostas pedagógicas
com a participação de diversos profissionais das creches e pré-escolas, considerando os
que atuam diretamente com as crianças peprincípios éticos, políticos e fazendo menção
quenas”. (Vol. 1, p. 11)
à ludicidade como um dos princípios estéticos
Em dezembro de 1998 foi aprovado que deve balizar a Educação Infantil.

as Diretrizes Curriculares Nacionais para EduA CRIANÇA E O BRINCAR –
cação Infantil. Este documento esclarece os
RETROSPECTIVA HISTÓRICA
termos creche e pré-escola no Brasil. O termo
creche está mais associada ao atendimento a
crianças de famílias pobres, enquanto que a
Para situar melhor o significado sobre
pré-escola refere-se aquelas freqüentadas pe- o que significa criança, busquei no dicionário
las crianças de classe média e alta da socie- Aurélio Holanda (2004) a sua definição: “Criandade.
ça, 1º Ser humano de pouca idade; 2º Pessoa
ingênua, infantil; 3º Criação, educação” (AuréEmbora esteja postulado na legislação, lio 2004.p. 574).
na prática nem sempre acontece, há uma grande defasagem entre a Lei e as vivências, sobre
Fazendo um retrospecto na história, veisso Garcia e Leite Filho (2001) salientam:
mos que ao falar em crianças muitas vezes referimos a criança ideal e de forma fragmentada,
Hoje, pelo ordenamento legal, temos assegurado no
jamais vista por inteiro. No entanto, a criança
Brasil uma concepção de criança. Isto não assegura,
nem sempre foi vista desta maneira, como um
no entanto, que a realidade das crianças brasileiras tesujeito passivo e dependente com a aparência
nham mudado, nem mesmo que as creches e pré-escofrágil capaz de causar no adulto um sentimento
las tenham modificado suas propostas e seus trabalhos
de proteção. Zabalza (1998, apud Áries 1976)
pedagógicos, no sentido de, desenvolverem um cuidar
desvenda que:
das/educar as crianças de acordo com a pedagogia
cidadã, que sem dúvida passou a ser demandada na
última década do final do século passado (GARCIA;
LEITE FILHO, 2001, p. 56).
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A imagem da criança como humanidade na lista de espera, como planta imperfeita metamorfose para adulto
poderia ser realizada somente jogando-a e abandonando-a precocemente na sociedade dos adultos para esperar ali o seu futuro como homem. No momento em
que a criança era capaz de ficar sozinho nos seus próprios pés, no momento em que parecia precisar dos
cuidados maternos era oficialmente patenteada como
“pertencente à sociedade dos adultos já não diferenciava mais dos mesmos (ZABALZA, 1998, apud ÁRIES
1976, p.65).

Em cada época cada sociedade tem
um modo particular de representar para si a
criança que revela e reflete os sistemas de valores dos quais nem sempre ela tem consciência. (Chombart, apud Fleury, 2004, p. 135). Ariés (1978) apud Kramer (1992 p. 16) salienta:
A aparição da criança como uma categoria social se
dá lentamente entre os séculos XIII e XVII. Inicialmente a criança aparece na iconografia religiosa para representar o anjo e o menino Jesus, depois a infância
da Virgem Maria e a dos outros Santos. Somente no
XVII aparecem as fotos das crianças vivas (ÁRIES 1978
apud KRAMER, 1992 p.16).

Com isso, não havia espaço para intimidades com a criança com receio de desvendar um produto divino, e a criança era deixada de lado. Estudos revelam que a idéia de
infância nasceu no interior das classes médias
que formavam no interior da burguesia. Kramer
(2003, p. 87) fala sobre a idéia de uma criança
que precisa ser “moralizada” e “paparicada”.
Esses termos prevalecem até os dias
atuais, nossos currículos prezam essa moralidade e paparicações, embora a criança seja
concebida como um sujeito de direitos, cidadã
isso muitas vezes fica restrito no papel.
Sobre a defasagem existente entre o
que é postulado na legislação e o que acontece nas relações entre os indivíduos na sociedade Garcia e Leite Filho (2001) apontam que:
Hoje, pelo ordenamento legal, temos assegurado no
Brasil uma concepção de criança. Isto não assegura
que a realidade das crianças brasileiras tenham mudado, nem mesmo que as creches e pré-escolas tenham
modificado suas propostas pedagógicas, no sentido de
coerentemente com novas leis e diretrizes, desenvolverem um cuidar e educar as crianças de acordo com
uma pedagogia cidadã, que sem dúvida passou a ser
demandada na última década do final do século passado (GARCIA; LEITE FILHO, 2001, p. 65).

Sendo que essas crianças quando
apresentadas são percebidas como adultos
em miniatura em que adultos e crianças representam papéis semelhantes nas manifestações
Os estudos realizados apontam as mosociais como festas, trabalhos, brincadeiras, ri- dificações surgidas no decorrer dos tempos
tuais, etc.
nas organizações sociais: Estado, família, escola, etc., gerando com isso mudanças nas
Sobre os padrões das crianças Zabalza concepções de crianças e até mesmo na for(1998, p. 65) diz que “esses padrões de vida ma de atuação da criança.
social acabam desaparecendo o sentimento
da infância [...], surgia assim, a ideia da crianNa atualidade há um grande desejo de
ça – mistério, alimentada pela criança fetichista que as crianças tenham seus direitos respeide que nela escondia-se uma natureza sagrada tados, porém a realidade vivenciada por elas
que o homem não podia profanar”.
tem sido um obstáculo para que educadores
comprometidos com a educação de crianças
pequenas alcancem seus objetivos.
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Visto que hoje podemos verificar o
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA
quanto a infância está sendo afetada por fatoAPRENDIZAGENS E BRINCADEIRAS
res que enaltecem a criança como adulto em
miniaturas, desrespeitando seu potencial imaO Referencial Curricular Nacional
ginário e criativo, oferecendo-lhes brincadeiras (1998, V. 3, p. 34), propõem que:
e brinquedos principalmente os tecnológicos
que vão além de suas possibilidades.
As ações que compõem as brincadeiras que envolA criança como sujeito de direito cidadã, tem garantido por lei o direito de brincar,
embora muitos tem violado este direito, vemos
isso até mesmo nas instituições educacionais
infantis, as quais tem o papel social de participar ativamente do processo de desenvolvimento integral da criança.
Lembrando que para garantir esse desenvolvimento faz-se necessário conhecer a
criança e isso só será possível mediante uma
aproximação da sua vida real atentando para
suas formas de brincar e o seu comportamento
diário, através do brincar – elemento essencial
para seu desenvolvimento e aprendizagem.
Através do brincar a criança consegue
representar diversos papéis sociais: pais, professores, médicos, artistas tais como cantores,
pintores, escultores, dentre outros. E ainda, é
capaz de atribuir novos significados e funções
aos objetos com os quais costuma brincar.

vem aspectos ligados a coordenação do movimento e
ao equilíbrio. Por exemplo, para saltar um obstáculo,
as crianças precisam coordenar habilidades motoras
como velocidade, flexibilidade e força, calculando a
maneira mais adequada de conseguir seu objetivo, as
instituições devem assegurar e valorizar, em seu cotidiano, jogos motores e brincadeiras que contemplem a
progressiva coordenação dos movimentos e o equilíbrio
das crianças ( RCNEI, 1998, V. 3, p.34).

Desde pequenas devemos proporcionar as crianças oportunidades para descobrir
e explorar seus movimentos, e isso é possível
mediante brincadeiras diversas as quais possam aperfeiçoar suas habilidades motoras,
considerando as habilidades que as crianças
já possuem.

Em se tratando de organização do espaço estou me referindo a algo físico ligado
aos objetos que são os elementos que ocupam
o espaço, não somente ao acúmulo desses objetos situados em um lugar, mas também a relação que se estabelece entre as pessoas que
Nesse sentido, Redin (2003) cita que:“- o freqüentam.
Defende que o direito de brincar (lúdico) não
precisa estar na lei, isto seria incluir o óbvio [...]
O Referencial Curricular Nacional para
“mas já não é tão óbvio que somos seres que Educação Infantil (1998, V.1, p.58), propõe que:
brincam e que isto é natural – por isso precisa “a organização dos espaços e dos materiais se
o direito positivo” (REDIN, 2003, p.57).
constituem em instrumentos fundamentais para
a prática educativa com crianças pequenas”.
Em conformidade ao pensamento da (RCNEI, 1998, V.1, p.58).
autora verifica-se a necessidade dos pressupostos legais acerca da importância do brincar
Ainda sobre o espaço, encontramos
para o desenvolvimento infantil.
Battini (1982) apud Zabalza (1998) que apresenta uma visão vitalista do espaço:
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Para a criança, o espaço é o que sente o que vê o que
faz nele. Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é
grande, enorme ou pelo contrário, pequenos; é poder
correr ou ter que ficar quieto, é esse lugar onde ela
pode ir para olhar, ler, pensar. O espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não tocar, é barulho forte, forte demais
ou, pelo contrário, silêncio, é tantas cores, todas juntas
ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor. O espaço, então, começa quando abrirmos os
olhos pela manhã em cada despertar do sono; desde
quando, com a luz, retornamos ao espaço (BATTINI,
1982, apud ZABALZA, 1998, p. 231).

Podemos considerar um processo
complexo a organização do espaço, visto que
sua concepção ainda são polêmicas e exige
conhecimentos e habilidades diversas.

O termo espaço refere-se ao espaço
físico, ou seja, aos locais para a atividade caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelos mobiliários e pela decoração.
Assim, o termo ambiente refere-se ao conjunto do espaço físico e as relações que se estabelecem no mesmo (os afetos, as relações
interpessoais entre as crianças, entre crianças
e adultos, entre crianças e sociedade em seu
conjunto).

A organização do ambiente é condicionada a vários aspectos, dentre eles as condições climáticas é necessariamente a previsão
de espaços cobertos para tempos chuvosos
e, espaços abertos que propicie movimentos
com liberdade. Loughlin e Suína (1987) apud
Zabalza (1998), dizem que:

Zabalza (1998) entende o ambiente
como uma estrutura com quatro dimensões:
• Dimensão física – refere-se ao aspecto material do ambiente. E compreende o
espaço físico, os objetos e a sua organização.
• Dimensão funcional – Relaciona-se
com a forma de utilização dos espaços, a sua
polivalência e o tipo de atividades à qual se
destinam.
• Dimensão temporal – Refere-se à organização do tempo e, portanto, aos momentos em que serão utilizados os diferentes espaços. O tempo das diferentes atividades está
necessariamente ligado ao espaço onde se
realiza cada uma delas.
• Dimensão relacional – Refere-se às
diferentes relações que se estabelecem dentro
da sala de aula. Tais relações têm a ver com aspectos como os diferentes modos de ter acesso aos espaços, as normas e o modo como se
estabelecem, os diferentes agrupamentos para
a realização das atividades, a participação do
professor nos diferentes espaços e nas atividades que as crianças realizam.

É importante frisar que no espaço escolar “as crianças aprendem a brincar,respeitar
limites, controla a agressividade, relacionar-se
com adultos, aprender sobre si mesma e sobre
o outro, sentir-se importantes, livres e queridas” (LISBOA, 2001 apud FIGUEIREDO, 2000,
p.15).

O ambiente da sala de aula é muito mais do que um
lugar para armazenar livros, mesas e materiais, cuidadosamente e organizadamente dispostos, acrescenta
uma dimensão significativa à experiência educativa do
estudante, atraindo o seu interesse, oferecendo informação, estimulando o emprego de destrezas, comunicando limites e expectativas, facilitando as atividades
de aprendizagem, promovendo a própria orientação e
apoiando e fortalecendo através destes efeitos o desejo
de aprender (LOUGHLIN; SUÍNA, 1987 apud ZABALZA, 1998, p.237).

Com isso, afirmamos que os espaços
escolares transcenderam as quatro paredes da
sala de aula com seus mobiliários e materiais
didáticos. Referimos, então, aos espaços externo adjunto à escola, que constitui ao pátio
(calçada, gramado, terra) com equipamentos
(balanços, túneis, estruturas para subir, descer,
etc.).
Como diz Gandini (1979) apud Zabalza
(1998, p. 251) espaço escolar é o “lócus” onde
o aluno desenvolve a maior parte de sua atividade. Por isso, deve adaptar-se às condições
determinadas pela ideia de sua educação que
se pretende desenvolver.
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A organização do ambiente, adoção de
atividades e procedimentos de cuidados, conforto, segurança pública e proteção à criança,
oferecem oportunidades de desenvolvimento
de habilidades, e conhecimentos que valorizem seu bem-estar.

Em conformidade ao pensamento do
autor enfatizar alguns princípios elementares
que confirmam que educação de qualidade e
formação de professores são questões indissociáveis para a efetivação do processo de desenvolvimento integral da criança. São eles:

É importante ressaltar que não importa
• Garantir que a criança vivencie um
o espaço que a criança ocupa, seja ele inter- ambiente enriquecido que reconheçam e incorno ou externo, ele deve proporcionar de forma porem os seus valores culturais e lingüísticos;
direta ou indireta, para a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia, uma
• Trabalhar com a heterogeneidade, a
vez que são competências que perpassam to- diversidade e a pluralidade;
das as vivências das crianças.
• Acreditar que a educação de qualidade nos primeiros anos de vida beneficia a
A FORMAÇÃO E PRÁTICA
criança, a família e a sociedade;
PEDAGÓGICA
Para Aroeira (1996), a formação de
professores é um dos princípios da Lei de Diretrizes e Bases que vem gerando em seu bojo
várias discussões e interpretações. Na década
de 80 começaram a serem difundidas as ideias
de Donald Shon que despertaram considerações sobre a abordagem reflexiva na formação
de professores e que persistem, até nossos
dias, a despeito de sua superação teórica e do
ideal de competência na realização de prática
inovadora.

• Perceber o brincar como uma atividade educativa fundamental da infância;
• Conceber a instituição como um espaço de socialização de vivências e de interações.
• Partilhar com as famílias e a comunidade os projetos educativos.
Segundo Oliveira (2005): A vivência
desses princípios só se torna possível com
busca de conhecimentos através de formação
continuada devido à complexidade e desafios
da educação em todos os aspectos (OLIVEIRA, 2005, p. 203).

Ser um profissional na Educação Infantil não é tarefa fácil, visto que as atitudes
comportamentais das crianças pequenas exigem do professor no mínimo conhecimentos
de alguns princípios elementares como os proAo professor recrutado para a educacessos de desenvolvimento da aprendizagem.
ção infantil deverá ser exigida capacidade de
Aroeira (1996, p. 19) assim declara:
respostas para as mais complexas necessiPara trabalhar com crianças pré-escolares (0 a 6 anos) dades dentre elas estão: diagnóstico, planejaé importante que o professor considere alguns princí- mento, curricular, metodológico, pedagógico,
pios elementares como os processos de desenvolvi- competência técnica na utilização de vários
mento da aprendizagem infantil. É também fundamental processos de informação, administração, connão esquecer que cada criança tem um caminho pró- sulta, que lida com problemas educacionais,
prio de desenvolvimento, e que o conhecimento resulta ocupacionais, sociais e pessoais; envolvimento
da prática social. O papel do educador será então, agir pessoal e tolerância, relações públicas, a fim
no sentido de contribuir para a conquista da autonomia de trabalhar em grupos com as autoridades e
moral, intelectual, social e afetiva da criança, compre- serviços, atender os pais, e etc.
endendo-a em sua totalidade (AROEIRA, 1996, p.19).
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Professores e pesquisadores apontam
a necessidade de que o professor busque refletir a sua prática e direcioná-la de acordo com
a realidade em que atua, e que esteja voltada
aos interesses e necessidades dos seus alunos.

A expressão professor reflexivo tem se
tornado comum entre os professores na modernidade há ao que se julgam reflexivos a fim
de obter status entre seu grupo, no entanto tal
conceito não apresenta nenhuma repercussão
em sua prática educativa.

Nesse sentido, Freire (1996) afirma
Wayskop (2000) em seu artigo “Profesque “é pensando criticamente a prática de hoje sor de educação infantil” destaca o perfil do
e de ontem é que se pode melhorar a própria profissional de educação infantil, o qual deve
prática” (FREIRE, 1996, p.43).
incluir as exigências legais da nova LDB, bem
como as atuais reflexões em torno do papel
Ao atentarmos para nossa ação peda- do adulto na educação de criança pequena, a
gógica de forma crítica e reflexiva, podemos nova concepção de creche e pré-escola que
perceber os efeitos dessa atuação no processo lhes confere caráter educação, as exigências
ensino - aprendizagem. Já para Nóvoa (1997), do mundo contemporâneo em constante mutao desenvolvimento de uma prática reflexiva efi- ção e a função da escola neste novo contexto.
caz tem de integrar o contexto institucional, a
esse respeito cita: “[...] e os responsáveis esO novo professor de educação infantil
colares que queiram “encorajar os professores deverá ser um professor reflexivo em constante
a tornarem profissionais reflexivos devem criar formação pessoal e acadêmica, aberto a muespaços de liberdade tranqüila onde a reflexão danças e atento às necessidades e pluralidade
seja possível” (NÓVOA, 1997, p.87).
das crianças com as quais trabalha de maneira
a oferecer-lhes um atendimento de qualidade.
Nós professores na maioria das vezes
nos limitamos a agir e posteriormente refletir
Vejamos de forma resumida os princínossa ação, porém, é preciso ir além desses pios básicos do professor reflexivo pautado na
limites, isto implica em observar as situações leitura da autora acima citada Wayskop (2000,
políticas, econômicas e sociais da escola no p. 42):
todo, a fim de compreender as tramitações que
regem o ensino. Isto indica que o trabalho do• Participar da elaboração, implemencente é uma tarefa eminentemente intelectual e tação e avaliação do projeto educativo da instiimplica num saber fazer.
tuição na qual trabalha, ao lado de seus pares
em processos coletivos de estudos e reflexão;
A reflexão crítica induz a ser concebida como uma atividade pública, reclamando
• Propiciar e mediar situações de
a organização das pessoas envolvidas e diri- aprendizagem para todas as crianças, zelando
gindo-se a elaboração de processos sistemá- pelo seu desenvolvimento pessoal e consideticos de crítica que permitiram a reformulação rando aspectos éticos e de convívio social;
de sua prática social e de suas condições de
trabalho.
• Gerir o grupo de crianças e a organização do seu trabalho, estabelecendo uma
Este é um dos caminhos para a con- relação de afetividade, autoridade e confiança
cretização de uma educação com qualidade, com as crianças;
uma vez que a reflexão induz a valorização profissional, e a constituição do significado social
de sua função de ensinar.
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• Interferir nas situações educativas
• Manejar diferentes estratégias de cocom sensibilidade, acolhimento das diferentes municação de conteúdos, elegendo as mais
e afirmação responsável de sua autoridade de adequadas, considerando a diversidade das
forma compartilhada com as famílias;
crianças, os objetivos das atividades e as singularidades dos conteúdos;
• Investigar o contexto educativo e
analisar sua prática profissional, isto é, obser• Propiciar e participar das atividades
var, registrar e refletir sobre suas ações e as de integração da instituição com as famílias e
das crianças com as quais trabalha;
a comunidade, propondo projetos de trabalho
em comum;
• Promover práticas educativas que
levem em conta as características pessoais,
• Participar da comunidade profissioetárias, étnicas, religiosas e sócio-culturais das nal, atualizando-se com relação aos seus decrianças;
veres.
• Utilizar temas e necessidades do
O professor reflexivo na educação inmundo social;
fantil deve preparar-se para pôr em prática princípios básicos e ser um pesquisador capaz de
• Fomentar princípios norteadores, avaliar as muitas formas de aprendizagem que
prioridades e objetivos do projeto educativo e estimula em sua prática cotidiana as interações
curricular em desenvolvimento na instituição.
por ele construídas com crianças e famílias em
situações específicas. Avaliação e refletir e
. Atuar de modo adequado às caracte- transformar a reflexão em ação, esse ato está
rísticas e capacidades das crianças, conside- presente em todo processo educativo.
rando as necessidades de cuidados, as formas
peculiares de aprender, ser, sentir desenvolver
se e interagir;
• Considerar a brincadeira, em todas
as suas manifestações como estratégias de ensino e aprendizagem;
• Utilizar diferentes áreas de conhecimento, bem como do desenvolvimento infantil,
gerir e avaliar situações didáticas enriquecedoras para a aprendizagem e o desenvolvimento
das crianças;
• Analisar, selecionar e utilizar diferentes materiais - livros, revistas, brinquedos,
instrumentos musicais, tintas, pincéis etc. adequando-os e potencializando seu uso nas diversas atividades desenvolvidas;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os termos “brincar” e “aprender” têm gerado muitas polêmicas ao longo do tempo, pois,
brincar era uma atividade concebida apenas as crianças pequenas dentro da esfera familiar em
casa, no quintal ou na rua com seus pares, na escola, dentre outros espaços, assim não eram
permitidas brincadeiras de forma alguma. Reprimiam as crianças e as forçaram a ficar quietas
a qualquer custo.
No que diz respeito à escola, não havia espaço para brincadeiras, na opinião de muitos
formadores, escola é lugar de “estudar”, “aprender”, e a isso se confinavam crianças desde a
mais tenra idade, a delimitação de tempo e espaços para treinos repetitivos a fim de aprenderem
de fato elementos necessários para garantir o futuro.
Hoje, vemos que tais conceitos têm ocupado lugar em discussões acadêmicas, com
formadores de opiniões, professores universitários e até mesmo em documentos oficiais que
defendem os direitos da criança. (ECA)
Antes não havia espaço para as brincadeiras no âmbito escolar, não se podia confundir
a sala de aula que era espaço restrito das aprendizagens, agora, vemos a superação desses
obstáculos, e estamos cada vez mais nos aproximando da conscientização de que a construção
da identidade e os saberes científicos podem estar interligados nos diferentes tipos de brincadeiras de forma prazerosa e libertadora.
Os conhecimentos ocorrem em qualquer situação em que a criança se encontra. A criança brinca o tempo todo, não existe para ela delimitação de tempo, espaço e ou/objeto. Antunes
(2003) salienta que a sala de aula é e sempre será um espaço mágico que se guardando as
devidas proporções lembra uma sala de cirurgia. (2003, p.49).
Não há nessa realidade momento para se trocar a lucidez do que é comprovadamente
valioso pela aventura prosaica do que se acredita interessante.
Brinca-se em sala de aula, mas em se tratando de uma instituição educacional o objetivo
da educação é o desenvolvimento global e harmônico da criança. E para tanto, nesta pesquisa
buscou-se compreender a questão do professor prático, em constante contato com a criança,
para que o brincar se caracterize na educação.
No bojo da análise conclusiva, o resultado aponta para o entendimento de que faz-se necessário que os professores mudem suas concepções de conhecimento, estabelecendo outras
maneiras de interagir com as crianças.
Ressalto a necessidade da escola de educação infantil repensar o brincar voltado para
a formação de pessoas capazes de assumirem e de adaptarem-se às transformações e modificações do meio, bem como lutar pelos seus ideais e também reconhecer a capacidade, o limite
e a importância do outro.
Que o brincar seja não visto tão somente como diversão, mas como a primeira etapa
educacional, priorizando as características próprias das crianças, seu ritmo,
limites e possibilidades, proporcionando assim, gosto, prazer pelo aprendizado, aprimorando sua preparação para expressar, criar e reinventar
o mundo.
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O PAPEL DO GESTOR(A) ESCOLAR NA
PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA-PARTICIPATIVA

RESUMO: O presente artigo trata a temática da gestão escolar com o objeto de refletir e problematizar sobre a forma de organização da escola, vislumbrando a construção de espaços
de cidadania e democracia, conceituando e destacando o papel e a função do gestor(a) para
a garantia de uma gestão democrática e participativa na escola. A partir de uma abordagem
qualitativa, a pesquisa deu-se através de uma pesquisa bibliográfica, para compreender os
processos de gestão visando a compreensão das responsabilidades dos gestores escolares
para a efetivação da democratização da tomada de decisões nas escolas a partir dos sistemas
educacionais existentes atualmente. Na pesquisa destacam-se as contribuições teóricas de
Lück, Libâneo, Sander, Silva, Paro, Ferreira entre outros para o embasamento do presente
trabalho elucidando a temática tão abrangente da gestão escolar e apontando a importância
e necessidade da construção de espaços escolares que contemplem a gestão democrática
participativa.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão Escolar; Organização Escolar; Gestão Democrática; Humanização.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho será abordado o tema da gestão democrática participativa e a função dos gestores educacionais para a condução de processos educativos significativos que estejam inseridos nessa perspectiva de gestão escolar.

Compreende-se que a temática é de grande relevância para a ampliação de espaços
de participação política e envolvimento da sociedade nas tomadas de decisões, mais especificamente, nas escolas públicas.
Ainda se vê a necessidade de ampliação de estudos e práticas efetivas para alcançar
de fato uma gestão democrática escolar de qualidade, pois mesmo está sendo garantida em lei,
muito ainda precisa ser feito para que haja uma efetivação da democratização das tomadas de
decisões e das práticas escolares.
É preciso ter clareza sobre qual a função social da escola e como torná-la mais significativa para todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Além disso, será exposta a questão essencial do trabalho de um gestor escolar: este
profissional nunca deixa de ser um educador, e seu compromisso primordial é com a educação considerando que todo o seu fazer será pedagógico, mesmo em momentos burocráticos e
administrativos.
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de um maior aprofundamento da temática e
tem como base uma investigação bibliográfica. Na pesquisa destacam-se as contribuições teóricas de Lück, Libâneo, Sander, Silva, Paro, Ferreira entre outros para o embasamento do presente
trabalho elucidando a temática tão abrangente da gestão escolar e apontando a importância e
necessidade da construção de espaços escolares que contemplem a gestão democrática participativa.
Para a discussão investiu-se em três momentos: (I) conceituar a gestão escolar, (II) compreender e descrever as funções e os papéis do(a) gestor(a), e (III) definir a gestão democrática
participativa para a promoção de boas práticas no processo de ensino e aprendizagem, visando
a construção de uma escola democrática, justa e solidária.

1236

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A GESTÃO E OS GESTORES
ESCOLARES
A concepção de gestão escolar assim
como o conceito de escola e educação, é um
conceito construído historicamente. Até o ano
de 1980 utilizava-se o termo administração
escolar. A expressão gestão escolar surge no
âmbito educacional sob perspectiva dos movimentos de redemocratização no país.
A mudança do termo busca romper
com o sentido tecnicista da administração
empresarial, logo, de lá pra cá, a expressão
“gestão escolar” busca superar os moldes tradicionais e é utilizada em todas as normativas
e pesquisas mais atuais.

Nessa ótica, a escola pública deve garantir condições básicas e fundamentais para
o desenvolvimento integral de seus educandos
para a promoção de educação de qualidade
que atenda demandas sociais e que “abranja
os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana no trabalho, nas instituições de pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade
civil e nas manifestações culturais” (BRASIL,
1996).
O termo gestão é originário do latim
gestione e refere-se ao ato ou efeito de gerir
e/ou administrar. A partir do raiz desse significado, diversas concepções já foram elaboradas acerca do termo na área da pesquisa
educacional. Uma das ricas contribuições dos
pesquisadores sobre a definição do termo é a
trazida por Ferreira, onde a gestão é definida
como um processo de condução da vida escolar:

Muitos estudos abarcam a temática da
gestão escolar, mas foi a partir das décadas de
1980 e 1990 que mudanças ocorreram acerca
da função e do papel da gestão escolar. Ao
passo que as lutas e movimentos sociais exiGestão é administração de decisão, é a organização,
giam a democratização dos sistemas, não foi é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsiodiferente com a educação.
nar uma organização atingir seus objetivos, cumprir sua
A partir da Constituição Federal de
1988 (CF/88) e da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBN 9394/1996) os
estudos acerca da gestão democrática e da reconfiguração sobre a identidade do professor
e dos gestores educacionais se intensificaram.
Para uma apreciação inicial é essencial
compreender que a característica principal dos
processos escolares está na mediação da prática pedagógica, e esta é fundamentalmente
dialógica e não dominante. Segundo o artigo
250º da Constituição Federal: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
mercado de trabalho” (BRASIL, 1988).

função, desempenhar seu papel. Constitui-se de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou reafirmam
os princípios que a geram. Esses princípios, entretanto,
não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, visto que
a gestão da educação se destina à promoção humana
(FERREIRA, 2003, p. 306, grifo meu).

Na perspectiva de uma educação humanizadora, desvinculando a gestão escolar
àquela administrativa empresarial, todos os
envolvidos são compreendidos como sujeitos
históricos e imprescindíveis ao grupo. É necessário reconhecer que o fazer do gestor e as
práticas pedagógicas e administrativas devem
ser contextualizadas a partir das condições históricas e sociais de determinada comunidade
escolar.
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Antes de explorar os conceitos acerca
da temática, é importante considerar que neste
trabalho compreende-se por comunidade escolar: a supervisão escolar, a equipe de direção
(diretor(a), vice-diretores(as) e/ou assistentes),
coordenação, professores, secretários e equipe de apoio, equipe de limpeza, equipe de cozinha, alunos e alunas, pais e/ou responsáveis.
Sempre que mencionada este termo, refere-se
a todos os sujeitos envolvidos nos processos
escolares.

Segundo Libâneo a gestão tem “caráter intencional de suas ações e as interações
sociais que estabelecem entre si e com o contexto sócio-político, nas formas democráticas
de tomada de decisões.” (2007, p. 324).

Para Sander (1995) e Paro (2012) é
necessário muito engajamento e envolvimento
por parte dos gestores e gestoras nessa contextualização, envolvendo os seus pares para
atingir sua principal finalidade: “a formação de
seres humanos, propiciando que estes se apropriem da cultura e dos conhecimentos produzidos pela sociedade”. (PEREZ, 2016, p. 9698).

uma perspectiva conceptual que focaliza intervenções
democraticamente referenciadas, exercidas por actores
educativos e consubstanciadas em ações de autogoverno; acções que não apenas se revelam enquanto
decisões político administrativas tomadas a partir de
contextos organizacionais e de estruturas de poder de
decisão, mas que também interferem na construção e
recriação dessas estruturas e de formas mais democráticas de exercer os poderes educativos no sistema
escolar, na escola, na sala de aula, etc. (LIMA, 2000,
p. 19).

O trabalho de gestão escolar se constitui através dos atos de planejar, organizar, conduzir, orientar e executar ações e práticas que
se relacionam com todas as dimensões e perspectivas do trabalho escolar: administrativa, pedagógica, financeira, social, política e humana.
Sabe-se que algumas definições acerca dessa
temática concentram-se apenas nas questões
puramente burocráticas desvinculadas da perspectiva humanística, como já salientado.

Nesse sentido a conceituação da gestão escolar numa perspectiva democrática ganha muitos espaços e é compartilhada por diversos autores e pesquisadores da área. Para
Lima:

Para que o ato educativo seja realizado
não é possível pensar e propor práticas autoritárias e centralizadoras, pois é a participação
de todos que fará com que os objetivos educacionais sejam alcançados.

A unidade escolar é o espaço de permanente formação, espaço este que educadores aprendem para fornecer meios e condições
para permitir experiências positivas para a
Por seguinte, adverte-se que o trabalho construção do conhecimento dos educandos.
dos gestores não comporta a separação das Uma escola deve ser aberta, ativa, democrátitarefas administrativas e burocráticas das pe- ca e inclusiva.
dagógicas, pois estas estão estritamente relacionadas e as decisões administrativas devem
ter compromisso direto com o trabalho pedagógico. Assim, ao falar em gestão escolar, refere-se no presente artigo “ao conceito de compartilhamento de ideias, participação de todos
no processo de organização e funcionamento
da escola.” OLIVEIRA; VASQUES-MENEZES,
2018, p.880).
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O PAPEL DOS GESTORES
EDUCACIONAIS

Nessa perspectiva, o(a) diretor (a) de
escola é o maior responsável por desempenhar
o papel de condutor e norteador do trabalho
pedagógico e administrativo. Luck, em seu livro
“Dimensões da gestão escolar e suas competências”, elenca funções e competências que
o(a) gestor(a) deve apresentar e realizar para
a efetivação da organização do trabalho de todos os sujeitos envolvidos nos processos escolares, promovendo a formação dos alunos e
capacitação para o enfrentamento e superação
dos desafios da rotina da vida escolar:

A educação é um processo sistemático,
complexo e organizado que se dá nos espaços
escolares a partir da participação de professores, alunos, pais e toda a comunidade. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) “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 so1. Garante o funcionamento pleno da escola como orciedade e nas manifestações culturais”.
ganização social, com o foco na formação de alunos e
Para que tais processos de educação
sejam organizados e conduzidos de acordo
com as necessidades reais da comunidade escolar, os gestores têm papel fundamental na
efetivação e na qualidade desses processos:
Os gestores escolares, constituídos em uma equipe de
gestão, são os profissionais responsáveis pela organização e orientação administrativa e pedagógica da escola, da qual resulta a formação da cultura e ambiente
escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores
do desenvolvimento, da construção do conhecimento
e da aprendizagem orientada para a cidadania competente. Para tanto, cabe-lhes promover a abertura da
escola e de seus profissionais para os bens culturais da
sociedade e para sua comunidade. Sobretudo devem
zelar pela constituição de uma cultura escolar proativa
e empreendedora capaz de assumir com autonomia a
resolução e o encaminhamento adequado de suas problemáticas cotidianas, utilizando-as como circunstâncias de desenvolvimento e aprendizagem profissional
(LUCK, 2009, p. 22).

promoção de sua aprendizagem, mediante o respeito e
aplicação das determinações legais nacionais, estaduais e locais, em todas as suas ações e práticas educacionais.
2. Aplica nas práticas de gestão escolar e na orientação
dos planos de trabalho e ações promovidas na escola,
fundamentos, princípios e diretrizes educacionais consistentes e em acordo com as demandas de aprendizagem e formação de alunos como cidadãos autônomos,
críticos e participativos.
3. Promove na escola o sentido de visão social do seu
trabalho e elevadas expectativas em relação aos seus
resultados educacionais, como condição para garantir
qualidade social na formação e aprendizagem dos alunos.
4. Define, atualizar e implementar padrões de qualidade para as práticas educacionais escolares, com visão
abrangente e de futuro, de acordo com as demandas
de formação promovidas pela dinâmica social e econômica do país, do estado e do município.
5. Promove e mantém na escola a integração, coerência e consistência entre todas as dimensões e ações do
trabalho educacional, com foco na realização do papel
social da escola e qualidade das ações educacionais
voltadas para seu principal objetivo: a aprendizagem e
formação dos alunos.
6. Promove na escola o sentido de unidade e garante
padrões elevados de ensino, orientado por princípios
e diretrizes inclusivos, de eqüidade e respeito à diversidade, de modo que todos os alunos tenham sucesso
escolar e se desenvolvam o mais plenamente possível.
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7. Articula e engloba as várias dimensões da gestão
escolar e das ações educacionais, como condição para
garantir a unidade de trabalho e desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na realização
de seus objetivos, segundo uma perspectiva interativa e
integradora. 8. Adota em sua atuação de gestão escolar
uma visão abrangente de escola, um sistema de gestão
escolar e uma orientação interativa, mobilizadora dos
talentos e competências dos participantes da comunidade escolar, na promoção de educação de qualidade
(LUCK, 2009, p.15).

Lück traz em sua obra sete funções
importantíssimas do trabalho do gestor na escola. Tais itens elencados perpassam por uma
única forma de conceber a educação escolar:
a partir de uma perspectiva de participação
efetiva da comunidade escolar na organização
escolar. Assim, cabe ao gestor articular a construção de um ambiente de diálogo muito atento
às necessidades e demandas para a busca da
qualidade na educação. É mais do que necessária essa articulação, esse acolhimento à comunidade, flexibilizando ações, fixando parcerias e atuando efetivamente na construção de
melhores processos educativos.
A aproximação dos alunos, professores,
responsáveis e familiares à gestão da escola é
tarefa urgente para os gestores, e também um
desafio. É preciso cuidado ao fazer com que
cada pessoa envolvida esteja “presente na história e não simplesmente estar nela representadas” (FREIRE, 1991, p.75). Ainda segundo
Freire, é preciso ampliar as formas e maneiras
de envolvimento da comunidade para que ela
seja integral e não permitida em apenas determinadas decisões e ou momentos e espaços:
A participação política das classes populares através
de suas representações no nível das opções, das decisões e não só do fazer o já programado. Por isso
é que uma compreensão autoritária da participação e
a reduz, obviamente, a uma presença concedida das
classes populares a certos momentos da administração
(FREIRE, 1991, p.75).

O gestor deve criar condições organizacionais para um bom desenvolvimento das
práticas didáticas e pedagógicas objetivando
o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, de maneira a potencializar a autonomia e
a capacidade intelectual de seus pares educadores.
O profissional gestor além de apresentar toda essa percepção acerca da concepção
de mundo e de educação precisa apresentar um perfil baseado no compromisso ético
e social, afinal, o gestor educacional continua
sendo um educador, e tem uma grande responsabilidade em contribuir com os processos
pedagógicos.
Entretanto é preciso assumir que o
diretor de escola possui grande sobrecarga,
muitas vezes, para garantir o cumprimento dos
inúmeros papéis e procedimentos burocráticos e atender às demandas amparando a sua
comunidade escolar. Segundo Motta (2003) é
necessária uma aprendizagem não-autoritária
no processo educativo escolar, no sentido de
promover uma educação crítica para a cidadania como prática contínua que considera a
liberdade, o respeito e a autonomia na vida dos
indivíduos. Nesse sentido, o gestor deve se
preocupar com a participação efetiva daqueles
que fazem parte da coletividade escolar para
“que seus interesses, suas vontades e seus valores sejam levados em conta” (MOTTA, 2003,
p. 370).
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) a escola é um espaço
de interação entre os indivíduos, corroborando
com uma sociedade mais solidária e cidadã
e que através dos colegiados (como os Conselhos Escolares, os grêmios estudantis) outras organizações estudantis e os movimentos
sociais. Esses espaços são essenciais para a
abertura de mais diálogo fortalecendo as trocas no processo democrático participativo:
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Desse modo, os valores sociais, bem como os direitos
e deveres dos cidadãos, relacionam-se com o bem comum e com a ordem democrática. Estes são conceitos
que requerem a atenção da comunidade escolar para
efeito de organização curricular, cuja discussão tem
como alvo e motivação a temática da construção de
identidades sociais e culturais. A problematização sobre essa temática contribui para que se possa compreender, coletivamente, que educação cidadã consiste na
interação entre os sujeitos, preparando-os por meio das
atividades desenvolvidas na escola, individualmente e
em equipe, para se tornarem aptos a contribuir para a
construção de uma sociedade mais solidária, em que
se exerça a liberdade, a autonomia e a responsabilidade (BRASIL, 2013, p.24/25).

Pensando em viabilizar na instituição
escolar e nas práticas pedagógicas um trabalho coletivo, uma possível ação a ser desenvolvida para promoção da educação não-autoritária é garantir espaço de participação e decisão
à todos, por exemplo, na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar. Permitindo não somente a participação
na elaboração do PPP, mas para que a gestão
conheça as necessidades da comunidade elaborando ações contínuas que contribuam para
o desenvolvimento de toda a escola, compreendendo quem são os alunos, os funcionários,
os pais e comunidade do entorno, colocando
em prática as ações pensadas coletivamente,
não somente como cumprimento de uma ação
burocrática.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
PARTICIPATIVA
Antes de abordar as questões de gestão democrática, é preciso definir o conceito:
“ser democrático é respeitar os ritmos, as dificuldades, a linguagem e a cultura de cada
um, em suas diferenças. As propostas não podem ser impostas. Precisam ser construídas
e reconstruídas com as pessoas envolvidas”
(VALLIN, 2004, s/p).
A gestão democrática é permeada por
elementos como política, poder e democracia.
O conceito de gestão democrática é um processo complexo que deve ser sustentado pelo
diálogo, pela participação ativa na construção
coletiva do fazer e ser escola:
A gestão democrática é aqui compreendida, então,
como um processo político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam problemas, discutem,
deliberam e planejam, encaminham, acompanham,
controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao
desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, sustentado no
diálogo, na alteridade e no reconhecimento às especificidades técnicas das diversas funções presentes na
escola, tem como base a participação efetiva de todos
os segmentos da comunidade escolar, o respeito às
normas coletivamente construídas para os processos
de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso
às informações aos sujeitos da escola (SOUZA, 2009,
p. 125/126).

Ao tratar da gestão democrática é preciso ter clareza que se constitui em um processo: a gestão democrática se dá através do
constante trabalho coletivo nas relações administrativas escolares do cotidiano. O respeito
as diferenças e os múltiplos olhares sobre os
processos educativos enriquecem a formação
de todos os sujeitos envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem:
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Os processos de gestão democrática
na escola devem gerar cooperação, integração, participação de todos os sujeitos envolvidos nos processos escolares pois “o processo
de entrar em relações uns com os outros nos é
imperativo, pois a satisfação das necessidades
humanas implica agir, que impõe inelutavelmente a presença do outro”. (BRUNO, 2004,
s/p). Assim, a satisfação das necessidades huA gestão democrática está contempla- manas na sociedade são possíveis apenas no
da em lei e é uma exigência de acordo com envolvimento e no relacionamento com outros
a Constituição Federal (1988) e a Lei de Dire- sujeitos:
trizes e Bases da Educação Nacional - LDBN
(1996) favorecendo a integração e a participa- No âmbito da unidade escolar, está constatação aponta
ção de toda a comunidade escolar acerca das para a necessidade da comunidade participar efetivadecisões e organizações escolares. No décimo mente da gestão da escola de modo a que esta ganhe
quarto artigo da LDBN está definida a gestão autonomia[...]. Não basta, entretanto, ter presente a nedemocrática:
cessidade de participação da população na escola. É
No discurso pedagógico, a gestão democrática da
educação está associada ao estabelecimento de mecanismos institucionais e à organização de ações que
desencadeiam processos de participação social: na
formulação de políticas educacionais; na determinação
de objetivos e fins da educação; no planejamento; nas
tomadas de decisão; na definição sobre alocação de
recursos e necessidades de investimentos; na execução das deliberações; nos momentos de avaliação (MEDEIROS; LUCE, 2006).

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da
gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).

Os princípios para o ensino educacional brasileiro são destacados também na
Constituição Federal:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma
da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade;
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei
federal (BRASIL, 1988).

preciso verificar em que condições essa participação
pode tornar-se realidade (PARO, 2005, p.40).

Mas para que essa articulação e esse
envolvimento de todos aconteça de maneira
exitosa, além dos procedimentos são necessários recursos financeiros e também humanos.
Segundo LUCKESI (2007), a gestão democrática vai muito além de incluir pais, professores,
alunos e comunidade nas decisões e votações
da vida administrativa escolar. A compreensão
de praticar uma gestão democrática escolar
deve estimular e ensinar efetivamente à estudantes, pais, professores e gestores questões
que envolvem o compromisso consigo mesmo
e com o outro, aprender a viver em coletividade, de maneira que todos estejam atentos
e comprometidos com a comunidade escolar,
e com a sociedade e a vida que está fora da
escola.
É importante ressaltar a autonomia relativa que existe no trabalho dos gestores das
unidades escolares. Sabe-se que o espaço e
tempo escolares são organizados e desenvolvidos a partir do contexto social e cultural existente, reforçando-os, baseados também nas
exigências e nas demandas das políticas públicas e das leis vigentes. Porém a partir de uma
configuração democrática e de uma autonomia
relativa da instituição escolar é possível transformar o ambiente escolar:
1242

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Duvidar das intenções declaradas ou avaliações feitas
por aqueles que dirigem o sistema, distantes que estão
da realidade da escola, pois, para que se veja o que
concretamente acontece na unidade escolar. Sendo
assim, para que haja mudanças significativas, é fundamental que a escola constitua-se no lugar estratégico
do sistema escolar, na medida em que este é o local
que se concretiza o que é planejado globalmente para
o ensino-aprendizagem. Nesse sentido, ele enfatiza que
a unidade escolar é o lugar onde se concretiza o objetivo máximo do sistema escolar, ou seja, o atendimento
direto de seus usuários nas relações de ensino-aprendizagem (SILVA, 1996, p.42).

É importante afirmar que a gestão escolar é um meio e não um fim em si mesma, ou
seja através de uma gestão democrática e participativa é possível efetivar uma aprendizagem
significativa, que considere as vivências culturais e sociais da comunidade que está inserida
de forma a dar voz e despertar o interesse dos
sujeitos envolvidos nos processos escolares:
A existência humana, porque humana, não pode ser
muda, silenciosa, nem tampouco nutrir-se de palavras
falsas, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE,
1975, p.93).

À vista disso precisamos da existência
humana, exposta brilhante por Freire, para alcançar as transformações e as mobilizações
que tanto são necessárias. A gestão deve conduzir suas práticas, ações e atitudes de forma
a desenvolver e formar os alunos através de
suas potencialidades e competências. Para
tanto, o processo de gestão democrática precisa perpassar pela descentralização do poder:

[...] organização e participação pela base, como cidadãos que partilham dos processos decisórios em várias instâncias, rompendo a verticalidade absoluta dos
poderes autoritários. Significa, ainda, o reconhecimento
(e a constante reivindicação) de que os cidadãos ativos são mais do que titulares de direitos, são criadores
de novos direitos, fortalecendo-se a convicção sobre a
possibilidade, sempre em aberto, da criação e consolidação de novos sujeitos políticos, cientes de direitos e
deveres na sociedade (BENEVIDES, 1998, p.170).

Ao construir uma escola democrática
e mais justa, os processos de ensino e aprendizagem desenvolvem nos indivíduos o pensamento crítico e reflexivo, de forma contextualizada, contribuindo para que estes sejam
cidadãos capazes de resolver problemas e
capazes de tomar decisões pensando no coletivo. A formação humana, cidadã, integradora,
crítica-reflexiva deve ser propiciada em todas
as ações pedagógicas, não apenas responsabilizando os professores e o espaço da sala de
aula apenas.
Pode-se definir então que a gestão escolar é o processo coletivo de discussões e
construções das mais variadas temáticas que
envolvem a escola, ao passo que a direção
escolar será responsável na articulação e nos
encaminhamentos do que é deliberado pela
gestão escolar.
Todavia é importante lembrar a responsabilidade do Estado para subsidiar de maneira
as escolas públicas e a gestão democrática e
participativa. A garantia da gestão democrática
em normativas não é suficiente e, muito menos
autonomia e descentralização de poder deve
significar ou ser sinônimo de abandono. Políticas públicas, recursos humanos e financeiros,
manutenção dos equipamentos e espaços escolares, currículos atualizados entre outras necessidades e demandas das escolas públicas
são de inteira responsabilidade do Estado e de
seus governantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura acerca do tema de gestão e gestores democráticos nos elucida algumas
transformações importantes e significativas ao longo do tempo. A garantia da perspectiva democrática na organização das escolas é e precisa continuar sendo muito discutida. Muitos autores
e pesquisadores colaboram para a ampliação do debate e para a construção desse caminho, o
qual está repleto de lacunas, desafios e dificuldades.
As mudanças históricas são reafirmadas no texto apresentado e sugere-se a busca contínua pela construção de espaços de diálogo e debate sobre temáticas tão importantes quanto
as expostas nesta pesquisa.
A preocupação com a conquista de mais autonomia para as escolas é de extrema urgência para todas as gestões escolares brasileiras, principalmente para aquelas inseridas no
sistema público educacional.
Após o estudo pode-se concluir que a escola é um espaço de avanços e desafios, de
mudanças e de transformação. Através de estudos e muito reflexão na e sobre os processos de
construção de saberes, é possível reelaborar e redefinir a escola e os processos educativos desejados. Para tanto, faz-se necessária a gestão democrática participativa como ponto de partida
para construir uma escola mais justa, acessível e justa para todos.
É imprescindível pensar a escola a partir de sua função social refletindo o papel dos gestores e de todos os sujeitos da comunidade escolar nas relações de poder e caminhar sempre
para construir uma gestão democrática. Nessa perspectiva o papel da figura do(a) diretor(a) é
fundamental para a abertura dos processos de tomadas de decisões nas unidades escolares,
de forma que a sua atuação, sua mediação e seu comprometimento frente aos interesses da
comunidade prevaleça.
A educação deve ser pensada como um caminho para o desenvolvimento humano, citando Paulo Freire “transformando-os em sujeitos de sua própria história” (FREIRE, 1991, p.96).
Devemos entender que o processo educativo constitui um processo de humanização dos sujeitos e, para isso, o ambiente das unidades escolares permeado por democracia, autonomia e
respeito. Ou seja, a educação é uma ação humanizadora.
Por fim, para superar os desafios e buscar uma melhoria no ensino é necessária a participação de todos na organização escolar, mas cabe ao gestor escolar compreender seu papel
– de natureza educativa – e mediar os diálogos, as decisões e as transformações necessárias. Apenas na perspectiva da gestão democrática
participativa é possível construir uma sociedade mais humana, justa e
igualitária.
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO E AÇÃO PARA A
QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente trabalho aborda a importância do Projeto Político Pedagógico ao atendimento inclusivo e qualitativo ao grupo discente da unidade escolar. O Projeto Político Pedagógico caracteriza-se por um processo democrático de contínuas ações e reflexões e que
podem gerar novas reorganizações mediante acompanhamento e avaliações contínuas, propiciar alterações às necessidades educacionais e sociais do educando. A escolha da referida
temática decorre da observação e reflexões de situações observadas no cotidiano escolar: A
unidade escolar através de um trabalho coletivo eficiente propõe excelentes condições a promoção, eficácia e transformações significativas no cotidiano escolar, deixando para trás um
trabalho individual que abrange somente um conjunto restrito de indivíduos; a importância
de se conhecer a realidade na qual se atua/educa é extremamente imprescindível para poder
ter metas e objetivos no caminho da construção do conhecimento e cidadania ; pôr fim será
abordado a importância do trabalho coletivo para a construção de um planejamento como
forma de se sentir- se parte daquilo que se faz com o objetivo na formação do aluno/cidadão.
Buscamos desenvolver uma reflexão sobre a prática do planejamento docente vinculado ao
conceito e a concepção de Projeto Político-Pedagógico, para que assim possamos reconhecer o papel do docente na construção e na concretização do seu planejamento e atuação na
formação dos educandos.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Análise; Reflexões; Elaboração.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo objetiva apresentar a importância de todos os processos de planejamento do projeto político pedagógico, bem como identificar as representações docentes quanto à sua influência no cotidiano da sala de aula.

O principal objetivo da pesquisa que deu origem a este artigo foi o de reconhecer, a importância, da realização e participação da comunidade escolar no planejamento e aplicação do
projeto político pedagógico.
Tendo em vista a abrangência, este documento contempla toda a organização do trabalho escolar, bem como as ações a serem planejadas por todos envolvidos na instituição escolar.
O projeto político pedagógico não é considerado um documento elaborado para assistir exigências legais e burocráticas da mantenedora, mas sim com a eficácia do plano de educacional de
qualidade.
Faz-se necessário um trabalho coletivo na elaboração do Projeto, no qual considera-se
todo sujeito como participante da ação educativa. Ele define o Projeto Político Pedagógico como
um documento que vai sendo aperfeiçoado durante sua implementação. O projeto político pedagógico também deve ser o norteador de todas as ações políticos pedagógicas de ensino da
instituição.
Uma situação apresentada é o risco que os docentes enfrentam de serem apenas executores de um projeto sem a articulação do Projeto Político Pedagógico com o seu planejamento
docente.
Referindo-se a estrutura, do presente trabalho, procurou-se iniciar a discussão da pesquisa a importância do processo de construção do Projeto Político Pedagógico e da relação do
mesmo com o planejamento docente.
Há fundamentação teóricas, que se constituíram enquanto referencial desta pesquisa.
Destaca-se a importância do planejamento docente, definindo e analisando as possibilidades e
os possíveis acertos com Projeto Político Pedagógico e o planejamento docente, advertindo a
participação do docente na construção do Projeto Político Pedagógico.
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A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
O projeto político-pedagógico é entendido, neste estudo, como a própria organização do trabalho pedagógico da escola. A construção do projeto político-pedagógico dar-se-á
com fundamentação da equidade, coletividade
liberdade permeada na gestão democrática e
valorização do magistério.

Como já vínhamos apontado, o PPP
trata-se de um documento que exprime a identidade da unidade escolar. Por isso, precisa ser
construído coletivamente, pois este processo
de elaboração coletiva faz com que as pessoas reflitam sobre suas ações, explicitem seus
desejos, expressem seus conhecimentos, e
apresentem sua visão do que almejam alcançar conforme objetivos da educação escolar.
A participação de toda comunidade escolar inclui-se todos os funcionários da escola,
inclusive os alunos, e às famílias e a comunidade, pois estes são agentes que interferem diretamente no cotidiano escolar. Considerando
todos, partícipes na construção do PPP, retrata-se a realidade global da comunidade escolar,
no qual a equipe articuladora deve ter o conhecimento de todos os segmentos.

A escola é concebida como espaço
social marcado pela manifestação de práticas,
que apontam para ação participativa de todos
os envolvidos na e para organização do trabalho pedagógico. O que pretendemos enfatizar
é que devemos avaliar e conhecer a complexidade do trabalho pedagógico, no sentido de
se gestar uma nova organização que reduza
os efeitos de sua divisão do trabalho, de magA participação de todos os funcionánitude e riqueza de ações assertivas no âmbito
rios da escola na construção do PPP oferece
escolar.
uma conscientização da coletividade, compreNessa perspectiva, a construção do endendo o papel, a sua importância, a ação
projeto político pedagógico é um instrumento de cada um dentro da organicidade da escola.
de luta, é uma forma de contrapor-se à frag- Cabe destacar aqui a importância dos profesmentação do trabalho pedagógico e sua otimi- sores no processo de elaboração e construção
zação, à dependência e aos efeitos negativos do PPP, pois são eles que as reflexões, discusdo poder autoritário e centralizador dos órgãos sões e visão de educação e as possibilidades
das ações, são agentes essenciais na redação
da administração central.
e na busca do referencial teórico.
A construção do projeto político-pedagógico, para gestar uma nova organização do
trabalho pedagógico, passa pela reflexão anteriormente feita sobre os princípios. Acreditamos que a análise dos elementos constitutivos
da organização trará ações efetivas à construção do projeto político pedagógico.
Para a elaboração coletiva do PPP é
preciso a participação da comunidade escolar,
visando à excelência da ação educativa, avaliando todo o processo para a transformação
da escola e da sociedade. Há a necessidade
de fazer com que todos participem, e colaborem efetivamente das ações para levá-la adiante na prática do dia-a-dia.

Tal conscientização, pode gerar um
ambiente de envolvimento profissional e ético
por parte dos funcionários e dos professores
da escola, dos alunos e da família. Para que
esta construção coletiva seja realizada de forma
efetiva alguns autores discutem as estratégias
de planejamento coletivo do PPP. Vasconcellos
(1995) cita que para acontecer algo concreto,
não basta apenas planejar, pois “há toda uma
luta ideológica, política, econômica, social para
ser enfrentada, seja consigo mesmo, com seus
colegas de trabalho, com os educandos, com
as famílias e com as instituições em geral”:
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A participação aumenta o grau de consciência política,
reforça o controle sobre autoridade e também revigora o
grau de legitimidade do poder-serviço [...] quanto maior
a participação na elaboração, maior a probabilidade de
que as coisas planejadas venham de fato a acontecer.
Todavia, quanto maior a participação, maior a dificuldade de lidar com a massa de dados e, sobretudo, de
intenções, propostas, conflitos (VASCONCELLOS 2004,
p. 26).

DADOS PERTINENTES À
CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO

Como um guia para as decisões escolares que devem ser efetuadas, o PPP deve ser
flexível e modificado ao longo dos anos e das
mudanças pelas quais a escola e os alunos
passam. Isto é, deve ser consultado e modiA elaboração do PPP for bem planejada e
ficado constantemente, para evitar que ele se
estruturada e acompanhada, efetivará as ações da
torne um documento obsoleto e inutilizado.
comunidade escolar. No caso do PPP esta liderança pode ser o diretor, o supervisor, coordenador,
Logo, nem sempre ele será compleesses que atuam como gestores na unidade escotamente reformulado, porém, o PPP deve ser
lar. Este articulado age juntamente com uma equiaberto a modificações necessárias e conspe articuladora, que tem como finalidade cuidar
tantes. Trabalhar com a implementação e o
da construção do PPP, ou seja, acompanhar as
acompanhamento das etapas do PPP de forma
ações para e a efetivação da elaboração do PPP.
contínua e conjunta é importante para que se
consiga reavaliar as ações, caso não estejam
O diagnóstico é o período que precede a
funcionando como o esperado. Dessa forma,
elaboração, é onde todos os agentes descobrem
pode-se intervir pontualmente a fim de minimia necessidade de se fazer o Projeto. Tal etapa é
zar surpresas negativas com relação aos resulde suma importância, pois aqui se quebra o fazer
tados finais.
Projeto por um cumprimento da lei ou por ordens
da direção. Com os dados investigativos da esO PPP é de todos e deve ser sempre
cola concluídos faz os sujeitos participarem além,
acessível à toda a comunidade! Por isso, ele
pois “uma atividade torna-se significativa para um
deve ser estruturado de forma correta e bem
sujeito quanto corresponde a uma necessidade
completo para evitar dúvidas no percurso de
e a uma possibilidade” (VASCONCELLOS 2004,
sua execução. Contudo, ele deve ser flexível o
p.39).
suficiente para se adaptar às necessidades de
Assim a comunidade escolar reflete a real
cada comunidade e ritmos de aprendizagem
importância de elaborarem e aplicarem o Projeto.
dos alunos. Segundo especialistas, a elaboraEssas duas exigências, necessidade e possibição do PPP deve contemplar os seguintes dalidade, oferecem sentido no fazer Projeto, princidos:
palmente, aos professores que muitas vezes não
veem perspectiva de mudança com o planejamen• Uma visão geral sobre a escola
to.
• Suas particularidades
• O que ela pretende ser para seus
Após segue-se com a construção do PPP,
alunos
mas agora a elaboração efetiva do mesmo. Aqui
• Como pretende desenvolver o
ocorre a deliberação da metodologia que será
ensino
utilizada para a elaboração, é imprescindível que
a metodologia seja explicada a todos os partici• Ações objetivas para melhorar a
pantes da construção do projeto para que assim
instituição
tenham uma visão geral e de conjunto dos passos que serão percorridos. Considerando a concepção assumida, o Planejamento a metodologia
de elaboração ocorre fundamentada em situações
concretas em que a escola está situada e que tem
como referência as dimensões fundamentais da
instituição.
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A – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

D – DADOS SOBRE A APRENDIZAGEM

Além de um panorama socioeconômiO documento deve começar, obvia- co da comunidade escolar, também é necessámente, identificando a escola ao qual se refere. rio explicar como está o ensino na escola. Para
isso, devem ser citados dados internos, como:
O cabeçalho deve conter, então:
• Nome da escola
• Número de alunos
• Entidade mantenedora
• Taxas de reprovação
• Localização
• Médias de notas
• CNPJ e registro civil
• Comparações com estatísticas mu• Também devem constar os nomes:
nicipais ou regionais
• Do diretor
• Do coordenador pedagógico
• De outros membros da equipe resE – RECURSOS DISPONÍVEIS
ponsável
Nesta seção deve-se descrever os recursos com que a escola conta. Entra aqui
B – MISSÃO
uma descrição:
• Da estrutura física da instituição
Aqui deve-se explicar quais são os prin• Do quadro de funcionários
cípios da instituição de ensino: o que acreditas• Dos recursos tecnológicos disponíse ser correto para educação e como é o aluno
veis
que se pretende formar. Vale citar a história da
instituição, e o trabalho a ser realizado.
A clareza nesse trecho é importante
Em linhas gerais, a escola aqui apresenta que pretende em sua ação pedagógica para que se tenha noção das potencialidades
formar cidadãos críticos e capacitados para e limitações da unidade escolar, é com a efetivação desses que se torna possível sugerir
atuar na realidade em que estão inseridos.
propostas realistas e viáveis.

C – CONTEXTO DAS FAMÍLIAS DOS
ESTUDANTES

F – DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

Esta é a parte onde deve ser estabelecido
É preciso criar um panorama do público atendido pela escola, pois assim é possível o conteúdo e o método de ensino. Nesse trecho,
orientar adequadamente as ações que serão é possível adequar os conteúdos de acordo com
efetivadas. Sendo assim os responsáveis pela as necessidades educacionais do corpo discente.
elaboração do PPP escolar devem levantar inÉ fundamental nesse processo a particiformações sobre os alunos de duas maneiras:
pação dos professores de cada disciplina, pois
eles possuem conhecimentos específicos que po• Por meio das fichas de matrícula
dem ser de grande valia. Esse é um dos trechos
mais importantes do projeto político pedagógico:
é aqui que a escola exerce sua autonomia para
• meio da realização de pesquisa
elaborar o currículo.
Também devem ser acrescentadas as
G – PLANO DE AÇÃO
estatísticas socioeconômicas da comunidade
em que a escola está inserida. Essa informaTodas as propostas de um projeto políção costuma ser disponibilizada por órgãos
tico
pedagógico
devem culminar em um plano
públicos, secretarias e prefeituras, por exemplo. Nesse trecho cabe também definir a parti- de ação. Ou seja: o PPP escolar, além de deficipação que se espera dessas famílias no pro- nir estratégias, deve definir como implantá-las.
Estabelecendo assim as atitudes pedagógicas
cesso educacional.
precisas e essenciais.
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Como um guia para as decisões escolares que devem ser efetuadas, o PPP deve ser
avaliado e se necessário alterado ao longo dos
anos e das interferências pelas quais a escola
e os alunos vivenciam . Isto é, deve ser consultado e modificado constantemente, para evitar
que ele se torne um documento obsoleto e inutilizado.
O PPP nem sempre será completamente reformulado, porém, deve aberto a modificações e atualizações necessárias e constantes.
Trabalhar com a implementação e o acompanhamento das etapas do PPP de forma contínua e conjunta é importante para que se
consiga reavaliar as ações, caso não estejam
funcionando como o esperado.

APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÌTICO
PEDAGÒGICO

Avaliar o processo baseando-se em dados concretos sobre como a escola organiza-se
para colocar em ação seu projeto político-pedagógico. A avaliação do projeto político-pedagógico, numa visão crítica, parte da necessidade
de se conhecer a realidade escolar, busca explicar e compreender criticamente as causas da
existência de problemas, bem como suas relações, suas mudanças e se esforça para propor
ações alternativas (criação coletiva). Esse caráter criador é conferido pela autocrítica. Avaliadores, que conjugam as ideias de uma visão
global, analisam o projeto político-pedagógico,
não como algo estanque, desvinculado dos aspectos políticos e sociais.
Não rejeitam as contradições e os conflitos. A avaliação tem um compromisso mais
amplo do que a mera eficiência e eficácia das
propostas conservadoras. Portanto, acompanhar e avaliar o projeto político-pedagógico é
avaliar os resultados da própria organização do
trabalho pedagógico. Considerando a avaliação
dessa forma, é possível salientar dois pontos importantes. Primeiro, a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e oferece subsídios ao projeto
político-pedagógico.

O Projeto Político-Pedagógico auxilia
na formação com qualidade, ajuda o processo
de uma gestão democrática no interior da escola, possibilitando a organização do trabalho
pedagógico na escola e, oportunizar a reflexão
coletivas que favorecem o diálogo, a comuniSegundo, ela imprime uma direção às
cação entre diversos segmentos envolvidos
ações
dos
educadores e dos educandos. O
com o processo educativo, contribuindo para
processo de avaliação envolve três momentos:
uma gestão democrática escolar.
a descrição e a problematização da realidade
A aplicação do Projeto Político Pedagó- escolar, a compreensão crítica da realidade desgico é condição para que se firme sua identi- crita e problematizada é a proposição de alterdade, como espaço pedagógico propício para nativas de ação, momento de criação coletiva.

a construção do conhecimento e da cidadaÉ preciso haver uma sensibilização para
nia. Por sua vez, a percepção do processo de
que
a
implementação
ocorra de fato. Relembrar
construção do conhecimento, que os agentes
escolares têm, influência na implementação do as metas e ações já discutidas anteriormente e
o cumprimento das mesmas; verificar se os proProjeto Político Pedagógico na escola.
jetos complementares estão sendo executados;
Entendida a construção do conheci- quais as dificuldades encontradas e se há nemento numa concepção dialética, construtor cessidade de adaptações.
histórico, dinâmico e contínuo, nele o indivíduo
Para que o projeto político pedagógiaprende por interações coletivas, de forma atico
realmente
tenha êxito é necessário que haja
va, e o papel do professor é provocar conflitos
cognitivos no aluno, impulsionando-o à criação planejamento antecipado de cada ação e que
tenha vínculo com o projeto político pedagógico,
de novos conhecimentos.
observando a realidade da instituição, do momento e do espaço a ser realizada tendo toda a
comunidade escolar envolvida.
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O acompanhamento será contínuo, feito
por pessoas responsáveis que se reúnem para
saber como andam os trabalhos, as ações menores que estão sendo planejadas, concluídas
e avaliadas, tendo vínculo com o Projeto Político
Pedagógico.

O processo de avaliação se dá em diversas situações podem ocorrer nos espaços
de das reuniões bimestrais abrangendo aqui
os educandos e os pais, e também nas reuniões pedagógicas semanais, espaço de discussão dos professores. Segundo Viegas (1998,
p.32):

Neste sentido, foi observado que ao
construir e implementar o Projeto Político Pedagógico é preciso haver diagnóstico das necessidades de toda comunidade escolar a ser atendida durante o ano letivo, que os planos devem
ser flexíveis e abertos a mudanças no decorrer
do processo. Além disso, é necessário que todos da comunidade escolar atuem na elaboração e na execução do Projeto Político Pedagógico com participação ativa e interesse coletivo.

Acompanhar as atividades e avaliá-las
levam-nos à reflexão, com base em dados concretos sobre como a escola organiza-se para
colocar em ação seu Projeto Político-Pedagógico. A avaliação do PPP, numa crítica, parte
da necessidade de conhecer a realidade da
unidade escolar, busca explicar, compreender
criticamente as causas da existência de problemas, bem como suas relações, suas mudanças e se esforça para propor ações alternativas
A escola que norteia suas ações sob a (criação coletiva).
ótica de uma gestão democrática e respaldada
no projeto político pedagógico, de concepção
Na avaliação do Projeto analisa-se a
inovadora, certamente viabilizará o processo de Programação feita e suas ações precisas, as
ensino - aprendizagem de qualidade. Em suma, atividades desenvolvidas, as tomada de alteconstata-se que a escola precisa redimensionar ração às normas, também se revê as necessisua prática, portanto, é imperativo pautar sua dades da escola. É uma avaliação global que
atuação numa gestão descentralizadora na qual vê o PPP como um ponto concreto, um passo,
as ações coletivas estejam contempladas num dentro de uma grande caminhada, e não como
Projeto Político Pedagógico.
a fórmula mágica, de transformação da realidade escolar
Contudo, não se deve perder de vista
que o PPP é um objeto de estudo permanente e
O PLANEJAMENTO DOCENTE
flexível. Como diz Gadotti (1998, p. 16): [...] não
DE ENCONTRO COM O PROJETO
se constrói um projeto político pedagógico sem
POLÍTICO PEDAGÓGICO
uma direção política, um norte, um rumo [...].
O projeto político 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 e as responsabilidades são compartilhados, objetivando difundir no âmbito escolar uma 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 pelo exercício da interação, da reflexão e da ação coletiva.

O planejamento docente é uma das
ações para que a escola repense sua missão,
bem como a participação dos professores e
coordenadores em seu cumprimento. No Planejamento Docente tem-se a oportunidade de organizar o tempo e as atividades a serem desenvolvidas com os alunos, de maneira a favorecer
conhecimentos, habilidades e atitudes propostas.
Ele deve expressar o pensar na ação docente,
refletindo os objetivos, conteúdos, metodologias
e avaliações dos alunos e do próprio professor.
O Processo de ensino-aprendizagem
é produto do Planejamento Docente, e deste
modo, ele está articulado ao Projeto Político-Pedagógico. Vasconcellos (2002) declara que o
Planejamento Docente terá muito mais consistên1253
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cia e organicidade se estiver articulado ao Projeto
Político Pedagógico da escola. Em vista disso,
a relação entre o Projeto Político Pedagógico e
o Planejamento Docente decorre da participação
na tomada de decisões, na construção, elaboração, execução e na avaliação do Projeto Político-Pedagógico.

Ao confrontar a realidade da escola
com as propostas da equipe segue a ação de
elaborar um plano de ação, o planejamento
provoca um questionamento que ajuda a gerar
soluções para concretizar os ideais da escola, ao mesmo tempo em que traz esses objetivos para o dia a dia da instituição. Nesse
contexto, contudo, o pensamento e a ação não
podem ficar aprisionados. Como afirma Gemerasca (2004, p. 50): “Seguir mecanicamente
um roteiro não nos garante a eficiência nem a
eficácia do planejamento. É necessário estar
atento às circunstâncias, aos novos estímulos e
problemas que vão surgindo, a fim de adequar
tecnicamente o “roteiro” às necessidades do
grupo e da instituição que planeja. ”

O não envolvimento dos professores no
processo de participação coletiva e desenvolvimento do seu planejamento de acordo com o
Projeto Político-Pedagógico e a não aplicação do
mesmo no cotidiano escolar, pode trazer muitas
dificuldades na continuação de todo o trabalho.
O Planejamento Docente requer compromisso
com o trabalho a ser desenvolvido. Por todos docentes atuantes do processo educativo os. Docentes são orientadores do ensino, favorecendo
Dessa forma, toda a equipe pode traa aprendizagem dos alunos.
balhar junta em prol da mesma missão, sendo constantemente relembrada do contexto e
Pedagogos e professores devem estar do papel de cada um pelo planejamento geral.
integrados na organização do trabalho educativo. Isso possibilita que cada membro da equipe
No desenvolvimento desse processo, é importan- direcione seu próprio trabalho para o objetivo
te que todos os envolvidos tenham as mesmas que toda a escola tem em comum direcionanmetas para a escola, assegurando o cumprimen- do a realização do que foi proposto e aliando
to da sua função social, garantindo a aprendiza- todo o plano da instituição com sua missão e
gem do conhecimento histórico para todos os seus valores.
estudantes.
Conforme ressalta Libâneo (2008). A
A importância do planejamento docensociedade brasileira está passando por intensas te, como orientador do ensino favorecendo a
transformações econômicas, sociais, políticas, aprendizagem. Apoiado em Padilha (2011)
culturais. As novas exigências educacionais dian- destacamos, como os professores fizeram, que
te dessas transformações pedem um professor o planejamento é um processo de decisão, no
capaz de exercer sua profissão em correspon- qual o professor atua de forma concreta nas
dência às novas realidades da sociedade, do ações do seu cotidiano, integrando a relação
conhecimento, do aluno, dos meios de comuni- professor-aluno com também a relação profescação e informação. Há uma nítida mudança do sor-professor.
desempenho dos papéis docentes, novos modos
de pensar, agir e interagir. Com isso, surgem noObserva-se a importância de o planevas práticas profissionais, novas competências jamento docente estar relacionados com as
(LIBÂNEO, 2008, p. 81).
propostas do PPP. Baseado em Vasconcellos
(2002) o planejamento docente terá muito mais
O termo planejamento refere-se à refle- consistência e organicidade se estiver articulaxão sobre a prática, definir ações a serem desen- do ao Projeto Político-Pedagógico. Tal relação
volvidas, partindo da realidade que se conhece afirma que “os projetos desenvolvidos se artie das metas que se quer alcançar. O PPP é o culam com o PPP como um gancho para se
vai estabelecer os caminhos a execução da ação trabalhar os objetivos em destaques, com esta
educativa, prever seu desenvolvimento e sua ava- citamos Vasconcellos 1995, no qual já menliação. É um meio de antecipar as dificuldades e cionado na introdução deste trabalho: “Wright
projetar maneiras possíveis de superá-las.
Mills comparou a situação dos educadores à
de remadores, no porão de uma galera. Todos
1254
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estão suados de tanto remar e se congratulam
uns com os outros pela velocidade que conseguem imprimir ao barco. Há apenas um problema: ninguém sabe para onde vai o barco [...]
(VASCONCELOS, 1995).

é a complexidade, a compreensão e o aprofundamento desses conceitos. Privilegiam-se
situações de aprendizagem significativas, com
metodologias variadas, que permitem articular
os diferentes saberes, buscando experimentação e vivências, desenvolvendo projetos que
Como citado, Vasconcellos, a relação estimulem a formação integral do estudante.
do planejamento docente com o PPP, é visto
como uma forma de todos os professores reElaborar conclusões, em uma atitude
marem juntos com diferentes remos, porém em ativa na construção de conhecimentos. Nos
uma mesma direção.
dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a
ação pedagógica deve ter como foco a alfabetiA formação e o acompanhamento do zação, a fim de garantir amplas oportunidades,
professor em sua prática são vistos como algo para que os estudantes se apropriem do sisdireciona a equipe a retomada e elaboração tema de escrita alfabética de modo articulado
do planejamento docente não perca de vista ao desenvolvimento de outras habilidades de
com o PPP, vale destacar, como apresentado leitura e de escrita e ao seu envolvimento em
na fundamentação teórica, que o preparo do práticas diversificadas de letramentos: “Como
professor técnico/profissional e sócio-político aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, “os
é imprescindível no processo de construção conteúdos dos diversos componentes curricudo PPP. Assim, todas as ações coletivas até o lares [...], ao descortinar às crianças o conheplanejamento docente e a atuação do profes- cimento do mundo por meio de novos olhares,
sor no cotidiano, serão conduzidos ao mesmo lhes oferecem oportunidades de exercitar a leiobjetivo.
tura e a escrita de um modo mais significativo”
(BRASIL, 2010).
O acompanhamento do processo ensino-aprendizagem é realizado pelos professores
Ao longo do ensino os estudantes se
e pelos profissionais dos setores de Coordena- deparam com desafios de maior complexidade,
ção Pedagógica e de Orientação Escolar que, sobretudo devido à necessidade de se aproem conjunto, analisam e buscam formas de priarem das diferentes lógicas de organização
intervenção mais apropriadas para o avanço dos conhecimentos relacionados às variadas
do aprendizado dos estudantes. Nesse senti- áreas do conhecimento.
do, são vários os procedimentos usados: atendimento individualizado ao estudante, registro
Tendo em vista essa maior especialide acompanhamento, estudo de caso, plano zação, é importante, nos vários componentes
de estudo individual, dinâmicas de grupo, pa- curriculares, retomar e ressignificar as aprendilestras, entrega de Coletâneas, Relatórios de zagens no contexto das diferentes áreas, visanAprendizagem e Boletins, encontros com pais, do ao aprofundamento e à ampliação de repercontato com os profissionais da área de educa- tórios dos estudantes. Nesse sentido, também
ção e saúde, entre outros.
é importante fortalecer a autonomia desses
adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferO processo da construção curricular ramentas para acessar e interagir criticamente
também perpassa pelo grupo, baseando-se com diferentes conhecimentos e fontes de innas referências as legislações oriundas dos formação.
Conselhos Nacionais e Estaduais de Educação,
as concepções do Projeto Político-Pedagógico
e a Intencionalidade Política da Escola. Na atuação docente da Escola Educar-se, o processo
de aprendizagem se organiza como uma espiral, em que os conceitos aparecem muitas
vezes ao longo da escolarização; o que muda
1255
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Político-Pedagógico da instituição é o eixo norteador e articulador para que
todos envolvidos atinjam coletivamente os objetivos educacionais. É a efetivação do mesmo
que orienta a comunidade escolar em todas as ações pedagógicas e administrativas dentro da
escola.
Sendo o documento norteador das práticas pedagógicas a constante visitação e replanejamento do documento aprimorar todo o processo de organização e funcionamento de uma
instituição de ensino, bem como seu planejamento futuro.
O ato de planejar, no ambiente escolar, não se limita em somente gerenciar o processo
de ensino/aprendizagem, há em conta o pensar que a escola tem do aluno atuando em uma
determinada sociedade. Por isso, que tal gerenciamento vai além de cumprimentos de metas,
mas é uma ação também política, visando a formação de cidadãos, e definindo a identidade da
escola. Tal identidade aborda o contexto do aluno e sua realidade social.
Dessa forma, percebemos que a escola que assume um espaço no qual as pessoas
podem dialogar, pensar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes, um lugar onde há
oportunidade para criar, colaborar, discordar e transformar. A escola autônoma é onde todos os
envolvidos podem pensar, refletir e avaliar o processo de construção do conhecimento e que
não deve ser tratado de forma dogmática e esvaziado de significado.
Assim, o Projeto Político-Pedagógico é um documento que organiza e facilita todo o
funcionamento de uma instituição de ensino. Sua construção e constantes reflexões e (re) elaborações devem acontecer para que atenda as reais necessidades da formação de seus alunos.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E A SUA
INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a contribuição da contação de história na
educação infantil, uma vez que elas estimulam na criança a construção do imaginário, sendo
um excelente recurso para o professor trabalhar as mais diversas situações comportamentais
no cotidiano escolar. O ato de contar história na educação infantil além de contribuir para a
formação da personalidade, pois, as crianças se identificam com os personagens, torna-se um
grande recurso pedagógico do professor ao auxiliá-lo com o processo de aquisição da leitura
e escrita de seus alunos de forma prazerosa. Utilizou-se como método de pesquisa, leitura de
livros e documentários que abordam o assunto em questão.

Palavras-chave: Educação Infantil; Personalidade; Comportamento.
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INTRODUÇÃO

O

ato de contar história para as crianças, existe para muitos ainda no ambiente
familiar pertencente a sua cultura, antes mesmo da criança frequentar a escola.
Na atualidade as tecnologias estão chegando cada vez mais cedo na vida das
crianças, fato esse que estimula muitas vezes a perda da atenção referente aos livros, tornando
o trabalho do educador mais desafiador.
O ato de contar história tornou-se um recurso precioso para a prática pedagógica na
educação infantil, ao contar uma história o professor interage no mundo particular do aluno de
diversas formas, as mensagens que uma simples história transmite, desenvolve a criatividade, a
imaginação, auxilia na oralidade e contribui para a formação da personalidade, trabalhando de
forma lúdica no comportamento infantil.
É na escola que muitas vezes as crianças irão ter um contato especial com as histórias,
deixando de lado as tecnologias oferecidas no ambiente familiar como: jogos, celulares, televisores entre outros, sendo assim, cabe ao professor realizar um planejamento específico para a
escolha das histórias que serão contadas, com os objetivos claros que desejam alcançar e a
forma como essa história será contada.
O educador deve conhecer bem os seus alunos, proporcionando significado à contação
de histórias, dessa forma cria-se uma relação da leitura com a realidade, fazendo sentido e tornando-se um momento prazeroso de aprendizagem e desenvolvimento para a criança, sendo
assim, a figura de um contador de história se faz necessário, no qual já existem diversos cursos
que auxiliam professores que pretendem se aperfeiçoar na arte do contar histórias.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E O
IMAGINÁRIO INFANTIL
Segundo Faria (2016), ao contar uma
história, se desperta na criança sentimentos e
emoções que se ligam ao imaginário, possibilitando a construção do seu próprio conhecimento ao intercalar fantasia com a realidade.
É natural do ser humano a busca por
respostas para as suas inquietações e conhecimento de si mesmo, esse sentimento também se torna presente na criança e as histórias transmitem conhecimentos e valores que
se tornam realidade com os seus personagens
(FARIA, 2016).

A literatura para crianças hoje abrange diferentes tipos
de contos, entre os tradicionais e os modernos. Segundo Léon, os contos tradicionais (contos de fadas, contos maravilhosos etc.) “tocam aspectos muito importantes de nossa natureza e de nossa história [pois] o conto
constrói/estabelece o ser humano como um ser de linguagem e de cultura, para o qual todas as atividades de
sobrevivência (alimentos, roupas, relacionamento com
animais e plantas) adquirem dimensões imaginárias e
simbólicas.” Por isso, contos de fadas, lendas em geral
de todos os povos, fábulas e histórias populares continuam a ser apreciados e a fascinar as crianças. Ao lado
deles, temos os contos modernos: para Léon, “são narrativas originais, criadas por autores contemporâneos,
que não têm nada a ver com a tradição oral (popular),
mas que trazem uma certa renovação do maravilhoso”.
Além disso, os contos modernos abordam o dia a dia
das crianças, desde as situações mais banais do cotidiano até temas sociais, existenciais, éticos, religiosos
de nosso tempo e com os quais, conscientemente ou
não, os pequenos leitores estão em contato (FARIA,
2016, p.24).

Na imaginação infantil, a criança se
transforma naquilo que mais lhe agrada, às veAssim a contação de história torna-se
zes é o mocinho, às vezes é o vilão, é o desenvolvimento do consciente e subconsciente, um recurso rico para o professor, pois, fala
formando assim a sua personalidade que pode com a criança de um modo que ela entende,
usa-se do lúdico, do imaginário para transmitir
ser boa ou ruim (FARIA, 2016).
a mensagem que auxilia a criança a viver aqueDurante a infância, muitas crianças le momento de sua vida (FARIA, 2016).
possuem sentimentos confusos em relação à
família, a si mesma e ao mundo, para elas, faCOMPORTAMENTO INFANTIL
lar sobre o que sentem e suas emoções são
mais complicados do que para um adulto que
De acordo com FELICE (2013), ainda
sabe assimilar melhor as suas emoções, por bebê, a criança demonstra traços de sua perisso a incerteza emocional muitas vezes pode sonalidade que podem ser observadas pelos
ser observada no comportamento da criança pais, algumas têm mais facilidade de socialiem forma de agressão, desobediência, hipera- zação, outras demonstram um comportamentividade, dificuldade no aprendizado, atenção e to mais reservado, o que não significa que a
ansiedade (FARIA, 2016).
criança sofra de algum transtorno, são apenas
traços de personalidade.
Muitos desses sintomas acima não
são percebidos no ambiente familiar ou é visto
Na vida escolar, o comportamento da
como uma criança manhosa e recompensado criança fica mais exposto, uma vez que ela
com objetos como: celulares ou brinquedos, é está em convívio com pessoa diferentes do seu
no cotidiano escolar que o professor consegue ambiente familiar, a criança que se socializa
observar melhor os sentimentos das crianças, com facilidade logo expressa suas caracterísna representação de um desenho ou em uma ticas por ser falante, extrovertida, fazendo amibrincadeira de faz de conta, por exemplo, a zades facilmente, o contrário da criança que é
criança inconscientemente transmite as emo- mais retraída, com características de timidez, é
ções e sentimentos que de outra forma não mais calada e isola-se com facilidade (FELICE,
aparecem:
2013).
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O professor provavelmente conhecerá
os seus alunos e as características da personalidade de cada um, e é por isso que quando
uma criança muda o seu comportamento tornando-se mais agressiva ou quando se isola
dos demais, o professor é o primeiro a notar
essa mudança, daí a importância de um diálogo entre família/escola, pois juntos podem
ajudar a criança a solucionar seus conflitos internos:
Os pais também podem dedicar diversos momentos
de seus fins de semana para os filhos, realizando atividades em conjunto e propiciando oportunidades de
lazer e união. Devemos lembrar que não é somente a
quantidade de horas que os pais passam com os filhos
que é importante, mas também sua qualidade. Mesmo
não sendo muitos os momentos em que pais e filhos
estejam juntos, podem ser muito ricos se envolverem
proximidade, atenção e disponibilidade emocional dos
pais. A qualidade da relação pais-filhos envolve também a manutenção das funções parentais na vida das
crianças. O afeto, a dedicação, o cuidado e o amparo
às crianças, ao lado da educação e colocação de limites, fazem parte das funções parentais necessárias ao
desenvolvimento infantil (DE FELICE, 2013, p.90)

A Instituição Educacional deve conhecer a família, a comunidade e a convivência da
criança, na qual por vezes a resposta referente
à mudança de seu comportamento está dentro
de casa, à superproteção ou o desamparo podem ser desencadeadores de alguns comportamentos (FELICE, 2013).
Uma criança por volta dos 4 anos de
idade, torna-se mais desafiadora, encontra-se
na fase da afirmação, começa a sair dos limites, sente-se mais segura de si sem se importar com o outro, nesta idade a imaginação, o
faz de conta e a fantasia estão em alta, são
criativas.
Porém, é uma fase em que suas criações tornam-se mentirosas, necessitando de
atenção por parte da família, pois ao mesmo
tempo que relata com detalhes acontecimentos
vistos dentro de casa, elas também inventam
inverdades para se safar de algo ou alguém
que a venha incomodar (FELICE, 2013).

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
E SUA CONTRIBUIÇÃO NO
COMPORTAMENTO INFANTIL
Antigamente o ato de contar história
nas escolas era classificado apenas como uma
forma de passatempo para as crianças, porém
no atual século XXI, alguns educadores ressurgem como um contador de história consciente
de que ao escolher um bom conto trabalha na
criança o imaginário e auxilia de forma lúdica
a criança no desenvolvimento da oralidade,
assim como as histórias por terem relações
culturais e muitas fazerem parte da realidade
da criança trabalha pontos comportamentais
(SANTOS; CAMPOS, 2016).
A escuta atenta de uma história significativa para a criança, instrui, interage, ensina conceitos acerca do certo e do errado,
desenvolve a responsabilidade, estimula a leitura e conhecimento do mundo. O professor
ao planejar a escolha das histórias proporciona
a formação de cidadãos conscientes quando
aborda temas como diversidade, identidade
cultural, inclusão, racismo, evitando o bullying
tão existente nos ambientes escolares que geram desconforto, exclusão, agressividade, sendo um dos principais motivos das mudanças
de comportamentos infantis (SANTOS; CAMPOS, 2016).
Os contos destacam valores como a família, a amizade,
o amor, sentimentos bons assim como os ruins como:
a traição, o abandono, a violência, auxiliando a criança
a refletir sobre sua vida e convívio em sociedade (SANTOS; CAMPOS, 2016).

Ao interagir com as histórias, a criança vivencia a mesma por meio da imaginação
na qual ela torna-se capaz de resolver os problemas que enfrenta em seu cotidiano, não se
sente mais sozinha, ela vê no personagem um
companheiro, um apoio para enfrentar os monstros, as bruxas (SANTOS; CAMPOS, 2016).
Os obstáculos que aparecem de forma lúdica no conto, porém, representado de
forma real por alguém ou algo na realidade da
criança, auxiliando-a a encontrar escolhas, soluções para vencer suas batalhas, todas essas
situações fazem parte do psíquico da criança,
contribuindo para a formação do processo de
identificação:
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Os contos de fadas, quando bem trabalhados, são canais de grande valor e eficácia para o objetivo geral da
educação escolar: a individuação e a autonomia como
ser humano pleno. Especificamente, no tocante à construção de uma educação integral, que busque a superação do paradigma positivista, no qual a razão é o foco
central, é importante estabelecer um novo paradigma
no âmbito educacional: a junção entre ciência moderna
e tradição, ou seja, o intercâmbio entre os valores da
ciência e do progresso tecnológico e os valores da vida
interior. Assim, estará o educador lidando de forma a
ser um verdadeiro beija-flor para seus alunos: auxiliando-os a perceber a beleza interna existente em cada
ser humano, bem como as mazelas da alma humana e,
sobretudo, possibilitando-os alçar vôos cada vez mais
altos rumo à individuação, levando-os a estabelecer relações interpessoais harmônicas e equilibradas (SANTOS; CAMPOS, 2016, p.159)

Os contos de fadas são histórias que
auxiliam a falar com as crianças sobre determinados comportamentos. De forma simples e
simbólica, tratam assuntos como a violência,
a fome, o medo, o abandono, mostrando de
um modo fácil de entender que é possível errar, cometer atos negativos, porém que é mais
gratificante e construtivo alimentar sentimentos
bons e positivos.
Ao trabalhar um conto de fadas, o professor coloca em pauta emoções e dificuldades vividas pela criança, seja no ambiente familiar ou escolar e abre uma grande variedade
de assuntos no qual a criança não se sente segura para falar, seja por vergonha, seja por não
conhecimento de seus sentimentos, do que é
certo ou errado.
Trabalhar temas que abordam a
existência do mal e a existência do bem, auxiliam a criança na resolução dos seus problemas, sabendo enfrentar os seus medos, é
comum que ao ouvir um conto a criança compreenda e se reconheça em uma determinada
situação, sem que exista a necessidade de explicações de um adulto, permitindo assim que
a mesma compreenda por exemplo quando sofre abusos familiares e saiba pedir auxílio, outro
acontecimento muito presente nos ambientes
familiares é a presença da madrasta e a não
aceitação da criança.
Atualmente livros infantis refletem as
dificuldades relacionadas ao racismo deficiências e auxiliam os professores na transmissão
de mensagens democráticas e positivas, assim
como ajudam as crianças a se sentirem per-

tencentes de um espaço social, no qual tem
direito ao respeito, à integração e a educação
de forma livre e sem sofrerem preconceitos.
Histórias que abordam a identidade
pessoal contribuem para que as crianças possam se conhecer e reconhecer o seu espaço
no mundo, entendendo, respeitando e aceitando as diferenças do outro, por meio do inconsciente a criança determina de forma significativa o comportamento humano.
Se inconscientemente a criança é reprimida, a mesma tende a sufocar os seus sentimentos o que altera em sua personalidade,
por outro lado, se inconscientemente ela tiver
liberdade na exploração do seu Imaginário,
terá alterações positivas na sua formação de
personalidade, sendo assim, é importante que
temas e assuntos conflitantes façam parte do
contexto das histórias contadas, pois, servem
como suporte para entendimento de como enfrentar dificuldades, dores e buscar e conquistar soluções e momentos alegres:
O desenvolvimento neuropsicológico não é de responsabilidade exclusivamente neurobiológica. Outros elementos interferem nesse processo, como a inserção
no meio social e a incorporação dos costumes culturais. Um instrumento cultural salientado por Bettelheim
(2007) bem como promovedor do aperfeiçoamento das
habilidades na criança é o conto de fadas. Ao entrar em
contato com os contos de fadas, a criança teria possibilidade de aprimorar a sua cognição e de conhecer
as suas emoções. O conteúdo dos contos de fadas e
a sua arquitetura simples facilitam acesso da criança a
sua compreensão, motivando enriquecendo seu aprendizado. Tomando-se como parâmetro o axioma das
vantagens das histórias infantis no processo do desenvolvimento da criança, nos campos da afetividade, da
imaginação, da criatividade e da transmissão de valores
(SANTOS e CAMPOS, 2016, p.120).

O ato de contar história cotidianamente auxilia a criança na compreensão de que
para tudo existe um momento certo, como: a
hora de estudar, a hora de brincar, o horário de
comer, de descansar e de prestar atenção na
mensagem da história, além de ser um grande
contribuidor da oralidade.
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A TECNOLOGIA E A CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA
A tecnologia e a arte se completam, por
meio dela o indivíduo pode observar a arte, sem
que esteja realmente presente em uma galeria
ou museu, a tecnologia é um termo usado para
atividades do domínio humano, embasadas no
conhecimento de um processo ou manuseio de
ferramentas, é importante conceituar a palavra tecnologia enquanto conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento
prático do conhecimento científico (HOHMANN;
WEIKART, 2004).
O professor tem a responsabilidade de
saber orientar para que realmente esse aprendizado chegue de maneira positiva ao seu aluno,
para isso ele deve estar constantemente reciclando e inovando o saber dentro da atual evolução da
tecnologia, recursos como televisão, computador,
projetor multimídia, aparelho de DVD e outros recursos, já estão presentes também na rede pública de ensino, de modo a diminuir as diferenças
entre as classes sociais.
Este fator colabora no aumento da qualidade do processo educacional, exploram também
o ver, o visualizar, ter diante de nós as pessoas, os
cenários, cores, relações espaciais, personagens
quietos ou não, assim como o aparelho de som
que é outro importante recurso utilizado em sala
de aula, pois favorece a audição da criança, além
de estimular o gosto musical, possibilitam que a
criança reconheça diferentes ritmos, sons e melodias (HOHMANN; WEIKART, 2004).
É muito importante ainda, que o educador
saiba analisar as imagens, cenas e sons que compõem o cotidiano da criança de hoje.E que, em
conjunto com outros educadores, saiba encontrar
jeitos de desenvolver com qualidade, a parte que
lhe compete na formação educativa, individual e
coletiva da infância (HOHMANN; WEIKART, 2004).
Além destes recursos midiáticos, existem
outros recursos visuais, impressos como livros,
revistas que auxiliam também no processo de
percepção da criança. Atualmente com o desenvolvimento da tecnologia, livros em 3D, em alto
relevo, texturizados e com sons já fazem parte do
cotidiano da criança, estimulando a curiosidade e
seu desenvolvimento, principalmente nas crianças

pequenas (0 à 1 ano), no qual, a cor, a imagem e
o som lhe chamam muito a atenção (HOHMANN;
WEIKART, 2004).
A internet é um veículo de trabalhos de artistas, produções interativas, museus virtuais, galerias e com isso as novas ferramentas vai invadindo
as inovações, dispositivos tecnológicos e avanços
científicos, revelando percepções extras corporais
e chamando o expectador a participar e ser co-autor da obra (HOHMANN; WEIKART, 2004).
A arte pode propagar e questionar estilos
de vida, preparar uma nova consciência por meio
da sensibilização, alertando e gerando reflexões.
As manifestações artísticas são representações
ou contestações oriundas das diversas culturas, a
partir do que a sociedade, em cada época, vive e
pensa (HOHMANN; WEIKART, 2004).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO
AUXILIADOR NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Segundo estudos de Ribeiro (1999),
entre os muitos desafios encontrados por educadores o maior deles é a fase da alfabetização, no qual a compreensão da leitura e como
motivar o educando ao gosto pelo mundo da
leitura são pontos primordiais, pois o educando precisa transcender além da decodificação
das letras, tem que ir além do que está escrito
e ser capaz de compreender a leitura, a mensagem ou informação que esta traz.
Não basta o professor adotar métodos,
é preciso um trabalho em equipe: gestão, professor e coordenação, que haja subsídios e
disponha de recursos como uma boa biblioteca, planejamento de atividades diárias voltadas
para a leitura e empréstimos de livros de qualidade para os alunos (RIBEIRO, 1999).
A leitura é importante, pois nos conduz
ao mundo da imaginação, nos faz mergulhar
em universos desconhecidos, com as diversidades dos gêneros literários, seja ela infantil,
romance, um clássico, um artigo de revista ou
jornal, inúmeras possibilidades de conhecer e
de se informar, desenvolvendo-se culturalmente, nos tornando leitores, cidadãos críticos e
formadores de opinião (RIBEIRO, 1999).
No processo de aprendizagem da leitura cabe ao professor buscar informações,
textos que tenham significados para a criança,
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quando a leitura passa a ter significado a criança estabelece uma relação do que lê com a
realidade, o texto começa a fazer sentido e o
aprendizado torna-se prazeroso:
Trata-se, pois, de partir dessas vivências da narrativa
para organizar esses saberes em sistema coerente e
ampliá-lo, respeitando-se as competências já trazidas
pelas crianças antes da alfabetização e as que adquirem na escolarização. Daí a grande importância do
professor ter uma formação literária básica para saber
analisar os livros infantis, selecionar o que pode interessar às crianças no momento dado e decidir sobre
os elementos literários que sejam úteis para ampliar
o conhecimento espontâneo que a criança já traz de
sua pequena experiência de vida. As escolhas, tanto
do livro como o quê e como trabalhar esse instrumental
literário são da maior importância. Na literatura afetiva,
espontânea, como vimos, o leitor é envolvido pela história que o toca de diferentes maneiras (emoção, medo,
identificação, rejeições diversas etc.). Mas, como observa Poslaniec, é preciso antes saber se o livro escolhido é adequado à competência de seus leitores (FARIA,
2016, p.21).

Outro fator importante e que dificulta a
compreensão da leitura é o processo de alfabetização nas séries iniciais devido ao domínio da palavra falada e escrita, muitas vezes a
criança passa a ler por obrigação é nesse caso
que surge o desinteresse pelo ato de ler.
A realidade cotidiana dos educadores
e pais, sobrecarregados com as atividades,
compromissos e, portanto, sem tempo em auxiliar os educandos no desenvolvimento da capacidade de leitura, é um desafio que educadores e a instituição escolar têm que superar
para conseguir formar sujeitos leitores, possibilitando aos alunos o desenvolvimento de sua
sensibilidade expressiva e não permitir que a
leitura seja mecanizada. O acesso ao conhecimento se torna mais fácil aos que têm oportunidade de ler e fazer uso da leitura é uma condição básica para que o indivíduo compreenda
o mundo, as pessoas e tudo o que o rodeia.

ensino para assim obter resultados satisfatórios
nos objetivos propostos por meio da história. O
aquecimento para iniciar a atividade de contar
uma história, como a apresentação do livro, um
pouco da história do autor, é fundamental, pois
motiva os alunos a questionar conhecimentos
sobre o tema, no qual a sala trabalha um determinado livro ou texto específico e o professor
utiliza de perguntas como: Vocês conhecem
histórias sobre super heróis? Quais?, para sondar o conhecimento e a curiosidade dos alunos (RIBEIRO, 1999):
E o que fez a criança de ter se justamente naquele livro? O título? Até pode ser, mas duvido muito que uma
criança recorra à ficha técnica para verificar número de
edição, tradução, nome da editora, do editor, formação
de escritor e ilustrador. Obviamente ela não tomar a
decisão de ler ou não um livro em função desses dados. Mas, à medida que ela for apurando o gosto pela
leitura, começará a surgir uma série de preferências.
De gêneros, de coleção, de querer conhecer todos os
livros que o autor produziu e, com tudo isso em ebulição, vem uma certa maturidade, uma certa autonomia e
daí uma certa alegria de circular por entre as estantes e
de fazer comparações, ligações, de vibrar com o novo
lançamento, sinal de um repertório está sendo formado.
E quando menciono “A Escolha de Repertório”, quero
comunicar o contador de história que ele não precisa
sair correndo como um louco para conhecer tudo de
Lobato, tudo da Ana Maria Machado, tudo da Ruth Rocha, tudo de Luís da Câmara Cascudo, tudo dos Irmãos
Grimm, e Andersen, de La Fontaine, de Perrault, de...
sim, só teremos a crescer com eles, claro; mas o que
está em jogo é um relacionamento saudável, gostoso,
verdadeiro, com a literatura infanto-juvenil, é o tempo
que cada leitor precisa para digerir, processar as suas
leituras (RIBEIRO, 1999, p.35).

A apresentação da capa, a ilustração,
filmes relacionados aos livros, atividades de pintura após a leitura são estratégias que auxiliam
o trabalho pedagógico e incentiva os alunos
a interessar-se pela aula de forma prazerosa,
além da interação com os outros. O professor
necessita entender a leitura como um processo
no qual, estão incluídos vários tipos e níveis de
Para realizar a prática da contação de leitura e saber desenvolver o trabalho em sala
histórias que venham a auxiliar no processo de de aula apresentando atividades que motivem
alfabetização, primeiramente o professor deve- a prática da leitura (RIBEIRO, 1999).
rá ser um leitor e ter conhecimento de diversas
concepções de leitura e as utilizá-las em sala
de aula, ter domínio da didática e práticas de
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Na educação infantil a literatura como
as de Monteiro Lobato, abrem questionamentos
sobre a realidade, atrai a atenção e o interesse pela história assim como os contos de fadas
que possibilitam o pensar, a imaginação e despertam as fantasias infantis, leituras estas que
se fazem necessárias na fase de alfabetização,
pois, a criança é curiosa em relação ao mundo
(RIBEIRO, 1999).

te no seu cotidiano a sua atuação no mundo
letrado, ou seja, é por meio da leitura que o
aluno abrirá portas para novos horizontes sejam
eles profissionais, culturais ou para relacionar-se
com outras pessoas e ampliar múltiplas funções
sociais (MORAIS, 1996):
A leitura já é indispensável na vida cotidiana, mesmo
fora da esfera profissional. Os textos escritos substituem a informação falada, individual, nos aeroportos e
estações, lojas, bancos... já não se trata de ser capaz
de ler apenas o nome da estação de metrô, os anúncios ou o número do telefone de alguém na lista, mas
de saber ler a informação por computador, os boletins
de previsão meteorológica, os catálogos turísticos as
bulas de remédios, as instruções para a utilização de
equipamentos eletrodomésticos, etc.(MORAIS, 1996.
p.21).

O trabalho de leitura deve ser diário, de
forma diversificada e interdisciplinar como: de
forma silenciosa, em voz alta, individualmente
ou em grupos, pela escuta de alguém que lê,
analisando uma obra, pois a prática da leitura diária na escola é necessária, porque ler ensina a
ler e a escrever.O aluno por sua vez tem direito a
dizer o que quer ler e como, o professor indica,
Ler significa então não só ver as letras
propõe o que considera relevante no desenvolvimento do projeto de cada aluno visando que do alfabeto, mas também estudar a escrita, intenham domínio dos diferentes gêneros textuais terpretar o sentido, perceber a importância e
utilização nas mais diversas situações cotidia(RIBEIRO, 1999).
nas. A formação de um leitor crítico, capaz de
Cabe ao professor elaborar e organizar entender o sentido de um texto e reconstruí-lo
diferentes modalidades de leitura para que a ati- baseado no seu ponto de vista e realidade, devidade faça parte do cotidiano escolar sem se veria ser o objetivo norteador do ensino da leitornar cansativa, entre essas modalidades estão tura fazendo com que o aluno seja um sujeito
às leituras socializadas que consistem na intera- apto para reconstruir o conhecimento. A formação do professor com os alunos na realização ção de leitores competentes e não de meros
diária de uma determinada história em que cada receptores passivos de informações é consecapítulo lido motivará a imaginação do aluno, quência de uma boa qualidade do ensino de
outra modalidade é a leitura individualizada no leitura (MORAIS, 1996).
qual, o professor indica um texto específico e
A escola assim como a família tem o
o aluno lê sozinho em casa, esta modalidade
compromisso
da formação adequada do sujeito
também é uma forma de familiarizar o aluno ao
uso constante da biblioteca para pesquisas e leitor visando o desenvolvimento político/social
que requer do cidadão competência linguística
utilização dos livros (RIBEIRO, 1999).
para destaque diante dos demais, independenAinda nos tempos atuais muitos profes- te de sua classe social, atualmente o ato de ler
sores direcionam as atividades de ensino da lei- assim como o de escrever torna-se aspectos
tura voltadas para as habilidades mecânicas de positivos e necessários para o crescimento e
decodificação, sem interesses nem objetivos, reconhecimento profissional (MORAIS, 1996).
como se a formação do bom leitor não estivesOutro fator importante da leitura na sose associada a diferentes usos sociais, uma boa
prática educativa fazem da leitura um processo ciedade é que por meio da leitura o indivíduo
de formação e isso somente ocorre se o profes- conhece novos horizontes, busca a realização
sor realizar um planejamento eficiente com ob- de seus sonhos e encontra a reflexão do que é
jetivos detalhados e precisos (MORAIS, 1996). melhor para si e para os demais, é um trabalho
dedicado a sua autoestima, pois atraído pelo
A leitura precisa ser entendida pelo alu- ato de ler torna-se um sujeito crítico e consno-leitor como uma atividade social que permi- ciente de seu papel diante da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato de contar história está presente na vida das pessoas durante séculos, antes visto
apenas como uma forma de distração, atualmente é um recurso valioso na área da educação,
pois é no ambiente escolar que as crianças por meio do lúdico demonstram suas alegrias e
descontentamentos.
O professor, ao contar uma história em que o enredo seja significativo para a criança,
auxilia a mesma em sua formação da personalidade e até mesmo com orientações diante de
algum comportamento negativo infantil.
Ao utilizar da contação de história em sala de aula, o professor, precisa ter em mente
que o planejamento é fundamental nas escolhas das histórias, a fim de alcançar os objetivos
desejados com as crianças.
Conhecer os alunos, suas vivências e a individualidade de cada um são tópicos importantes na escolha de uma história que estimule a criança a pensar, a imaginar e principalmente
se sentir parte da sociedade.
As histórias quando são significativas para a criança, auxiliam na busca de respostas
para as suas inquietações e solucionam problemas comportamentais muitas vezes oriundos do
âmbito familiar.
Para se tornar um leitor competente o aluno necessita ser estimulado, motivado a interessar-se ao mundo da leitura desde pequeno e a escola tem um papel importante na formação
do leitor, trabalhando desde o lúdico até textos mais complexos e atualizados.
Conclui-se que ao contar histórias na Educação Infantil, o professor contribui para a formação da personalidade, no comportamento infantil, na construção do imaginário, na socialização, além de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da escrita e da leitura.
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DÉFICIT DE APRENDIZAGEM: COMO LIDAR COM
ESSA SITUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

RESUMO: Este artigo se constituiu pela necessidade de contribuir com a solução de problemas
presentes no processo de ensino-aprendizagem das crianças na Educação Infantil, pois, os
problemas de aprendizagem das crianças devem remeter a uma reflexão conjunta da escola e
a família sendo importante para o sucesso escolar e para formação da criança desde a primeira infância. É fundamental verificar a presença do outro nesse processo, sendo não somente
a criança, mas também o educador e a família Os déficits de aprendizagem representam um
grande obstáculo na formação da criança, uma vez que interferem no desenvolvimento e
na sua formação social como indivíduo. Essa dificuldade no aprender pode ser ocasionada
por uma série de fatores como problemas de interação social e ou resistência que causa
um aproveitamento pedagógico insatisfatório e autoestima negativa. Portanto, essa pesquisa
visou premiar o tema para abrir uma reflexão sobre o processo educacional desde a primeira infância com o objetivo de desassociar a rotulação sobre a educação como um processo
delimitado a sucesso e aprovação, refletindo sobre o processo de ensino como um caminhar
onde existem dificuldades e obstáculos, docentes criam intervenções para que essas crianças
não se paralisem diante das dificuldades e aprendam, eliminando rótulos sociais excludentes
e superando as suas dificuldades. Deste modo a educação irá contribuir para a construção da
identidade dessas crianças e os educadores têm o papel de auxiliar o processo de aprendizagem, contribuindo para que as crianças superem suas dificuldades oportunizando aprendizado a fim de formar um cidadão pleno.
Palavras-chave: Déficits; Aprendizagem; Educação Infantil; Atenção.
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INTRODUÇÃO

O

tema desta pesquisa refere-se a alunos com déficit de aprendizagem na educação infantil. O objetivo geral se baseia no intuito de melhor compreender o que
são déficits de aprendizagem e como professores e psicopedagogos podem
auxiliar essas crianças em sala de aula. Como objetivo específico temos a preocupação principal
de incluir o aluno com déficit, para que participe ativamente do processo de ensino – aprendizagem.
Pretendemos nesta pesquisa fazer uma análise sobre os fundamentos mais utilizados na
bibliografia especializada e algumas das muitas perspectivas de análise sobre as dificuldades de
aprendizagem, procurando delinear um panorama, mesmo que provisório sobre essa temática.
O enfoque de delinear um estudo baseado nos déficits de aprendizagem, justifica o presente artigo já que serve de motivação acerca da preocupação com o conhecimento sobre esse
problema a fim de ampliar a compreensão sobre os transtornos entre educadores para melhor
atender ao aluno. A inclusão escolar propicia a ampliação da participação da sociedade como
um todo, onde as crianças na instituição escolar regular possam juntas com todas suas individualidades desenvolvem a capacidade de aprendizagem, socialização e são inseridas no cenário
social, durante toda a história as dificuldades de aprendizagem foi motivo para exclusão escolar
e social. Deste modo a educação inclusiva é primordial para que possamos repensar nossa
prática educativa a efetivar a inclusão no contexto escolar gerando a aprendizagem significativa
dessas crianças.
As pessoas envolvidas no processo educativo sentem necessidade de saber como as
crianças pensam, se desenvolvem, adquirem conhecimento do mundo e para atender essas necessidades procuram estudar, pesquisar e aprender. Levando-se em consideração a vida diária
de um professor, observa-se o surgimento de fatos que são incomuns, confusos e até preocupantes. Isto acontece quando o mesmo depara-se com crianças com dificuldade.
Apesar de ter se preparado para a profissão, o professor às vezes se sente impossibilitado quando se defronta com tais obstáculos, como quando surge uma criança que não consegue
aprender por mais tentativas que se faça, a lacuna na compreensão do ser humano se apresenta
em toda sua grandeza.
Uma das problemáticas referentes ao tema, são as dificuldades escolares, onde as
crianças apresentam um declínio no prazer da aprendizagem. Existem sinais claros que estão
relacionados à queda de interesse pela escola: perda do orgulho pelo trabalho escolar, queixas
que não apresentam relação com a aprendizagem (antipatia pelo professor, colegas etc.), recusando-se em falar sobre a escola.
Por fim, o presente trabalho utilizou metodologia escolhida para discorrer sobre o presente trabalho. A pesquisa foi embasada no método qualitativo descritivo que oferece condições de
considerar uma relação dinâmica entre a realidade e a pessoa entrevistada trazendo melhores
condições de se explanar sobre o tema escolhido e observar o que acontece na prática.
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distúrbios frequentemente diagnosticados estão a Dislexia, a Disgrafia, o Transtorno do DéOs distúrbios de aprendizagem são de- ficit de Atenção, a Discalculia, a Disortografia e
finidos como uma disfunção cerebral que pode a Hiperatividade:
ser ocasionada por diversas causas, impedindo assim o seu funcionamento correto, influen- É importante ressaltar que algumas crianças não são
portadoras de nenhuma síndrome ou transtorno e, mesciando no desenvolvimento do indivíduo:

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM

Os distúrbios de aprendizagem “se define como um
transtorno em um ou mais dos processos psicológicos
básicos implicados na compreensão ou no uso da linguagem falada ou escrita, que pode se manifestar em
uma habilidade imperfeita para escutar, falar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos matemáticos” (SAMPAIO,
2009, p.90).

Para diagnosticar uma criança com distúrbio de aprendizagem é preciso antes analisar todos os sintomas e os fatores que podem
influenciar no seu desenvolvimento. Sendo assim, o seu diagnóstico deve ser realizado por
profissionais adequados e qualificados para
isso.
Dessa forma um professor não pode
diagnosticar um aluno com distúrbio, cabe
ao professor reconhecer os sintomas, conversar com a escola e com os familiares dessa
criança, sugerindo que os mesmos procurem
profissionais adequados para realizarem um
diagnóstico, e se for necessário um tratamento
para essa criança (ACAMPORA, 2012).

mo assim, apresentam desordens de aprendizagem.
Nestes casos, o diagnóstico correto é fundamental, pois
o sucesso das intervenções adequadas tem apresentado grandes possibilidades de mudança na vida destes
alunos. Por exemplo, crianças com prejuízos sensoriais,
auditivos ou visuais apresentam uma evolução no desempenho escolar quando são tratadas. Crianças com
problemas psiquiátricos ou neurológicos que fazem uso
de psicofármacos podem ser prejudicadas em sua atenção devido ao efeito dos medicamentos. Crianças com
determinadas doenças, como anemia falciforme, SIDA,
depressão, diabetes, podem apresentar desordens de
aprendizagem. Crianças com famílias desestruturadas,
com uso de drogas na família, que sofreram abuso sexual também podem apresentar problemas escolares
(ACAMPORA, 2012, p. 39).

Assim: “Mas ao definir o tratamento se
esta investigação não for muito bem feita corremos o risco de medicar crianças e adolescentes
sem necessidade” (SAMPAIO, 2009, p.93). Ainda,
deve-se levar em consideração que muitas crianças durante o processo de alfabetização têm dificuldades de ler e escrever e que isso não significa que sejam portadoras de algum distúrbio. É
preciso estar atento para não julgar erroneamente
as dificuldades de aprendizagem dessa criança,
pois um diagnóstico precipitado pode prejudicar
a sua aprendizagem, e para evitar que isso ocorra
é aconselhável que seja diagnosticado após dois
anos de vivências leitoras (MOOJEN, 1999).

Para uma criança receber o diagnóstico ela antes deverá ser avaliada por uma equipe multiprofissional, formada por médicos em
suas diversas especialidades (incluindo um
Deve-se tomar cuidado, pois muitas crianneurologista, psiquiatra, psicopedagogo, fonoças sem limites estão sendo confundidas com
audiólogo, psicólogo e outros):
crianças hiperativas, nesse caso deve haver um
No trabalho em equipe multiprofissional, há a neces- tempo maior de investigação com acompanhasidade de uma inter-relação entre os diferentes profis- mento psicopedagógico e sem a interferência de
sionais, os quais devem ver o cliente como um todo, medicamentos.
em uma atitude humanizada, faz-se necessário também
que o psicopedagogo transmita seus conhecimentos e
percepções do cliente aos demais membros da equipe,
a fim de que estes possam ter uma visão integral do
mesmo (ACAMPORA, 2012, p. 125).

Após a anamnese e possuindo o diagnóstico da criança, será verificado o melhor
encaminhamento, deve-se ter em mente as
consequências de cada tratamento. Entre os

Por isso, é importante também ressaltar
que os medicamentos não curam, apenas auxilia a normalizar os neurotransmissores. E Deve-se
tomar cuidado com os medicamentos recomendados a estas crianças, pois estes oferecem efeitos colaterais como, por exemplo: insônia, perda
de apetite, dores de cabeça e abdominais entre
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outras com menores incidências (ACAMPORA,
2012).
Devido a sua frustração por não conseguir realizar o que é esperado de acordo com sua
faixa etária, a criança pode sentir-se culpada, triste,
com baixa autoestima e ser insegura. Além de o
professor estar atento para fornecer ajuda ao aluno
quando necessário deve ser afetuoso e paciente,
não constranger o aluno perante aos colegas expondo-o e pedindo que o mesmo execute tarefas
na frente dos colegas (DOCKRELL, 2000).
Uma criança com distúrbios de aprendizagem é aquela que não consegue aprender com
os métodos com os quais aprendem a maioria
das crianças, apesar de ter as bases intelectuais
apropriadas para a aprendizagem. Seu rendimento escolar está abaixo de suas capacidades.
Há uma multiplicidade de fatores que intervêm para o surgimento de um baixo rendimento
escolar como resultado do processo de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, comportamentos divergentes, que podem levar o aluno ao
fracasso, causando grandes angústias nos professores, e a relação que se dá entre alunos e professores, principalmente por meio da “fala”, todos
esses fatos não podem ser vistos como peças enguiçadas que não têm mais conserto. Importante
é entender o que se passa em um processo educativo e os motivos que levam essas dificuldades
a fracassos escolares, tornando-se muitas vezes
fracassos de vida (NOVAES, 1986).
O desafio fundamental é a reflexão das
práticas educativas no que diz respeito não apenas aos alunos, porém aos educadores, coordenadores, diretores e todos compõem o processo
educacional, com isso traçando um direcionamento da situação atual abrindo possibilidades de intervenções psicopedagógicas.

A EXCLUSÃO ESCOLAR
Os educadores devem adotar uma
postura que busca o aprendizado constante,
seja em ações individuais ou coletivas, pois
conscientemente ou não estamos constantemente agindo, pensando, propondo, refazendo,
aprimorando e retificando, informações que deveriam ser partilhadas com outros professores
(MORALES, 2000).
A escola por não conseguir lidar com
as diferenças adota ideias que excluem seus
alunos, deste modo os sistemas escolares dividem seus alunos em normais e deficientes e as
modalidades de ensino em regular e especial.
O ensino inclusivo necessita de uma mudança
radical, onde para que isso ocorra será necessária à liberdade e ousadia para buscar novas
alternativas que norteiam essa mudança, dessa maneira possibilitando que todos participem
através de uma ação formadora.
Segundo Maria Teresa Eglér Mantoan
(2006, s/p.): “A exclusão escolar manifesta-se
das mais diversas e perversas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância
do aluno diante dos padrões de cientificidade
do saber”. Isso ocorre porque a escola estendeu-se a diversos grupos sociais, mas não ao
conhecimento desses grupos sociais.
Para produzir a transformação que a
inclusão exige tem de se buscar articulação,
flexibilidade, interdependência entre os pensamentos, ações e sentimentos: “Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma
educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças” (MANTOAN, 2006, p.16).
A diferenciação entre integração e inclusão ainda gera muitas discussões, já que os
professores do ensino regular acreditam que
são incompetentes para lidar com as diferenças na sala de aula, devido aos especialistas
se destacar por esse atendimento.

Com isso, o educador em sua atuação
deve reconhecer que há uma fragilidade em relação ao aluno que não baseada pela Pedagogia
nem pela Psicologia, o que acontece com frequência nos dias atuais, é necessário não nos esquecermos em nossa prática à forma com que são
Também há pais que não concordam
aplicadas e seus resultados.
com a inclusão, com a desculpa de que a
qualidade de ensino das escolas irá piorar, ao
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aceitar esses alunos. Por isso, as palavras integração e inclusão têm significados parecidos,
porém expressam situações de introdução desses alunos na escola de forma diferentes:
O uso da palavra “integração” refere-se mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas seu emprego dá-se também para
designar alunos agrupados em escolas especiais para
pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer ou residências para deficientes
(MANTOAN, 2006, p.18).

A integração é uma inserção parcial,
pois há serviços educacionais segregados, visto que nem todos os alunos podem frequentar
o ensino regular. Essa escolha é feita através
de uma seleção prévia dos que se adaptarão
a inserção. Por isso, a inclusão é o oposto da
integração, pois na inclusão a inserção escolar
é completa, onde todos os alunos frequentam
as salas de ensino regular, rompendo com a divisão de ensino regular e ensino especial: “As
escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera
as necessidades de todos os alunos e que é
estruturado em função dessas necessidades”
(MANTOAN, 2006, p. 19).
Assim, a inclusão envolve uma mudança educacional, pois ela não afeta só as crianças com deficiência, mas todos os demais em
busca de uma educação de qualidade e como
resultado o sucesso obtido nesse percurso. Ao
ser avaliado as propostas educacionais das
escolas que pretendem realizar a inclusão, encontram-se facilmente dimensões éticas conservadoras nas realizações dessas ações. Nas
escolas inclusivas, o ensino deve ser plural
e democrático, os professores devem refletir
e ressignificar sua identidade profissional. A
transformação começa por reconhecer as diferenças culturais, as manifestações intelectuais,
sociais e afetivas (MITTLER, 2003).
Por isso, em uma visão inclusiva a escola deve valorizar os talentos de cada um e
a cooperação mútua, e assim extinguindo a
competição existente atualmente nas escolas:
“A distinção entre integração e inclusão é um
bom começo para esclarecermos o processo

de transformação das escolas, de modo que
possam acolher indistintamente todos os alunos nos diferentes níveis de ensino” (MANTOAN, 2006, p.20).
Muitos alunos que fracassam na escola, não vêm do ensino especial, pois raramente
se analisa o que e como a escola está ensinando, desse modo os alunos sofrem com a
repetência, evasão, discriminação e exclusão:
A maior parte dos alunos das classes especiais é constituída pelos que não conseguem acompanhar seus colegas de turma, os indisciplinados, os filhos dos pobres,
os filos dos negros e outros. Pela ausência de laudos
periciais competentes e de queixas escolares bem fundamentadas, esses alunos correm o risco de ser admitidos e considerados PNEE (MANTOAN, 2006, p.25).

Um dos maiores empecilhos para mudar a educação é o próprio sistema educacional, que propõe as modificações a serem
feitas, porém não investem o necessário para
que ocorram essas mudanças. Afirmar que a
inclusão é só para os alunos com deficiência
é distorcer o seu sentido e continuar a excluir
vários outros alunos. O Ensino Fundamental
parece ser o mais atingido por essa mudança,
devido à divisão do currículo em disciplinas o
que fragmenta e especializa os saberes: “Conhecemos os argumentos pelos quais a escola
tradicional resiste à inclusão – eles refletem a
sua incapacidade de atuar diante da complexidade, da diversidade, da variedade, do que
é real nos seres humanos” (MANTOAN, 2006,
p.34).
A escola é para muitos alunos o único
espaço de acesso aos conhecimentos, sendo
assim incluir se faz necessário para melhorar
as condições da escola e formar alunos mais
preparados para viver a vida sem preconceitos,
ou seja: “Não adianta, contudo, admitir o acesso de todos às escolas sem garantir o prosseguimento da escolaridade até o nível que cada
aluno for capaz de atingir” (MANTOAN, 2006,
p.39).
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avanço na medicina, novos conhecimentos na
área da educação, sofisticação eletrônica que
juntos trouxeram novas transformações sociais
A primeira relação social de uma crian- (BOSSA, 1992).
ça é com sua família, na qual ela constrói refeAssim, foi ficando cada vez mais evirências e valores. A participação dessa família
traz para a escola informações, críticas, suges- dente a segregação social, pois só a atenção
tões, revelando assim as necessidades da co- educacional e a terapêutica, não se adequa
munidade e os rumos a serem tomados pela com o respeito de seus direitos de igualdade
de acesso e participação na sociedade:
escola.
A Educação Infantil tem a responsabiComeçou, então, a ser delineada a ideia da necessilidade de desenvolver a consciência de cida- dade de construção de espaços sociais inclusivos, ou
dania e de direitos, pois a escola é o primeiro seja, espaços sociais organizados para atender ao conlocal que a criança irá ter relações sociais fora junto de características e necessidades de todos os
cidadãos, inclusive daqueles que apresentam necesside seu contexto familiar:

A INCLUSÃO NAS ESCOLAS DE
ACORDO COM A LEI

dades educacionais especiais (ARANHA, 2004, p.13)

Uma proposta de educação para a paz deve sensibilizar os educandos para novas formas de convivência
baseadas na solidariedade e no respeito às diferenças,
valores essenciais na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e sensíveis para rejeitarem toda a forma de opressão e violência (ARANHA,
2004, p.10).

Ao longo da história educacional, a
atenção aos alunos com necessidades especiais tem sofrido muitas mudanças. Na época
em que a deficiência era vista como uma doença foi determinada que essas pessoas ficassem segregadas da sociedade e frequentam
instituições para o cuidado, proteção e tratamento médico:
O mundo ocidental, fortemente afetado pelas consequências das grandes Guerras Mundiais, os países
participantes da Organização das Nações Unidas, em
Assembleia Geral, em 1948, elaboraram a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, documento que desde então tem norteado os movimentos de definição de
políticas públicas, na maioria desses países (ARANHA,
2004, p.11).

Essa atitude tinha a intenção de garantir o acesso e favorecer a participação de todos
nos espaços sociais independente de suas necessidades individuais. Segundo a Secretaria
de Educação Especial (SEE), a Declaração
Universal dos Direitos Humanos: “assegura às
pessoas com deficiência os mesmos direitos à
liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento pessoal e social
e à livre participação na vida da comunidade”
(MITTLER, 2003, s/p.).
O Brasil participou em 1990, da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na
qual foi configurada a Declaração de Jomtien:
“Nesta declaração, os países relembram que
“a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as idades,
no mundo inteiro”.

Ao assinar essa declaração o Brasil
assumiu o compromisso de erradicar o analfabetismo: “A conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, em Salamanca
(Espanha), em junho de 1994, teve, como objetivo específico de discussão, a atenção eduA partir da década de 1960, iniciou- cacional aos alunos com necessidades educa-se a implantação de serviços de Reabilitação cionais especiais” (ARANHA, 2004, p. 15).
Profissional, visando preparar as pessoas com
Esta declaração estabelece diversas
necessidades especiais para a integração na
metas, entre elas estão à prioridade de garantir
sociedade. Na sequência, já na década de 80, que até 2015, todas as crianças tivessem aceso mundo sofreu novas transformações, como o so ao ensino fundamental, gratuito e obrigatório
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e que terminem seus estudos. A convenção de
Guatemala definiu também o termo deficiência
como uma restrição física, mental ou sensorial,
que pode ser permanente ou transitória, limitando assim a capacidade de exercer alguma
atividade essencial do dia a dia:

A Política Nacional para a integração
da Pessoa Portadora de Deficiência a partir do
Decreto nº 3.298/1999 tem como critério os
seguintes princípios: assegurar a integração
da pessoa portadora de deficiência no contexto
socioeconômico e cultural, exercendo assim os
seus direitos básicos, propiciando o seu bemA partir da convenção Interamericana para a Eliminação -estar pessoal, social e econômico. Respeito a
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pesso- essas pessoas, que devem receber igualdade
as Portadoras de Deficiência, onde os Estados reafirma- de oportunidades na sociedade:
ram que “as pessoas portadoras de deficiência têm os
mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais
que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o de
não ser submetido à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são
inerentes a todo ser humano (ARANHA, 2004, p.17).

De acordo com Aranha (2004, p. 18):
“A sociedade brasileira tem elaborado dispositivos legais que, tanto explicitam, sua opção
política pela construção de uma sociedade
para todos, como orientam as políticas públicas e a sua prática social”. A Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 assumiu os mesmos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir dela, os
municípios obtiveram a autonomia para tomar
decisões e implantar os recursos necessários
para garantir a qualidade de vida:
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069,
promulgada em 13 de julho de 1990, dispõe, em seu
Art. 3º, que “a criança e ao adolescente” gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-lhes por lei, todas as oportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade (ARANHA, 2004, p.19).

O ECA no que se refere à educação
afirma que tanto a criança como o adolescente
têm direito à educação que vise à igualdade de
acesso e permanência na escola, e que esse
acesso seja em escola pública e próxima de
sua residência. Estabelece também que é dever do Estado assegurar o ensino obrigatório
e gratuito, educação especializada aos portadores de deficiência em escolas de ensino regular.

No que se refere especificamente à educação, o Decreto estabelece a matrícula compulsória de pessoas
com deficiência, em cursos regulares, a consideração
da educação especial como modalidade de educação
escolar que permeia transversalmente todos os níveis e
modalidades de ensino, a oferta obrigatória e gratuita
a educação especial em estabelecimentos públicos de
ensino, dentre outras medidas (Art. 24, I, II, IV) (ARANHA, 2004, p.20).

O Plano Nacional de Educação de
2001, determina novos objetivos e metas para
as pessoas com necessidades educacionais
especiais, entre elas estão: que as escolas
se adequem arquitetonicamente, possua recursos didáticos especializados, oferta formação inicial e continuada dos professores para
o atendimento às necessidades dos alunos e
incentive a pesquisa nas diversas áreas relacionadas com as necessidades educacionais
dos alunos.
O Brasil, em 8 de outubro de 2001,
promulgou a Convenção Interamericana para
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, comprometendo-se a: “Eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de
deficiência; Realizar a integração na prestação
ou fornecimento de bens, serviços, programas
e atividades, como o emprego, o transporte, a
habitação, o lazer, a educação, o esporte e as
atividades políticas e de administração”.
Ainda, a Resolução CNE/CEB nº
02/2001, instituiu as Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica, que
manifesta o compromisso do país com: “o desafio de construir coletivamente as condições
para atender bem à diversidade de seus alunos” (ARANHA, 2004, p.22).
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Esta Resolução representou um avanço
na perspectiva da universalização do ensino,
pois a partir dela não é mais o aluno que tem
de se adaptar a escola e sim a escola é que
irá estar consciente das necessidades de seu
aluno, criando um espaço inclusivo para atingir
os objetivos propostos para sua educação:

Cada indivíduo possui sua própria
identidade que se constrói através de suas relações sociais. No percurso dessa construção
é indispensável que as relações sociais se caracterizam por atitudes de respeito, valorização
e direitos iguais para todas as pessoas constituindo assim, cidadãos conscientes:

Em consonância com os instrumentos legais acima
mencionados, o Brasil elaborou documentos norteadores para a prática educacional, visando especialmente
superar a tradição segregatória da atenção ao segmento populacional constituído de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais (ARANHA, 2004, p. 23).

A constituição Federal do Brasil defende a igualdade
como ponto fundamental para a construção de uma sociedade democrática e justa, segundo consta em seu
Art. 5º que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade” (BRASIL, 1988, s/p.).

A Constituição de 1988, já assegurava
a igualdade de acesso e permanência na escola para todos sem qualquer tipo de discriminação. Porém atualmente ainda encontramos
crianças com deficiências que não frequentam
a escola devido à falta de apoio pedagógico ou
a falta de organização das escolas para receber essas crianças.
Por isso, devemos citar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) baseia-se no reconhecimento da dignidade de todas
as pessoas e na garantia desses direitos universalmente:
O respeito à diversidade, efetivado no respeito às diferenças, impulsiona ações de cidadania 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 (ARANHA, 2004, p.7).

A concepção de uma sociedade inclusiva baseia-se no reconhecimento e valorização
da diversidade. Partindo desse princípio, junto
aos Direitos Humanos, percebe-se a necessidade de garantir o acesso e a participação
de todos, independentemente das diferenças,
sejam elas individuais ou de um grupo social
(MORAES, 2003).

RECRIANDO A ESCOLA INCLUSIVA
A inclusão escolar ainda é um tema
muito polêmico por vários fatores ligados a falta de preparo e treinamento dos educadores, a
falta de conhecimento dos pais, falta de infraestrutura das escolas e escasso investimento
do setor público, ainda há um enorme caminho a se percorrer para a construção de uma
escola inclusiva que todos almejamos, porém
para que todos tenham condições de aprendizagem temos um longo caminho a traçar (SILVA, 2010).
Para a implementação da inclusão nas
escolas é preciso que mudanças ocorram no
pensamento da comunidade escolar, na infraestrutura da escola, no investimento em formação continuada dos professores, de auxiliares
de classe e uma reestruturação pedagógica.
O processo de ensino aprendizagem
nas escolas construirá uma aprendizagem qualitativa e satisfatória quando forem criados projetos de inclusão capazes de mobilizar toda a
comunidade escolar e todos se solidarizaram,
compartilharem conhecimentos, e agir de forma colaborativa (MOOJEN, 1999).
No processo de ensino aprendizagem:
“Vale o que os alunos são capazes de aprender hoje e o que podemos oferecer-lhes de melhor, para que se desenvolvam em um ambiente rico e verdadeiramente estimulador de suas
potencialidades” (MANTOAN, 2006, p. 45).
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Esse modelo de escola aberta tem o
intuito um ensino amplo a todos os alunos,
sem distinção, para isso é necessária uma readaptação do projeto pedagógico escolar e das
alterações que esse projeto exige da escola.
O projeto pedagógico escolar para uma escola totalmente inclusiva tem o diferencial de ter
uma organização curricular com propostas interdisciplinares, com objetivos traçados a partir
da experiência de vida dos alunos, alcançando então a sistematização dos conhecimentos.
O educador no papel de um incentivador irá
ajudar seus alunos conforme suas dificuldades
respeitando seus limites (MANTOAN, 2009).
É importante que os educadores tenham uma atitude colaborativa com os colegas, fazendo-se necessário que os professores
compartilhem conhecimento e discutam sobre
as teorias pedagógicas e a partir dessa interação trabalhem em prol da implantação da inclusão escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo teve por objetivo realizar levantamento bibliográfico documental a
respeito do tema a fim de discutir à contribuição para a solução de problemas presentes no
processo de ensino-aprendizagem da criança
desde a Educação Infantil, os problemas de
aprendizagem das crianças remetem a reflexão
conjunta da escola e a família e é de extremamente importante para o sucesso escolar.

Ainda, esse método proporciona que o
objetivo da pesquisa seja alcançado, pois permite a observação, análise registro e correlacionar fenômenos e fatos mediante a significação que entrevistados dão às suas ações.
Como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em Aranha (2004), Mantoan (2006),
Tardif (2007), Acampora (2012), entre outros
autores que trazem a problemática referente
aos problemas de aprendizagem, bem como
suas contribuições para refletirmos sobre o
processo educacional desde a primeira infância com o objetivo de desassociar a rotulação
sobre a educação como um processo delimitado a sucesso e aprovação, refletindo sobre o
processo de ensino como um caminhar onde
existem dificuldades e obstáculos, porém que
em meio a essas dificuldades os profissionais
de educação criem intervenções para que essas crianças não se paralisem diante das dificuldades e adquiram aprendizagem, eliminando rótulos sociais excludentes e superando as
suas dificuldades para adquirir conhecimento,
tema abordado neste presente artigo.
Assim, foram analisados artigos, trechos de livros, sites, incluindo observações
realizadas no dia a dia das escolas sobre a
temática, a fim de gerar reflexões e discussões
a respeito do tema, contribuindo para uma melhor compreensão sobre os déficits de aprendizagem, melhorando a aprendizagem e o desenvolvimento dessas crianças.

Para a realização desta pesquisa foi
escolhida metodologia qualitativa, pois, segundo Richardson (1989), o método qualitativo é
caracterizado pela da quantificação, tanto no
tratamento dessas através de técnicas estatísticas, quanto nas modalidades de coleta de
informações, dos mais simples ao mais complexo. Esse método de diferença, pois pretende
de garantir a precisão dos dados abordados,
produzindo um resultado com poucas chances
de distorções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa mostra que apesar de terem conhecimento acerca dos transtornos de aprendizagem, ainda lhes falta muito conhecimento sobre o diagnóstico e a intervenção que deve ser
adotada nesses casos e dúvidas sobre como diferenciar o comportamento excessivo das crianças com hábitos como má educação, força de vontade do aluno ou patologia. Esse aspecto é
um grande diferencial na vida desses alunos e irá determinar repercussões em seu funcionamento normal em diferentes ambientes e implicam de forma muito significante em sua vida cotidiana.
A psicopedagogia é o norte para os educadores que encontram no processo de ensino
os distúrbios de aprendizagem, pois ela abre uma reflexão sobre o fracasso escolar. Através dela
é possível a compreensão de como ocorre o processo de aprendizagem e como trabalhar com
as dificuldades que ocorrem durante o processo de ensinar e aprender. O aluno que enfrenta
dificuldades de aprendizagem, seja por uma deficiência específica, quando não consegue ler,
escrever, calcular e desenvolver atividades escolares o seu sucesso escolar vai depender de
como essa dificuldade vai ser tratada, independentemente do aluno ter ou não potencial normal
ou superior para aprender.
A criança que apresenta distúrbios na aprendizagem pode apresentar sentimentos de
baixa autoestima e sensação de inferioridade, essas dificuldades na aprendizagem geralmente
são acompanhadas por problemas emocionais, comportamentais e déficits em suas habilidades
sociais. Esse é um aspecto restritivo de identificação das dificuldades de aprendizagem, essas
associações se acontecem quando se generaliza as razões do fracasso escolar, causando
problemas que afetam o ambiente familiar e social de forma negativa ao desenvolvimento do
indivíduo e seu enquadramento nas etapas seguintes da sua vida.
O fracasso escolar tem causas devastadoras que podem prejudicar toda a vida do
indivíduo pela desadaptação psicossocial associada à evasão, o abandono escolar tira condições sociais de desenvolvimento e acarreta o subemprego, à possibilidade de marginalização
e demais consequências que impedem o indivíduo de ter boas oportunidades favorecendo a
desadaptação.
Por isso, é de extrema importância do desenvolvimento da criança perante as suas dificuldades, a educação tem papel de exercitar a democracia e a cidadania. Isso possibilita a criação de uma sociedade com mais conhecimento, garante uma educação igualitária e democrática, onde todos os indivíduos tenham o atendimento necessário a sua dificuldade no processo
escolar, de modo que seja garantido o direito à educação, esse fator é determinante para sua a
formação e construção de um país melhor.
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ANÁLISE SOBRE O CONCEITO DE BRANQUIDADE
DENTRO DA DEMOCRACIA RACIAL

RESUMO: O presente artigo tem como principal finalidade discutir conceitos que permeia nossa
sociedade e as esferas sociais que a compõem: A branquitude e o conceito de democracia
racial, para entender como essas construções sociais afetam a vida do indivíduo que não se
enquadra nos grupos que se identificam como brancos, bem como a aplicação do conceito
de democracia racial dentro da história – desde a origem do termo até a forma como é visto
hodiernamente. Através de análises de documentos de cunho histórico e pesquisas bibliográficas a respeito do tema, foi possível traçar um entendimento a respeito de como nossa
sociedade se comporta em relação ao conceito de democracia racial e como a branquitude se
comporta para garantir a manutenção de privilégios, buscado ocultar o racismo estrutural na
sociedade.

Palavras-chave: Branquitude; Democracia Racial; Igualdade; Racismo.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como intenção discutir aspectos da branquitude dentro do
conceito da democracia racial que permeia o discurso “politicamente correto” de
nossa sociedade que insiste em negar a existência do racismo sob o discurso
de que “somos todos iguais”, e que repetem como um mantra discursos que tentam amenizar
que nosso passado escravocrata deixou um legado de desigualdade que até hoje se reflete na
nossa nação.
Com o advento da Lei Áurea em 1888 os negros tornaram-se livres do julgo dos senhores de engenho, no entanto não houve nenhuma iniciativa por parte do império – nem da República que se instaurou no ano seguinte – que respaldasse os negros e buscasse inseri-los em
nossa sociedade, ao contrário, eles foram marginalizados sem a menor preocupação por parte
do Estado, deixados à própria sorte.
É importante destacar também a carência de estudos sobre o lugar do branco no Brasil
e a branquitude em nossa nação. Focamos muito no lugar do negro, nas mazelas que os afro-descendentes sofrem, sem encarar com um olhar crítico o papel do homem caucasiano neste
cenário, o que faz com que muitos fechem os olhos para os privilégios que detém e naturalizem
condutas racistas no cotidiano de suas vidas.
Neste diapasão é válido trazer a colocação de Cardoso:
Lembrando que a investigação e análise sobre a identidade racial branca procura problematizar aquele que numa
relação opressor/oprimido exerce o papel de opressor, ou por outras palavras, o lugar do branco numa situação
de desigualdade racial (CARDOSO, 2014, p.610).

A teoria antirracista, 3 ao coactar-se em analisar e discutir apenas o lado do oprimido,
sem analisar o papel do opressor no processo, deixa implícito que a discriminação é “problema
do oprimido” e tira tanto a responsabilidade quanto o dever do opressor em pensar onde se
enquadra em todo esse cenário e de reconhecer seus privilégios oriundos da branquitude de
sua tez.
Dentre os teóricos que analisam esse comportamento, é válido salientar o trabalho de
Maria Aparecida Bento que foi uma das precursoras dos debates étnicos focados na branquitude
com a intenção de expor o papel e responsabilidade do branco na situação em que os negros
se encontravam através de pesquisas em diversas cidades, entre outros meios.
Esta pesquisa se faz necessária para que possamos compreender melhor como a sociedade se porta frente ao branco na sociedade, seus privilégios, suas condutas, sua visão de
mundo e como o mundo o vê. Isso se tornará parte de um todo que pretende discutir como a
democracia racial ocorre de fato em nossa sociedade através dos séculos.
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A RELAÇÃO ENTRE A DEMOCRACIA
RACIAL E A BRANQUITUDE
Para entender a branquitude, antes de
tudo, devemos lançar prolegômenos que nos
permitam o entendimento do que é a democracia racial. De onde veio este conceito? O que
ele de fato significa? Como ele molda alguns
padrões comportamentais sociais? Além de
outros questionamentos.
Ao se falar de democracia racial, automaticamente vem à nossa memória o livro
Casa Grande e Senzala (1933) de Gilberto
Freyre, uma obra que causou e motiva debates
até hoje. Mas para entender melhor a estrutura
do que é a democracia racial, devemos ir além
do que Freyre trouxe, buscando um olhar mais
amplo e que retrate melhor a realidade hodierna.
A branquitude foi ligada à uma imagem
de superioridade, graças a correntes teológicas cristãs e posteriormente filosóficas na Europa. A reinterpretação e deturpação do texto
bíblico de Gênesis IX, onde Nóe amaldiçoa seu
filho Cam, por uma conduta inapropriada, a ser
servo de seus irmãos e escravos de escravos.
Posteriormente esse texto foi alterado, por interesses econômicos e políticos, para que Cam
fosse “negro”.

A Branquitude
Para Cardoso “A branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram
para construção social e reprodução do preconceito racial, discriminação racial “injusta” e
racismo” (CARDOSO, 2010, p. 611).
Diferente do “ser negro”, a branquitude não é uma identidade marcada, como se o
branco não possuísse uma raça a qual pertence. Isso se deve à ideia de que o branco é o
normativo, o padrão e tudo o que encontra-se
fora desses limites é que deve ser catalogado
e rotulado, afinal são esses que fogem do que
é “comum”.
Para a branquitude é interessante manter-se “invisível”, pois dessa forma ela pode
continuar em seu pedestal de privilégios e de
discriminação – ainda que velada – mantendo
todo aquele que é “diferente” numa posição de
subserviência.
É necessário olharmos sim para a
branquitude, tal qual para os homens quando
falamos de desigualdade de gênero e para os
heterossexuais quando discutimos homofobia.
Dyer questiona o olhar e discutir apenas o lugar da minoria ao afirmar que:
Olhar com tamanha paixão e unicidade de propósito
para os grupos não dominantes teve o efeito de reproduzir o sentimento de estranheza, diferença e excepcionalidades desses grupos, o sentimento de que eles
constituem desvios da norma. Entrementes, a norma seguiu adiante, como se fosse a maneira natural, inevitável e comum de sermos humanos (DYER, 1988, p.44).

Nesse escopo, é interessante lembrar
o maniqueísmo por trás das cores branco e
Nessa mesma esteira, é válido trazer o
preto, sendo a primeira símbolo de paz, pureza, do bem, inocência, o divino, enquanto a cor que Guerreiro Ramos (1057) fala a respeito do
preta era associada ao que era moralmente negro como objeto de estudo tanto da sociologia quanto da antropologia:
condenável, ao mal, às trevas, ao diabólico.
Podemos notar então que muito antes
das ideias iluministas que reforçam a superioridade eurocêntrica, a religião corroborou com a
ideia da superioridade branca.

Há o tema do negro e há a vida do negro. Como tema,
o negro tem sido, entre nós, objeto de escalpelação
perpetrada por literatos e pelos chamados “antropólogos” e “sociólogos”. Como vida ou realidade efetiva, o
negro vem assumindo o seu destino, vem se fazendo
a si próprio, segundo lhe têm permitido as condições
particulares da sociedade brasileira. Mas uma coisa é
negro tema; outra coisa é negro-vida. O negro tema é
uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser mumificado, ora como ser curioso ou de qualquer modo
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com um risco, um traço da realidade nacional que chama atenção. O negro-vida é, entretanto, algo que não se
deixa imobilizar; é despistador, protéico, multiforme, do
qual na verdade, não se pode dar versão definitiva, pois
é hoje o que não era ontem e será amanhã o que não
é hoje (RAMOS, 1957. p.171).

Definir, objetivamente, o que é branquitude e quem são os sujeitos que se beneficiam
de tal conceito não é um tema universal. De
acordo com Schucman (2012), o conceito de
ser branco pode variar, dependendo do país.
Nos Estados Unidos, ser branco é uma
questão ligada à origem étnica e genética individual; no Brasil o ser branco pode estar ligado
à aparência, ao Status e ao fenótipo, por exemplo. Destarte, é mister notar que a branquitude
deve ser considerada “como a posição do sujeito, surgida na confluência de eventos históricos e políticos determináveis” (Steyn, 2004,
p.121)
Quando discutimos a branquitude é necessário esclarecer que não é um movimento
que prega ódio aos caucasianos, ou um movimento que pratica “racismo reverso”. Essa
problematização visa na verdade, desconstruir
conceitos que sustentam que a branquitude é
um lugar racial de superioridade.
Conforme observa Cardoso (2008,
p.176 apud Hall, 2003, 335 – 349), a ideia de
superioridade racial constituinte da identidade
racial branca, não é um traço de essência, é
uma construção histórica e social.

A DEMOCRACIA RACIAL
Como já pontuado anteriormente, o
conceito de democracia racial surgiu da ideia
de uma convivência harmoniosa entre brancos
e negros. Muitos atribuem a autoria dessa expressão a Gilberto Freyre, entretanto, Campos
(2002) sugere que esse termo foi usado pela
primeira vez por Arthur Ramos (1943) no ano
de 1941.
A difusão de que o Brasil era uma sociedade onde não havia uma divisão, uma “linha de cor”, uma sociedade sem barreiras com
bases em leis que impedissem a ascensão so-

cial, posições de prestígios, cargos oficiais de
pessoas negras.
Essa imagem de uma sociedade livre
e igualitária permeou o pensamento de europeus e norte-americanos, ao ponto de jornais
norte-americanos negros recomendarem que
os afro-americanos emigrassem para o Brasil.
Em contrapartida, os poucos negros e
mestiços brasileiros que tinham a oportunidade de ir aos Estados Unidos sofriam na pele
a discriminação, muitas vezes em estados que
haviam lutado pela abolição ao lado de Lincoln
(AZEVEDO, 1996, p.158).
Gilberto Freyre constrói um alicerce ideológico na obra Casa grande & senzala (1933)
de que de fato existe uma “cultura brasileira”
que é fruto de uma mescla, uma mistura das
raças que aqui viviam. Entretanto, essa mescla
que formou a mestiçagem tinha como principal
objetivo ser uma espécie de marco, uma ponte
que poderia estagnar e planificar as relações
desajustadas entre os que aqui viviam – o negro, o branco e o índio.
Freyre deixa claro que ao seu ver:
A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado enorme entre [...] a casa-grande e a senzala.
[...] A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata,
a cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, 10 agiram poderosamente no sentido de
democratização social no Brasil. (POSFÁCIO DE CASA
GRANDE & SENZALA, RIO DE JANEIRO, MAIA & SCHMIDT, 1933; p. 518)

O conceito da democracia racial é criticado por muitos por parecer uma espécie
de “simplificação” das desigualdades raciais
no país. Um fato que demonstra isso foram as
agressões a Freyre no Recife que, em setembro de 1943, resultaram num manifesto integralista assinado pelo Diretório dos Estudantes
da Universidade de Direito do Recife.

1285

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A DEMOCRACIA RACIAL E AS
ANÁLISES DE BASTIDE
Em 1944 Batisde faz sua primeira expedição ao nordeste brasileiro. Sua vivência e
impressões que obteve dessa viagem estavam
sob influência das leituras de Freyre e isso contribuiu para a formação de sua opinião a respeito das relações de raça no Brasil que viria
a mudar posteriormente, em 1950, durante um
trabalho realizado em parceria com Florestan
Fernandes numa pesquisa patrocinada sobre a
UNESCO e Revista Anhembi em 1955.
Após isso, Batiste passa a escrever regularmente pela imprensa paulistana e de outros estados. Em março de 1944 ele publica
no Diário de S. Paulo uma série de artigos que
institua “Itinerário da Democracia”, resultado
de suas visitas a Bernanos, Jorge Amado e Gilberto Freyre, no Rio, Salvador e Recife. Vale
ressaltar o contexto deste cenário, o Brasil estava alinhado aos E.U.A, Grã Bretanha e Rússia contra o Eixo durante a 2ª Grande Guerra
Mundial.
O Termo “democracia racial” teve sua
primeira aparição pouco antes do fim deste
conflito numa obra de Artur Ramos.
Tomei parte na discussão, declarando que não sabíamos o que era realmente um ambiente democrático,
porque ao falarmos de democracia temos que separar
vários conceitos, como, por exemplo, democracia política, democracia social, democracia racial, democracia
religiosa, etc. Pedi a Lewin para definir para mim o seu
conceito de democracia, por não saber o que realmente
era (RAMOS 1943 apud CAMPOS, 2002, p.165).

O encontro entre Bernanos e Bastide
no Rio foi uma oportunidade para que Batisde
explorasse os ideais democráticos universalistas. Bernanos era um cristão militante com
grande compreensão a respeito da democracia, atravessando a ideia de direitos civis e
indo de encontro à ética na ação da política.
Nesse momento, é como se Batisde coloca-se
o Brasil no rol dos países democráticos por lutar contra o facismo e os regimes que estavam
tentando dominar a Europa, e não por ideais
ou condutas éticas.

O termo “democracia racial” é usado
pela primeira vez por Batisde no seguinte contexto:
Regressei para a cidade de bonde. O veículo estava
cheio de trabalhadores de volta da fábrica, que misturavam seus corpos fatigados aos dos passeantes que
voltavam do parque dos Dois Irmãos. População de
mestiços, de brancos e pretos fraternalmente aglomerados, apertados, amontoados uns sobre os outros, numa
enorme e amistosa confusão de braços e pernas. Perto
de mim, um preto exausto pelo esforço do dia, deixava
cair sua cabeça pesada, coberta de suor e adormecida, sobre o ombro de um empregado de escritório, um
branco que ajeitava cuidadosamente suas espáduas de
maneira a receber esta cabeça como num ninho, como
numa carícia. E isso constituía uma bela imagem da
democracia social e racial que Recife me oferecia no
meu caminho de regresso, na passagem crepuscular
do arrabalde pernambucano (BASTIDE. 1944).

Aqui é possível notar que para Batisde a democracia racial e social tem a ver com
classes e não etnias, proveniente de uma miscigenação ocorridas por séculos que acabava colocando todos como iguais. A susodita
pesquisa realizada por Bastide e Fernandes
patrocinada pela UNESCO – Relações Raciais
entre Negros e Brancos em São Paulo (1955) –
serviu como base para debates sobre relações
raciais no Brasil.
O debate sobre a preconceito racial no
Brasil ganhou contornos mais polarizados, que
foram necessários devido a falas de teóricos
como Wagley que afirmava que “em todo seu
imenso território semi-continental a discriminação e o preconceito raciais estão sob controle,
ao contrário do que acontece em muitos outros
países” (WAGLEY, 1952, p.7).
Para Bastide, falar em democracia racial tinha mais a ver com a igualdade de acessos a direitos e não necessariamente uma
igualdade de cunho cultural, artístico e popular. O que não significa, necessariamente, uma
exclusão. Olhemos por exemplo a sociedade
atual onde negros e brancos têm acesso aos
mesmos direitos e garantias, entretanto ainda
há sim inúmeras diferenças culturais, econômicas, sociais, entre ambas as etnias.
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O MITO DA DEMOCRACIA NO
CURRÍCULO ESCOLAR
De acordo com os estudos de Moura
(1994) e outros historiadores, o mito da democracia racial, ou seja, a ideia de que os brasileiros convivem harmoniosamente diante das
diferenças étnicas, foi introjetado na sua mentalidade para esconder suas nefastas consequências. Por isso o racismo à la brasileira é sútil, dissimulado ou chamado cordial diante dos
conflitos abertos ocorridos nos EUA ou África
do Sul.
A função política do mito da democracia racial é apagar da memória coletiva as
lembranças conflituosas do nosso passado escravocrata e apaziguar a relação racial entre o
negro e o branco. Por exemplo, a história ensinada na escola e a versão do vencedor, mas
do vencedor de uma luta que se travou em bases desiguais e injustas (MOURA, 1994).
Essa história apaga toda dignidade e
humanidade do outro. Em muitos livros o capítulo sobre o Quilombo de Palmares não apresenta como um ideal da fundação de um território livre e revitalizador da perspectiva política
e cultural do negro na sociedade escravocrata.
Esse significado foi apagado e o que restou
foi o relato histórico entre brancos e negros,
principalmente aquelas originárias da miscigenação (MOURA, 1994).
Ao ressaltar apenas o lado harmonioso
do passado escravocrata buscou-se estimular
a não agressividade física ou verbal nas atividades interpessoais, e dissimular o debate
sobre o preconceito, a discriminação e o racismo. Qual foi a barganha? Em troca de relações sociais não segregadas, mais tolerantes,
foi exigido o silêncio sobre a injustiça da distribuição da riqueza entre negros e brancos, que
nada mais é do que o fundamento do racismo
(MOURA, 1994).
Aquele que discordar dessa regra através da denúncia ou da irreverência à norma
será punido com a imobilidade social ou o anonimato e será classificado de indolente, rebelde e desajustado pela literatura em geral. Essa
norma comportamental foi sendo traduzida a

partir da leitura que se fez das teses pseudocientíficas que aos poucos foram impregnando
o sistema escolar através de práticas pessoais,
normas administrativas, currículo escolar e do
livro didático, principalmente de história.
Como o mito foi construído? A abolição
da escravatura e a proclamação da república
marcaram a modernidade política da nação
brasileira.
Infelizmente, a abolição da escravatura
não difundiu a liberdade como um valor maior
que a escravidão, embora as rebeliões escravas apontassem nessa direção. O que ficou
consolidado foi a necessidade capitalista de
substituir a relação de trabalho escravocrata
para a condição de livre e assalariada, através
da corrente imigratória(MOURA, 1994).
A política imigratória brasileira, além
de cumprir seu papel econômico, postulava o
branqueamento da população para acelerar o
esquecimento dos séculos de escravismo. Rui
Barbosa afirmava nesse período que era necessário apagar todas as marcas da escravidão e
chegou até a ordenar a queima de arquivos de
documentos relativos a escravidão no Brasil.
Não se estabeleceu naquela época
uma política capaz de instituir o direito e o
dever de cada cidadão independente de sua
raça. A libertação jurídica da população escrava não foi acompanhada de condições necessárias, tais como distribuição de terras, participação no sistema educacional e acessos ao
trabalho. Segundo o historiador Clóvis Moura
(1994) “[...] a condição de cidadão era definida
pela descendência de escravo ou de imigrante.
Isso traduzia a realidade bem distinta para todo
aquele que não conseguia se livrar, através da
miscigenação, das marcas da escravidão. Isso
também significou a possibilidade de manter
ou não o grupo familiar, a presença ou ausência de comunicação, língua, o escamoteamento da estrutura religiosa, a restrição ao direito
de ir e vir, a impossibilidade de adquirir posse
da terra e de expressar a sua cultura [...]”.
Se em sua origem a nação brasileira
não instituiu o estado de direito – ao contrário,
procurou submeter todo e qualquer grito que
denunciasse tal discrepância – a república bra1287
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sileira estava aberta para absorver a tradição
europeia mais conservadora da época. Estamos falando da incorporação moral e filosófica
dos fundamentos do darwinismo social, que
criou as justificativas pseudocientíficas para
que se denomina hoje de etnocentrismo e dominação imperialista do século XIX.
A novidade científica da época era atribuir ao conceito biológico da raça caracteres
políticos e culturais e também hierarquizar as
raças e populações a partir dos diferentes níveis culturais, ou seja, valorizar a racionalidade
técnico-científica da Europa ocidental em detrimento das demais culturas.
Influenciado pela teoria evolucionista,
o desenvolvimento sociocultural de uma nação
ou seu progresso era concebido à imagem e
semelhança da sociedade europeia. A mestiçagem racial, nesse contexto, representava um
processo degenerativo da espécie humana. E,
quanto maior a sua concorrência em uma determinada sociedade, menos apta ela estava
para atingir tal progresso.
É fácil de se imaginar o impacto desta teoria em uma sociedade altamente miscigenada como a nossa. O pensamento político
e intelectual da época se debruçou sobre a
questão da raça, no sentido biológico, a fim de
justificar o atraso da nação. Aí o negro passou
a ser o problema (MOURA, 1994).
Nina Rodrigues, professora de medicina legal, em seus estudos antropológicos, distinguiu na população brasileira os puros e os
impuros, os civilizados e os bárbaros, os superiores e os inferiores, na perspectiva de justificar e debilidade natural do negro e do indígena
ao progresso social. Era avesso a miscigenação e viu na mestiçagem o obstáculo para se
chegar ao progresso.
Preconizou o pensamento conservador
de defesa do estado forte, autoritário e civilizador, o único e capacitado para instituir a ordem
e o progresso, já que, na sua opinião preconceituosa, a população brasileira não estava
cultural e politicamente preparada para a vida
pública.

Já Gilberto Freire, contrário aos seus
antecessores, não podendo negar a participação das três raças, procurou afirmá-la construindo o ideário da integração racial. Ele viveu
intensamente a crise da oligarquia agrária perante a revolução de 30. Seus estudos marcaram qualitativamente as relações sócio-raciais
brasileira, principalmente após o lançamento
de sua clássica obra Casa Grande e Senzala, que valorizou a miscigenação e o mestiço
como síntese cultural brasileira. A inovação de
sua análise estava no abandono da orientação
racista e da noção de inferioridade racial, até
e então predominante na antropologia cultural.
Munanga (2004) destaca as desvantagens dos negros e pardos em relação aos
brancos em pleno século XXI, em vários aspectos tais como: infraestrutura urbana e habitação, acesso à educação e justiça, mercado de
trabalho e na distribuição de renda, demonstrando que a democracia racial no Brasil ainda
é um mito. Para Munanga (2004),
No Brasil o mito de democracia racial bloqueou durante
muitos anos o debate nacional sobre as políticas de
“ação afirmativa” e paralelamente o mito do sincretismo
cultural ou da cultura mestiça (nacional) atrasou também o debate nacional sobre a implantação do multiculturalismo no sistema educacional brasileiro (MUNANGA, 2004, p. 11).

Seu pensamento revalorizou a escravidão, o patriarcalismo e a mestiçagem para criar
a ideia de harmonia entre o senhor e o escravo,
entre o negro e o branco, entre a sensualidade nata do negro e racionalidade do branco e
para encobrir as contradições reais do processo histórico, principalmente as tensões étnicas
e de classe.
Daí surge uma escala de valores na
qual o negro e o indígena, antes considerados
inferiores, transformaram-se no “bom mestiço”
no “bom selvagem” e no símbolo da “alegria
nacional mesmo diante da pobreza”. Assim foi
construída a fundamentação moral para a ideologia da democracia racial.
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Guimarães (2002) afirma que o racismo praticado nas sociedades contemporâneas
não precisa mais do conceito de raça ou da
variante biológica, se reformulando através dos
conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade cultural. No entanto, as vítimas de hoje
são as mesmas de ontem e as raças de ontem
são as etnias de hoje. Por este aspecto, “o que
mudou, na realidade, são os termos ou conceitos, mas o esquema ideológico que subtende
a dominação e a exclusão ficou intacto” (MUNANGA, 2005, p. 11).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A obra de Gilberto Freyre foi usada
como a base primária das problematizações
e questionamentos que posteriormente motivaram a presente pesquisa. Também nos serviu como base os escritos de Maria Aparecida
Bento em sua publicação Branqueamento e
branquitude no Brasil por ser uma obra de teor
crítico a todo o aparato político e sociológico
que sustenta os privilégios oriundos do fato de
ser branco
O presente trabalho pautou-se numa
análise de artigos e teses que discutem a branquitude e o conceito de democracia racial.
Sendo este primeiro tema ainda escasso de
discussões em nosso meio acadêmico, foi necessário também recorrer a escritos que discutem e problematizam o racismo para, após as
devidas comparações, formular as convicções
que serviram de escopo da visão demonstrada
no presente artigo.

A pesquisa, a investigação e busca
pelo saber e pelo parecer sobre determinado
assunto dos que produzem e estimulam o saber é o vento nas velas do barco do pesquisador. Somente buscando, incansavelmente,
dados e informações a respeito do objeto a ser
pesquisado ou do problema a ser discutido,
Após uma profunda reflexão a respeito
podemos determinar um posicionamento pautado em mais do que apenas nossas vivências. dos entendimentos de diversos autores e análise dos contextos históricos, pode-se chegar
É válido citar a importância do plura- a uma melhor visão dos conceitos discutidos,
lismo metodológico, onde o pesquisador pode identificando assim as falhas que a sociedade
ter um arsenal de modos de analisar todo o insiste em maquiar e as problemáticas relacioconhecimento a que teve acesso, separando nadas a isso.
aquilo que realmente possui relevância na discussão. Sendo assim, além da pesquisa bibliográfica, a dedução e análise dos dados se fizeram presente em toda a construção do artigo.
Durante as pesquisas, destacam-se
os trabalhos de Lourenço Cardoso – cuja a
tese de mestrado usada como base bibliográfica traz um entendimento ímpar a respeito
da branquitude no contexto histórico – assim
como Maria José Campos e Roger Bastide que
foram, muitas vezes, uma bússola que serviu
para contextualizar historicamente a discussão
aqui tratada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de ser um conceito que hoje talvez soe utópico, quiçá ofensivo, a democracia
racial foi usada por militantes negros em décadas passadas – como por exemplo Abdias do
Nascimento que dirigiu o jornal O quilombo ente 1948 e 1950 – e retrata de fato a busca de uma
sociedade onde fosse garantida a igualdade entre pessoas, independentemente de sua etnia,
este era o ideal a ser atingido.
Movimentos que buscavam essa luta eram, em sua grande maioria, ligados as ideais de
esquerda e com o advento da revolução e Regime Militar em 1964, muitas dessas pautas que
discutiam a respeito do racismo e afins acabaram sendo sufocadas. Neste cenário houve uma
espécie de cisão quando se falava de democracia racial.
De um lado tínhamos os conservadores (inclusive o próprio governo) que enxergava
este conceito como uma realidade cultural, na outra ponta tínhamos os progressistas e o próprio
movimento negro que encaravam a democracia racial com um ideal político.
Como durante o regime militar no Brasil a participação política daqueles que defendiam
os ideais de esquerda era reduzida, excluindo cada vez mais os que discordam da visão conservadora que dominava o Estado, o termo democracia racial acabou caindo em descrédito, sendo
considerado uma “falácia” ou “mito”.
O nascimento do conceito de democracia racial mostrou-se um retrato por um Estado
onde negros e brancos tinham de fato o mesmo tratamento digno e as mesmas oportunidades.
Entretanto, na prática, a branquitude tanto de outrora como os de hoje transformaram o conceito
em um mito, pois não abrem mão de seus privilégios e sequer admitem que os têm, mesmo
vivenciando isso no cotidiano, privilégios esses que refletem o racismo enraizado na sociedade
e no pensamento daqueles que, assim como os europeus de séculos passados, ainda teimam
em enxergar o negro como um ser inferior que deve sim ser “aprimorado” para que se torne
um ser humano. Apenas ser humano e não um ser humano melhor, pois para muitos a imagem
animalesca do negro ainda prevalece.
Para que um dia possamos nos ver de fato em uma democracia de raças e classes, os
que ainda ousam se colocar num pseudo pedestal de soberania e supremacia devem entender
que a posição que ostentam não reflete a cultura meritocrata que ainda permeia o imaginário
de muitos no país, mas é reflexo de uma herança que marginaliza e destrata baseada única e
exclusivamente na cor da pele do outro.
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A ARTE-EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: As diversas formas de Arte e Educação estão presentes na vida cotidiana das crianças
no segmento da Educação Infantil de forma que a se tornam de extrema importância para o
seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças que vão fazendo a experiência de aquisição de conhecimento de forma prazerosa, descontraída, lúdica e criativa. A metodologia utilizada para a presente pesquisa foi a pesquisas bibliográfica para fundamentação
teórica sobre Arte-Educação. Com base nesse método, buscamos o diálogo com os autores
Ferraz & Fusari (2009, 2010), Barbosa (1999), Menegat (2015), Moreno (2007), Pilar (1992),
Silvestre (2010), entre outros que contribuem de forma singular para o estudo do ensino de
arte. A Arte-Educação se constitui em um importante meio de conhecimento para as crianças
na Educação Infantil, contribuindo para o senso criativo e crítico, partindo do contexto em
que o conhecimento é apreendido, da sociedade e cultura ao qual está inserido, bem como o
conhecimento e interpretação de outras culturas e outras formas de conceber a arte.

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

A

Arte é um importante trabalho educativo pois procura por meio das tendências
individuais encaminhar a formação do gosto. Estimula a inteligência e contribui
para a formação da personalidade do indivíduo sem ter como preocupação única
é a mais importante a formação do artista.
A Educação é uma das ações que define a nossa humanidade. O ser humano transcende o seu status animal pois ele recria além dos instintos, compreende, reelabora, reflete, critica,
pensa, aprende, ensina, reproduz, recria, cria e tantas outras coisas e contribui na busca do homem através da história é sempre uma busca compreender e transformar a realidade.
Somos influenciados constantemente nas decisões que vamos tomando no percurso,
na caminhada que vamos processando em nossa vida e assim o ser humano vai encontrando
formas de se expressar, se comunicar, criar, recriar, refletir, aprender com novos conhecimentos
que na arte e na educação vai dando um novo sentido à existência.
A Arte e a Educação proporcionam um pé no chão e asas nas costas faz e coloca homens e mulheres no chão da história com todos os problemas e desafios que o contexto que
se vive coloca para a superação dos obstáculos e desafios movidos por sonhos e utopias de
superação na história para sua superação e assim, conquistarmos a vitória de vencermos a nós
mesmos na arte de ser feliz e de escrever a nossa própria história no mundo em que vivemos.
A Arte e a Educação proporcionar um outro olhar da própria realidade, da própria sociedade que se faz presente em todas as esquinas, em todas as ruas, mas que não se encontram
visíveis, muitas vezes se tornam invisíveis e que desafiam homens e mulheres para um novo
olhar com todas as condições e possibilidades de todos e todas viverem a sua dignidade humana mas possível de forma que a arte de viver seja uma constante por meio do conhecimento e
dos novos paradigmas que a própria arte coloca para todos nós.
A nossa pesquisa tem como objetivo perceber a importância de perceber como se dá o
processo de desenvolvimento humano e de que maneira a Arte e a Educação podem contribuir
nesse processo no desenvolvimento das competências e habilidades no desenvolvimento pleno
das crianças no processo de aprendizagem no segmento da Educação Infantil.
A Arte na Educação Infantil está intrínseca em todas as outras disciplinas, o professor
que atua no segmento da Educação Infantil deve ser formado em Pedagogia e ele irá ministrar a
Arte, uma vez que Arte não é trabalhada isoladamente, mas trabalhada de forma interdisciplinar.
A Arte vem para a aprendizagem como um elemento estimulador, incentivando para as
demais demandas que o processo de ensino e aprendizagem vai sendo introduzido na vida das
nossas crianças que de forma lúdica vão experimentando, aprendendo de forma prazerosa e
esses conteúdos vão enriquecendo e aumentando seu repertório de conhecimentos aprendidos
no cotidiano escolar.

1294

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA
EDUCAÇÃO
A Escola por meio as linguagens das
Artes estimulam os alunos para desenvolverem
suas aptidões para a arte por meio da dança,
do teatro, da música, da pintura e das artes
visuais. Existe uma relação com a família que
vai nos moldando e vai nos formando de forma que o passado vai se fazendo presença
constante e marcante em nosso presente e as
lembranças os reavivam e fazem com que o
ser humano se projete e se lance para o futuro
para concretizar sonhos e projetos.
Esse processo precisa ser colocado
de forma que as crianças não reproduzam modelos prontos, sem muitos benefícios para seu
desenvolvimento, como assinala Rego (2014):
Propor que as crianças copiam da lousa desenhos já
prontos (feitos pela professora ou retirados de alguma
cartilha) é sem dúvida uma tarefa pouco significativa e
desafiadora, que não favorece o processo de criação
da criança. Atividades como essa servem na maior parte das vezes, para inibir e estereotipar sua expressão
(REGO, 2014, pp. 112-113).

A Arte proporciona benefícios para a
educação das nossas crianças contribuindo
desde muito cedo para um aprendizado significado. De acordo com Ferraz & Fusari (2009):
É fundamental entender que a arte se constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa
dos seres humanos, ao interagirem com o mundo em
que vivem, ao se reconhecerem, e ao conhecê-lo. Em
outras palavras, o valor da arte está em ser um meio
pelo qual as pessoas expressam, representam e comunicam conhecimentos e experiências. A atividade de
desenhar para as crianças, por exemplo, é muito importante, pois favorece a sua expressão e representação
do mundo (FERRAZ & FUSARI, 2009, p. 18).

Trabalhar com Arte na Educação Infantil pressupõe explorar a imaginação e a criatividade das nossas crianças não por meio de
modelos prontos, acabados, padronizados, mas
por obra da criação de das crianças que irão
reproduzir a realidade a vida que vivem.
É fundamental para a criança desde a
sua mais tenra infância estar em contato com
os livros de forma que o livro possa vir a fazer
parte do seu cotidiano para estimular crianças
leitoras, adolescentes leitores, jovens leitores e

adultos que leem ao longo de nosso dia-a-dia
ao longo de toda a vida, mesmo que haja o convívio com as novas tecnologias que são os computadores, os notebooks, os tablets, os games,
os celulares, smartphones, iphones, enfim.
Portanto, o livro constitui o meio fundamental para conhecer os valores, os saberes, o
senso estético e a imaginação humana. Como
vetores da criação, o livro trás a informação e
educação, permite que cada cultura possa imprimir os seus traços, as características que são
essenciais e ao mesmo ter a identidade das
outras culturas, se constituindo em uma janela
para a diversidade cultural e uma ponte entre
as civilização. Além do tempo e do espaço o
livro é ao mesmo tempo fonte do diálogo, é um
instrumento de intercâmbio, é a semente do desenvolvimento.
O alicerce da Educação precisa ser retomado a partir da família, bem próximos a ponto de afirmar que muita formação profissional se
inicia em casa com uma leitura, com o incentivo,
com a orientação para ir caminhando para realização, profissional, humana e pessoal.
É salutar ao professor adotar a postura
de mediação, capaz de mediar as necessidades que surgem no processo de aprendizagem
que envolvem as crianças nas situações de
aprendizagem que norteiam a apreensão dos
conteúdos que as crianças fazem, incentivando
a praticar a imaginação despertando emoções
e sentimentos, portanto, a escola:
É um espaço onde os alunos têm a oportunidade de
estabelecer vínculos entre os conhecimentos sociais e
culturais. Por isso é também o lugar e o momento em
que se pode verificar e estudar os modos de produção
e difusão da arte na própria comunidade, região, país,
ou na sociedade em geral (FERRAZ & FUSARI, 2009,
p. 19).

A arte de contar histórias se inicia com
a criança no colo de seus pais ouvindo histórias e se encantando com o universo que leitura
proporciona, com o mundo encantado e imaginário que as histórias proporcionam na mente
da criança que cria, recria, interfere, perpetua,
se emociona, se afasta, fica com raiva, volta,
se aproxima, se apaixona, se encanta, que ter
o príncipe encantado, quer ter a princesa dos
seus sonhos tudo isso a arte de contar histórias proporciona a partir da leitura na vida dos
ouvintes e isso tudo se inicia no seio familiar.
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Segundo Silvestre (2010):

apresentam e que realizam o que lhe ensinaram, que se apresentar como profissional da
educação e/ou como arte-educador(a) que
sente, que não é sensível e nem eficaz nas
suas ações e atribuições que deveriam tocar e
incentivar novos profissionais.
As relações que se estabelecem com a
família na infância e no processo do desenvolvimento na Educação Infantil não foi superficial
e proporciona adultos criativos, reflexivos, críticos, criativos de forma que na sociedade os
profissionais nos diferentes setores serão profissionais competentes e realizados em suas
A família é a primeira escola das crian- escolhas, em suas áreas de atuação, pensanças e a partir daí a criança não para mais de do a Arte na Cultura, a Arte para além do que
aprender ou, também, pode acontecer de a é dado e proposto na Escola:
criança não querer aprender, ou seja se afas- Quando se inclui o conceito de cultura na ideia de prátar e também, se iniciar os seus problemas de xis social, se está, na verdade, querendo mostrar que
para pensarmos a arte é preciso pensar a vida social
aprendizagens pela falta de oportunidade ou como um todo. Não se trata apenas de arte enquanto
pela não criação deste espaço na sua infância produto do artista, mas principalmente da arte enquanto
e no seu desenvolvimento cognitivo, emocio- expressão de um conjunto de matérias, de elementos,
de técnicas e de habilidades que são comuns â espénal, social:
O universo infantil é repleto de pensamentos imaginários que é importante cultivá-los, mostrando sempre interesse no que a criança tem a fazer e a dizer, pois
é a partir da imaginação que a criatividade entra em
cena, e através da criatividade a criança pode ter um
desempenho maior em torno de seu desenvolvimento
como um todo. O que a criança pensa e constrói durante sua infância, está ligado ao que ela vive, e o que ela
presencia sobre coisas vividas no seu cotidiano, tudo
o que a criança retrata de alguma forma, está ligado a
momentos, a conhecimento e a aprendizagem que foi
sendo conquistada (SILVESTRE, 2010, p. 27).

Independente da cultura que o aluno possui, é dever
e direito da escola saber integrar diferentes culturas, e
valorizar cada vez mais as culturas de diferentes povos,
trabalhando na perspectiva de incentivar os alunos para
reconhecerem se a eles próprios. Trabalhar com diferentes culturas, ou com culturas locais oportuniza o aluno cada vez mais a se conhecer e conhecer o outro, e o
mundo no qual está inserido (SILVESTRE, 2010, p. 17).

A disponibilidade para brincar desenvolver a criatividade da criança e a transforma
em um adulto feliz e, isso, se inicia no processo
do desenvolvimento e da maturação humana
na Educação Infantil e no desenvolvimento da
criança que vai fazendo suas descobertas por
meio da concretização da experiência que a
vai transformando, dando-lhes os instrumentos
necessários para novas descobertas e novas
aprendizagens.
Aquilo que o ser humano é, está projetado desde a sua infância, ou seja, seus alicerces devem estar na família no seu desenvolvimento humano em que foi se dando e que
foi direcionado aquela criança para torná-la em
um adulto realizado, feliz, pleno e cheio de novas possibilidades que vai sendo construída
por meio dos estudos que vai sendo feito.
Os alicerces possibilitam uma formação humana mais sólida, se não houvesse
esse alicerce teríamos seres humanos que se

cie humana e a uma determinada sociedade. Logo, não
estamos tratando de pessoas de outro mundo. Fazer
arte, entender arte, fruir arte, ou seja, poder gozar diante dos objetivos artísticos, é uma atividade humana absolutamente necessária (MENEGAT, 2015, p. 17).

Portanto, a Arte existe desde os tempos
das Cavernas até os dias de hoje, devido à necessidade intrínseca do ser humano se relacionar com a arte. Mudam-se os tempos, muda-se
a arte, mas a essência da arte, essa capacidade
de organizar em outra forma além da verbal e
do meramente discursivo se compõe em uma
necessidade inerente do ser humano para se
completar enquanto humano ser, dialogando e
entendendo o mundo em que vivemos.
Pillar (1992) refere-se à fala de Ana Mãe
Barbosa ao citar que “o que a arte na escola
principalmente pretende é formar o conhecedor,
fruidor, decodificador da obra de arte” (PILLAR,
1992, p. 06).
A escola hoje tem através das aulas de
Artes, a tarefa de proporcionar aos alunos esse
conhecimento reflexivo, mostrando-lhes que a
arte não se isola do nosso cotidiano, de nossa história pessoal, primando o fazer artístico,
a leitura da imagem e a história da arte.Rossi
(2009), ressalta que as leituras de mundo interpretado por cada criança constituem em um rico
universo a ser explorado na Arte e na Educação.
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A importância da Arte na Educação possibilita um olhar apurado e diferenciado no dia-a-dia, na correria que fazemos e nas relações
que estabelecemos que tornam a vida mais leve
e essa leveza na vida a arte proporciona ao dar
aos seres humanos todas as condições necessárias para que possam inspirar, tocar, sentir,
ver, observar, absorver, ler imagens, emitir parecer em torno de tudo o que vivem e sentem.

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

A valorização, o resgate da identidade
de culturas que foram sendo esquecidas e apriA ARTE NA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO sionadas por uma cultura dominante que opriDE CONHECIMENTO
me pelo colonizador, pela guerra, pela situação
de escravização, ou pelo fato de muitas vezes
A arte traz muitos benefícios: desen- estarmos em situações de guerra e pós guerra
volve as percepções humanas e potencializa a urbana, no tráfico que muitas vezes mata mais
sensibilidade. Desumanizar as criações artísti- que qualquer outra guerra.
cas é desumanizar as ações criativas, porque
a arte é o resultado da observação e da escuta
Esse é o cenário em que a arte educada comunicação do homem com o seu univer- ção precisa e deve trabalhar a partir do contexso:
to onde o conhecimento é apreendido, ou seja,
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).

Na Arte Educação o desafio é trabalhar
com as pessoas, ou seja, trabalhar as bases,
trabalhar a autoestima das pessoas que se encontram muitas delas em situações opressoras
e a arte tem essa veia de ser transgressora no
sentido de romper com os grilhões da opressão
proporcionando os recursos necessários para
a transformação, para a libertação e nesse processo está o conhecimento que fica quando é
adquirido de forma significativa, e nisso, a Arte
contribui e muito para que isso aconteça de
forma prazerosa, descontraída, lúdica.
Para Zabala (1998), o planejamento do
Professor visa um melhor aprendizado, sobretudo, quando as crianças fazem a experiência
concreta da apropriação do conhecimento:

voltar ao alicerce que muitas vezes foram negados ou nunca existiu na vida dessas pessoas que estão para aprender mas que não tem
rosto, não tem cultura e que se encontram em
situações de violência, de opressão, de medo,
situações essas opostas ao processo de educação que a arte educação propõe.
Muitas vezes temos uma formação e
um mundo totalmente diferenciado do que vamos encontrar na Escola em nossa regência
em sala de aula e isso vai transformando a forma de ser professor e de desempenhar a função de arte-educador na vida dos alunos e vai
dando outras formas de ser professor, de ser
educador e de trabalhar com arte e magia na
formação de meninos e meninas que veem na
educação e na arte a possibilidade de acessar
e ascender socialmente na comunidade, na cidade, na sociedade em que vivem.
O mais importante é o que o arte-educador tem em sua mente e o que traz em seu
coração para que sensibilize os alunos para as
possibilidades que o ato de aprender proporcionará em suas vidas e na vida das pessoas
com quem estabelecem relações no seu cotidiano.
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Segundo Moreno (2007):
A construção da capacidade de criação na infância é
uma forma da criança manifestar a sua compreensão
da realidade que o cerca, de exercitar sua inteligência
ao criar, alterar, organizar e reorganizar elementos plásticos, é uma construção do ser humano. Na sua interação com o mundo, ela vivencia inúmeros contatos com
experiências estéticas que envolvem ideias, valores e
sentimentos, experiências estas que envolvem o sentir
e também o pensar e o interpretar. Portanto a linguagem visual faz parte da formação integral do indivíduo e
não pode ser desconsiderada no contexto da educação
infantil (MORENO, 2007, p. 44).

deixar a criança exprimir o que sente e consequentemente causar uma movimentação na
mente, considerando a possibilidade de participação e as particularidades de cada pessoa.
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro
são de grande importância para a promoção
da autonomia dos alunos, sobretudo, no segmento da Educação Infantil que deverá propor
atividades significativas partindo do contexto
onde vivem e onde farão a experiência do conhecimento:
Quando estou diante de uma plateia de estudantes,
nem sempre se trata de convencê-los ou de mostrar
que sua ideia x ou y é errada e, consequentemente,
que a minha seria a certa. Ao explicitar a minha ideia,
trata-se mais de fazer com que eles percebam em que
medida as deles, que partem das suas próprias práticas, se assemelham às minhas, quando é o caso, ou
divergem das minhas (FREIRE, 1996, p. 71).

Infelizmente nem todas as Escolas de
Educação Infantil desenvolvem um trabalho
conveniente em matéria de arte. Muitas vezes esquecemos que mais do que recursos e
Sobre isso Martins, Picosque & Guerinstrumentos a serem utilizados temos a voz,
temos a voz para contar uma história, cantar ra (1998), afirmam que “a arte é a linguagem
uma canção, propor uma brincadeira com as básica dos pequenos e deve merecer um espaço especial, que incentive a exploração, a
crianças.
pesquisa, o que certamente não será obtido
Contar uma história de infância conta- com desenhos mimeografados e exercícios de
da em casa e que no momento pode e deve prontidão (MARTINS, PICOSQUE & GUERRA,
ser o diferencial na vida de alunos e alunos 1998, p. 102).
É preciso propor uma reflexão do ter e
que estão para aprender, mas que não tem o
mínimo, mas tem o máximo que é a vida e as do ser, ou seja, é possível aprender e ensinar
possibilidades que a arte propõe que está no sem os aparatos da internet, dos smartphones,
fato de criar, experimentar, propor, inventar ser dos games, do computador é possível a arte
se recriar longe das tecnologias de informação
diferente e estar na vida das pessoas.
e comunicação, é possível ao ser humano criar
Segundo Freire (1996),
A curiosidade como inquietação indagadora, como e recriar arte e educação voltando a ressignifiinclinação ao desvelamento de algo, como pergunta car-se em algo que lhe foi tirado e é o alicerce
verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, de sua formação na infância e as relações que
como sinal de atenção que sugere e alerta faz parte essas coisas acontecem que vão além dos
integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade apelos do consumo e de uma sociedade mersem a curiosidade que nos move e que nos põe pacien- cantilista.
É preciso ter a coragem de dizer “não”
temente impacientes diante do mundo que não fizemos,
acrescentando a ele algo que fazemos (FREIRE, 1996, para os filhos e para as crianças diante de tantos e todos os apelos que temos em nossa casa
p. 18).
que entram pelos meios de comunicações que
O professor deve agir como media- muitas vezes impedem muitas relações saudádor, estimulando o diálogo e práticas artísticas veis de acontecer por conta da globalização,
como expressividade e fruição dos pensamen- do consumismo exacerbado e tantas outras
tos, a fim de que as crianças cheguem a um variáveis que impedem de uma aprendizagem
senso de conhecimento e aprendizado. As significativa e prazerosa acontecer na vida das
ideias devem ser colocadas e a partir disso, nossas crianças.
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O importante no processo de aprendizagem e na arte-educação é o convívio, o olho
no olho, o sentar para contar uma história, o
estar juntos em uma brincadeira, o contato, a
criatividade na hora e propor atividades e brincadeiras com as crianças em sala de aula, valorizando os espaços existentes na Escola para
que se transformem em laboratórios em que os
alunos possam fazer a sua experiência na arte
e na criação no processo de ensino e aprendizagem em que a criança fará a aquisição de
conhecimento de maneira lúdica, descontraída
e com prazer de forma que não esquecerá.
A tarefa de um Arte Educador Escolar,
deve ser a de favorecer a aprendizagem significativa sendo mediador entre a criança e o mundo em que vive. Conforme Vygotsky (1991):
Resumindo, o aspecto mais essencial de nossa hipótese é a noção de que os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado.
Ou melhor, o processo de desenvolvimento progride
de forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado; desta sequenciação resultam, então, as zonas de
desenvolvimento proximal. Nossa análise modifica a visão tradicional, segundo a qual, no momento em que
uma criança assimila o significado de uma palavra, ou
domina uma operação tal como a adição ou a linguagem escrita, seus processos de desenvolvimento estão
basicamente completos. Na verdade, naquele momento eles apenas começaram. A maior consequência de
se analisar o processo educacional desta maneira, é
mostrar que, por exemplo, o domínio inicial das quatro
operações aritméticas fornece a base para o desenvolvimento subsequente de vários processos internos
altamente complexos no pensamento das crianças (VYGOTSKY, 1991, pp. 64-65).

Portanto, a Arte é de fundamental importância para a educação e a formação dos
alunos que desenvolverão a coordenação motora nas atividades propostas em seu cotidiano
escolar aprendendo a compartilhar, colaborar
de forma a perceber que não estão sós no ato
de criação na experiência com seu grupo na
Educação Infantil.
A arte é ação humana que recriar a realidade e transforma o sujeito, sob o resultado
imediato dessa concepção está o fato de não

compreender a arte como fruto de um homem
só, o artista, mas como um objeto cultural com
a inquietação de objetivar sentimentos compreendendo que cabe ao ser humano criar novas
formas de agir no mundo, ampliando suas ferramentas de atuação.
De acordo com os PCN’s (2000):
A educação em artes visuais requer trabalho continuamente informado sobre os conteúdos e experiências
relacionados aos materiais, as técnicas e as formas visuais de diversos momentos da história, inclusive contemporâneos. Para tanto, a escola deve colaborar para
que os alunos passem por um conjunto amplo de experiências de aprender e criar, articulando percepção,
imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção
artística, pessoal e grupal (BRASIL, 2000, p. 61).

É de extrema importância a criatividade
que precisará ser introduzida pelo arte educador para a criança nas atividades, brincadeiras
e situações de aprendizagem que precisam ser
passadas para os alunos que precisam compreender e entender que é possível ser feliz
com aquilo que possuem e que na maioria das
vezes não está no poder econômico e sim no
poder de partilha, de solidariedade, de fraternidade, de poder de trabalhar em equipe de
forma colaborativa e coletiva.
O(A) Arte-Educador(a), educador(a),
professor(a) precisa compreender a diversidade das situações-problemas que podem ocorrer das mais diversas formas e maneiras com
que se apresentam a cada aluno em particular,
segundo seu nível de competência e as determinações internas e externas de um momento
de criação, dentro de seu processo de aprender e se apropriar do conhecimento ao realizar
as formas artísticas.
Vivemos em um mundo de avanços
tecnológicos e pedagógicos, nunca se soube
tanto sobre pedagogia, nunca se soube tanto
de tecnologia, sobre educação, no entanto, é
necessário aproveitar isso.
É preciso os pais e responsáveis juntamente com os professores, os educadores,
os arte-educadores terem a confiança de dizer
“não” e mais do que dizer “não” explicar e conversar dando as razões e as explicações necessárias sem medo de conversar acerca do
não que foi dito a criança.
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Temos pais solitários, angustiados e que
estão buscando na terapia ajuda para suportar
o crescimento dos filhos e o acompanhamento
de profissionais especializados para darem respostas as demandas de ser pai na sociedade
que vivemos e que complica e se complexifica
cada vez mais.
É preciso a presença para dar caminhos
à vida dos filhos, isso é que os pais precisam
compreender e a arte e a educação tem uma tarefa de contribuir no sentido de proporcionar as
condições para que esse processo se estabeleça na família, na escola, com os educadores
abrindo caminhos para esses encontros com os
filhos, com os educadores, com a direção das
Escolas de Educação Infantil.
O conhecimento se dá através da ação
vivenciada e experienciada, visto que a dramatização mobiliza no estudante não só suas capacidades intelectuais, afetivas e sociais, mas,
também, sua espontaneidade.
O sistema educacional de ensino, segundo Romana (2004), situa o estudante num
grupo e esse não aprende sozinho. Por exemplo, a dramatização é um recurso que exige um
conjunto de interações, o que a torna apropriada para a produção do conhecimento, que é de
natureza coletiva.
Assim, o trabalho de grupo e a dramatização favorecem não apenas a aquisição de
conhecimento, mas, também, o desenvolvimento de relações interpessoais.
É preciso criar com as coisas que já temos em nosso dia-a-dia e que muitas vezes não
valorizamos, ou seja, não percebemos, esquecemos, trocamos, deixamos de lado, no entanto, a arte é um recurso precioso no processo
de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento
integral da criança.
É pela arte e por tudo aquilo que ela
representa para o universo humano com as atividades que se manifestam de ordem estética
por meio da percepção, das emoções e ideias
que não se limita a uma atividade apenas como
escultura, pintura, música, teatro, dança, representadas pelas formas populares que são praticadas em todo o mundo em diferentes culturas.
Logo, a arte intensifica o interesse por
novas criações, pela reflexão e pelo desenvolvimento da capacidade crítica visando a formação de sujeitos ativos e autênticos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que refletem sobre a temática, ressaltando que a cultura africana está no Brasil desde a sua chegada pelo Atlântico e que se constitui a formação
do povo brasileiro.
A metodologia utilizada para a presente pesquisa foi a pesquisas bibliográfica para
fundamentação teórica sobre Arte-Educação.
Com base nesse método, buscamos o diálogo
com os autores Ferraz & Fusari (2009, 2010),
Barbosa (1999), Menegat (2015), Moreno
(2007), Pilar (1992), Silvestre (2010), entre outros que contribuem de forma singular para o
estudo do ensino de arte.
Muitos são os benefícios trazidos da
arte pela educação, pois além de trazer o aluno a uma rotina de disciplina e atenção, desperta muitos talentos seja na música, na dança
ou no teatro. A arte vem como facilitadora do
processo de ensino e aprendizagem.
A criança que tem sensibilidade musical apresenta uma maior facilidade de concentração para as outras atividades. Então se
constitui problema em nossa pesquisa essa
necessidade de percepção da música dos alunos na Educação Infantil, que está comprovado
cientificamente que tanto a música com as artes plásticas, o teatro, a dança, essas habilidades vem se constituindo em facilitadoras para
os demais componentes curriculares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tudo o que somos nos remete às memórias, a história da família, aos alicerces que
foram criados e que precisam estar sendo resgatados constantemente que é a importância de
estarmos juntos e criarmos juntos, brincarmos, conversarmos, trocarmos ideias olhando nos
olhos uns dos outros, interagindo e estando presente na vida das pessoas.
A Arte na Educação atua como veículo de transformação e canal para novas possibilidades e novos horizontes na criação de novas possibilidades, para novas iniciativas das crianças
em seu processo de conhecer e aprender. A Arte está presente no cotidiano incentivando, motivando, criando possibilidades de trabalho de forma interdisciplinar.
A Arte pode atuar em muitas áreas e de diferentes formas, na Escola deve ser aproveitada enquanto recurso de auxiliará o processo de alfabetização e letramento da criança que não
começa e nem termina nos primeiros anos das crianças nas nossas Escolas.
O incentivo a Arte desde a Educação Infantil é uma forma de estimular a criança a se
expressar de maneira clara aumentando o seu vocabulário e qualificando a expressão da criança
que produz arte pelo desenho em que expressam no papel sua vida, seu cotidiano.
A Arte está ligada com as crianças desde muito cedo, as expressões, os movimentos
estão relacionados a um tipo de expressão artística que na Educação Infantil isso deve ser explorado por meio da música que está no cotidiano das crianças, que permeia a rotina da Educação
Infantil desde o pegar o brinquedo até o guardar o brinquedo, ou seja, todo o direcionamento na
Educação Infantil é feito por meio da música.
A dança é outro elemento primordial porque a dança proporciona agilidade, movimento,
isso está intrínseco em nossas crianças que precisam dessa psicomotricidade motora que se dá
pelos movimentos para interagir, integrar, brincar, andar, movimentar e exercitar toda sua energia
em seu desenvolvimento global, quanto mais movimento, mas a criança terá a liberdade de se
expressar corporalmente que deve se aliar a arte e se integrar nas demais disciplinas e atividades na Escola.
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A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NO ENSINO
REGULAR

RESUMO: O tema Autismo vem sendo discutido com maior frequência, devido à demanda de
alunos com esse transtorno, matriculados na escolar regular. Este artigo refletiu sobre a prática do professor, na organização do processo ensino-aprendizagem, para alunos com transtorno do espectro autista. Também define autismo e seus sintomas, destaca a necessidade de
acompanhamentos educacionais especializados e individualizados. Mostra que os professores
precisam estar fundamentados em um currículo e projeto pedagógico da escola, que oriente
sua prática pedagógica, de modo a oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolvimento.
Destaca também a importância da formação dos professores e a participação dos pais e da
equipe escolar para melhor atendê-los. A metodologia utilizada teve como base a pesquisa
bibliográfica. Concluiu-se que não basta inserir o aluno na sala de aula, é preciso disponibilizar
os dados do laudo médico do aluno, para que o professor saiba quais são suas capacidades,
comprometimentos e possa desenvolver uma metodologia que possibilite melhora na socialização e a aquisição de novas habilidades.

Palavras-chave: Inclusão; Projeto Pedagógico; Prática Educativa.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo fazer uma análise sobre a inclusão do aluno com autismo no Ensino Regular. Como objetivos específicos: fez uma abordagem quanto
as especificidades dessa inclusão e a necessidade de uma mudança na organização, de todo o trabalho pedagógico da escola, modificando os conceitos. Tratou-se também
sobre sua sintomatologia e especificidades desse transtorno.
As escolas devem proporcionar os meios para uma educação de qualidade e respeito
às diferenças. Fundamenta-se esse trabalho pelo fato de que novos conceitos e práticas inclusivas foram introduzidos no âmbito escolar, com a intenção de promover a inserção de todos os
alunos. Mudanças no currículo e no projeto pedagógico precisam ocorrer, para que a escola se
adapte a essas classes heterogêneas, atendendo às demandas dessa nova realidade.
Pergunta-se: a escola está pronta para receber alunos autistas? Os professores bem
como os professores estão preparados para lidar com esta realidade? Quais as estratégias para
incluir o aluno com autismo numa classe de ensino regular?
Uma pergunta comum tem sido feita, se uma criança autista deve frequentar uma escola
especial para crianças com autismo, ou ser integrada na escola regular?
É importante ter em mente, as vantagens da convivência com aquelas crianças sem
comprometimento e também de aprender com elas, por meio da imitação. Mas também se deve
considerar o risco de que o autista seja vítima do preconceito dos colegas, daí mais uma tarefa
para que a escola trabalhe com todos os alunos sobre o preconceito e o respeito à diversidade.
É preciso estabelecer e aprimorar metodologias de ensino, para que essas crianças tenham uma educação de qualidade, respeitando seus limites e atendendo às suas necessidades.
Para a construção de um sistema educacional inclusivo e democrático é necessária a
efetivação de parcerias com organizações de apoio a pessoas com deficiência, bem como com
Instituições de Ensino Superior e a comunidade em geral, partindo do projeto político pedagógico das escolas, de modo que possam oferecer um atendimento educacional com qualidade a
todas as crianças, eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação.
Cabe à escola repensar suas práticas e adaptar-se para uma possível inserção nesse
processo de construção do conhecimento por meios virtuais, que vai mais além da oralidade e
da escrita, como também, de recursos tradicionais como giz, lousa e cartilha ou livro didático.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em livros, internet e revistas científicas, tendo como referencial teórico os autores: Mantoan (2005) e Mazzota (1996), as mudanças
no currículo e no projeto, para atender as demandas desta nova realidade.
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Essa nova perspectiva de educação,
que trabalha a incorporação de crianças no
ensino regular, reconhecendo a existência de
múltiplas diferenças, provoca questionamentos
Mesmo sendo muito recente o movi- sobre o papel do professor na construção de
mento sobre inclusão, o conhecimento das di- uma nova abordagem pedagógica, que direcioferenças que se apresentam em cada criança ne o ensino à necessidade dos alunos.
torna-se fundamental neste processo.
A formação inicial é importante, mas
De acordo com Rabello, (1999) hoje, não é suficiente para o desenvolvimento de
o grande desafio é a elaboração de uma políti- competências que garantam o sucesso de uma
ca educacional voltada para o estabelecimento prática pedagógica que contemple princípios
de uma escola realmente inclusiva, acessível a inclusivos. Tais competências para uma gestão
todos, independentemente das diferenças que inclusiva só poderão ser adquiridas por meio
apresentam, dando-lhes as mesmas possibili- de uma prática continuada, reflexiva e coletiva.

O DESAFIO DA ELABORAÇÃO DE UMA
POLÍTICA EDUCACIONAL INCLUSIVA
E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

dades de realização humana e social (p.20).
Para isso, tem que se repensar sobre a
estrutura da escola, a avaliação, interação com
as famílias e os conhecimentos adquiridos pelos professores para atender a este aluno:
Na coletividade, os portadores de necessidades especiais podem aprender a realizar tarefas de outras maneiras que não as suas próprias. Melhoram os sentidos
do tato, visão, olfato, tal como se orientam de forma
mais coesa no espaço das atividades, o que gera um
maior domínio corporal e o desenvolvimento muscular
considerado de forma global (VYGOTSKY, 1987 p.35).

Essas concepções evidenciam a importância exercida pelas Universidades na formação de docentes que atuarão na Educação
Básica, e tem por sua vez, grande responsabilidade com a formação de futuros cidadãos,
sejam eles pessoas com necessidades educativas especiais ou não. Segundo Rabelo e
Amaral (2003):
As mudanças referentes à formação de professores
para a educação inclusiva têm acontecido de maneira
bem tímida porque “os currículos de Pedagogia atuais
estão estruturados para atender a uma parcela da população, a considerada “normal”, ignorando a presença
de uma parcela importante de estudantes, aqueles que
necessitam de uma atenção diferenciada (RABELO E
AMARAL 2003, p.209).

Tal como ressalta Vygotsky (1995), os
processos de compensação não são governados rumo a uma suposta cura ou complementação do defeito, mas, sim, a sua superação
Para a efetivação das mudanças neatravés de novas conexões interfuncionais, ou
seja, a supressão das dificuldades originadas cessárias, não se pode oferecer uma disciplina
com conteúdo sobre crianças com necessidapelo defeito.
des especiais, sem fazer uma reflexão acerca
das individualidades humanas, pois, desta forma, pode-se acabar auxiliando a manter práticas segregacionistas, reforçando a ideia de
que a inclusão se refere apenas ao aluno com
deficiência.
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O mais viável para o currículo das universidades seria um trabalho interdisciplinar,
onde os conteúdos ligados à educação inclusiva fossem organizados em conjunto com todas as disciplinas que integram o currículo do
curso, de maneira a intensificar estudos teóricos, análises e discussões sobre a exclusão,
de modo geral.

A busca de alternativas pedagógicas
através das quais os alunos com autismo sejam membros participativos e atuantes do processo educacional no interior das salas de aula
e sua presença seja considerada. A escola
deve tomar para si a responsabilidade acerca
de seu processo de conhecimento e de inserção cultural.

O momento atual impõe que o profissional de educação desenvolvam habilidades
que possibilitem uma melhor adaptação às novas culturas e aos novos padrões de conduta
social.

O acesso à Internet é uma ferramenta
que pode facilitar na inovação de propostas pedagógicas alternativas, bem como no contato
com o conhecimento de ponta para comparar
e avaliar as propostas. Isso se faz possível,
desde que as escolas estejam equipadas tecAs políticas sociais vêm transformando nologicamente.
as relações de trabalho, através da inserção
das tecnologias digitais, de forma significatiO professor necessita de atualização
va mudando o cotidiano dos profissionais de permanente, buscar sempre informações. Satodas as áreas. Impulsionado pelos avanços ber somente sobre a sua área de atuação não
tecnológicos, o professor também precisa mo- é mais suficiente para atender as necessidadificar sua prática pedagógica, para o acesso des dos alunos. O processo educativo precisa
rápido e estratégico a informações.
estar vinculado ao contexto social, em que o
aluno está inserido. Para isso deve conhecer
De acordo com Moran (2000), ao es- e usar as tecnologias, bem como outros recurtruturar sua proposta pedagógica, utilizando sos pedagógicos.
tecnologia digital, o professor precisa estabelecer vínculos com os alunos, conhecer seus
Existe a necessidade de orientação aos
interesses, e seus conhecimentos prévios. Mo- professores, pois é a falta de conhecimento a
tivar o aluno a fazer parte da proposta peda- respeito dos transtornos dos autistas que o imgógica, colocando-o ao par sobre o que será pedem de identificar corretamente as necessiabordado e convidando-o a contribuir.
dades de seus alunos, bem como, a tendência
de centralizar suas preocupações em fatores
Portanto, as estratégias de ensino de- pessoais como, medo e ansiedade frente à sinvem considerar esta multidimensionalidade, tomatologia mais do que à criança em si.
os diferentes contextos e os níveis de apoio.
Assim, além da proposição de estratégias participativas na sala de aula comum, que possibilite a plena inserção de alunos com autismo,
também há de se considerar e prever os níveis
de apoio pedagógico que se farão necessários
para oferecer o suporte de aprendizagem para
este aluno, ou seja, considerar sua forma peculiar de aprender e de funcionar no mundo que
o rodeia.
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Muitas vezes o professor relata não
saber lidar com a agressividade das crianças
autistas, aliás, um aspecto que não é necessariamente característico desta condição. Há a
ideia distorcida sobre o autismo, principalmente quanto à “incapacidade” de comunicação, e
isso irá influenciar as práticas pedagógicas e
as expectativas de como educar este aluno. A
dificuldade, em geral, dos professores se apresentam na forma de ansiedade e conflito ao lidar com o “diferente’. Um processo de inclusão
malsucedido pode aumentar os riscos de isolamento, rejeição dos pares, e poucas amizades:

As estratégias de avaliação também
deverão permitir avaliar as necessidades específicas dos alunos com autismo e os apoios
necessários para que possa se garantir a sua
aprendizagem, com base nos objetivos educacionais, mesmo que com adequações.

As escolas onde os pais estão mais
presentes, participando, dando sugestões, cobrando, reclamando, melhoram a qualidade de
ensino e os alunos se envolvem e aprendem
mais. Ressalta-se que nas reuniões bimestrais,
os pais devem conversar com o professor, trocar ideias com outros pais, apontar problemas
Penetrar no mundo do autista; concentrar-se no contato e soluções.
visual; trazer sempre o olhar do autista para as atividades que ele está fazendo. Entreter-se com as brincadeiras do autista; procurar sempre enriquecer a comunicação. Mostrar a cada palavra uma ação e a cada
ação uma palavra; tornar hábitos cotidianos agradáveis;
fazer tudo com serenidade, mas com voz clara e firme
(CUNHA, 2014, p. 85).

A participação da família é muito importante para a inclusão, seja de forma individualizada ou por meio de organizações, é
imprescindível a sua participação para que a
continuidade histórica da luta por sociedades
mais justas, para seus filhos, seja garantida.

O professor deverá explorar todos os
É imprescindível que elas, as famílias
canais de conhecimento da criança, sua expe- busquem conhecer, participar, dando o exemriência com o mundo, suas formas de intera- plo de cidadania, e servir, assim, como mais
ção e suas maneiras particulares de aprender. um veículo por meio do qual seus filhos possam aprender para ser (SANTOS, 1999 p 7879).
No caso do autismo é importante coEmbora esse panorama venha se monhecer sua forma peculiar de se relacionar dificando, é preciso que as famílias se percecom o mundo e como conhecimento. O pro- bam como partícipes na implantação de procefessor deve ser um observador, apoiado pela dimentos que proporcionem a inclusão escolar
equipe pedagógica da escola, que deve pos- de seus filhos no ensino regular e sua particisibilitar recursos para melhor organização das pação ativa na sociedade.
condições em que se ensina.
É importante a direção da escola incenDesta forma o aluno pode beneficiar- tivar a participação da comunidade, propician-se das experiências sociais, e na medida em do um espaço em que questões voltadas às
que os conteúdos vão sendo desenvolvidos e deficiências, dificuldades de aprendizagem e
“aprendidos’, torna-se possível abordar novos problemas de indisciplina possam ser estudaconteúdos.
das e debatidas.
Cabe à escola adequar os diferentes
instrumentos de avaliação para que possa saber o que o aluno aprendeu, assim como analisar o processo de ensino e aprendizagem.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia neste artigo foi a pesquisa bibliográfica em livros, internet e revistas científicas, que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

O transtorno, na atual classificação, é
considerado como uma desordem causada
por uma alteração no funcionamento cerebral,
e é caracterizado por vários graus de deficiência em três áreas: Relacionamento social,
Comunicação e Comportamentos repetitivos
e inadequados; variando seus sintomas entre
leves a severos.

A maior parte das crianças autistas melhora com a idade, quando tem o cuidado adequado. Para uma avaliação da sociabilidade e
do desempenho na escola, o aluno terá que
ser encaminhado por um psicopedagogo, que
averiguar o grau de cognição, a linguagem e
suas capacidades de adaptação.
Algumas crianças autistas não têm deficiência em todos os setores do conhecimento, muitas têm pouco desempenho por períoO AUTISMO E OS ASPECTOS DA
dos de tempo ou em circunstâncias especiais.
SINTOMATOLOGIA
Porém, há outros modos de se desenvolverem,
Segundo Cunha (2012, p. 20), “o ter- quando a família dá apoio.
mo ‘autismo’ deriva do grego ‘autós’, que signiMuitos autores falam que o plano do
fica ‘por si mesmo’ e, ‘ismo’, condição, tendência”. As crianças observadas pelo psiquiatra tratamento precisa ser composto de acordo
austríaco apresentavam as características de com as fases de vida do autista. Assim, com
isolamento, igualmente demonstrada pelos es- as crianças pequenas, a preferência seria a tequizofrênicos, dando a impressão de que eles rapia da fala, do intercâmbio social, linguagem,
estavam presos em si mesmos. Porém, o di- educação especial e apoio familiar. Agora com
ferencial era que no autismo esta condição já os adolescentes, seriam os grupos de habilidades sociais, terapia ocupacional e sexualidade.
estava presente desde tenra idade.
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos dos autores: Mantoan (2005); Mazzotta (1996), sobre as mudanças no currículo
e no projeto, para atender as demandas desta
nova realidade, e Vygotsky, (1987), sobre os
portadores de necessidades especiais, estes
abordam as temáticas em questão, discutido
neste artigo.

O efeito positivo do tratamento está
sujeito ao conhecimento dos especialistas de
De acordo com Orrú (2012) o autismo tratamento dos autistas, especialmente, de sua
atualmente é considerado como: Uma síndro- capacidade de trabalhar em equipe e com a
me comportamental com etiologias múltiplas e família:
curso de um distúrbio de desenvolvimento [...],
é uma disfunção orgânica e não um problema São quatro alvos básicos de qualquer tratamento: 1)
estimular o desenvolvimento social e comunicativo; 2)
dos pais [...] e é de origem biológica (p. 21).
Atualmente o Manual de Diagnóstico e
Estatística, da Sociedade Norte-Americana de
Psiquiatria adota o termo Transtorno do Espectro Autista (TEA), para se referir a este distúrbio
do desenvolvimento e incorpora também a síndrome de Asperger ao Espectro Autista.

aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar
problemas; 3) diminuir comportamentos que interferem
com o aprendizado e com o acesso às oportunidades
de experiências do cotidiano; e 4) ajudar as famílias a
lidarem com o autismo (ORRÚ, 2012, p.13).
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Instigar os autistas a se desenvolverem socialmente e se comunicarem com mais
facilidade, há necessidade de certa forma de
comunicação alternativa. A opção adequada
está relacionada às habilidades da criança e
do grau de comprometimento.

Para crianças menores que falam algumas palavras ou emitem sons espontâneos
os programas de linguagem individuais são
importantes para aperfeiçoar o entendimento
e a fala. Os pais devem descobrir estratégias
eficazes para estimular a fala e aumentar as
capacidades de imaginação.

Os códigos de sinais vêm sendo muito usado, como por exemplo, o de Makaton,
que reúne símbolos e sinais. Este expediente é
muito usado no Reino Unido, mas é limitada a
melhora na comunicação de crianças autistas.
O sistema fundamentado em figuras melhora
as capacidades de cognição, linguísticas ou de
memória, pois as figuras ou fotos espelham as
necessidades e os interesses individuais.

Um exemplo, os pais deixam os brinquedos e doces longe da criança, mas que
elas possam ver, usando embalagens transparentes para atrair a atenção da criança. Esta
tática simples auxilia a criança a se comunicar
com as outras pessoas para obter o que ela
quer. As capacidades de imaginação devem
ser estimuladas, enfocando-se no interesse da
criança, mas aumentando os assuntos de inO PECS (Picture Exchange Communi- teresse, ao contrário de suprimir os primeiros.
cation System) é um modelo para o autista desempenhar uma ação funcional usando o velA IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DO
cro ou adesivos para mostrar o início, ou o final
PORTFÓLIO
das atividades. Este sistema promove a comunicação, o entendimento, quando se coloca a
A escrita é uma excelente forma de reassociação entre a atividade e os símbolos.
flexão e acompanhamento do desenvolvimento
dos alunos, seja para produzir o diário de prátiHá uma preocupação dos pais sobre o cas do professor ou auxiliar mais tarde na hora
risco de que os sinais e fotos diminuam a mo- de criar o portfólio de cada criança.
tivação para desenvolver a fala, mas ainda não
tem nenhuma teoria comprovada que isso posPara todas as crianças é extremamente
sa acontecer. Mas, ao contrário, aponta que, ao importante fazer registros pedagógicos, essas
enfocar em outras escolhas de comunicação, anotações ajudam no aprendizado de cada um
as crianças podem ser inspiradas a utilizar a e torna o seu trabalho ainda mais eficiente, o
fala.
que permite consultar uma série de registros
de linguagem, de uma criança com autismo e
A utilização da sinalização pelos au- verificar os progressos do aluno.
tistas adota o mesmo modelo do achado em
programas de treinamento verbal, ou seja, os
O autismo tem como característica o
sinais são poucos usados para partilhar conhe- desenvolvimento acentuado atípico na interacimentos, mostrar sentimentos, emoções ou ção social, comunicação e pela presença de
para comunicar-se mutuamente.
um repertório marcadamente restrito de atividades de interesses. Desse modo observa-se
uma dificuldade de comunicar-se de maneira
usual com as pessoas, assim como no âmbito
escolar.
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A ausência de respostas das crianças
autistas deve-se, muitas vezes, à falta de compreensão do que está sendo exigido dela, ao
invés de uma atitude de isolamento e recusa
proposital.

A atuação do professor deve visar a
potencialização do desenvolvimento cognitivo,
emocional, social e psicomotor, nas relações
sociais, nas adaptações organizativas e no desenvolvimento emocional. Registrar todas as
mudanças do aluno, seu desenvolvimento, ajuAté que ponto o retraimento social dos da na compreensão e na elaboração de ativiautistas não resultaria da falta de oportunidades dades que promovam o aprendizado.
oferecidas, mas do que algo inerente à própria
síndrome, afinal o ser humano está inatamente
Segundo Gikovate (2009) as adaptaprogramado para estabelecer vínculos sociais: ções de conteúdo e de avaliação dependem integralmente das características de cada aluno,
Ensinar rotinas e regras na família contribui para orien- mas de maneira geral conteúdos que depentar a inclusão em distintos espaços sociais. Isto porque dem de interpretação, inferências, metáforas e
cada espaço social possui regras e normas próprias. linguagem simbólica requerem adaptação (ou
Todavia, as rotinas precisam ser quebradas quando pelo menos maiores explicações).
fomentam atitudes prejudiciais. Ao mesmo tempo em
que é importante mantê-las, é importante também mudá-las, pois as mudanças fazem parte da vida cotidiana
(CUNHA, 2013, p.29).

Em outras palavras, proporcionar às
crianças com autismo oportunidades de conviver com outras da mesma faixa etária, possibilita o estímulo às suas capacidades interativas,
impedindo o isolamento contínuo.

É importante ajudar o aluno a enxergar
a questão que está sendo proposta de maneira
ampla, com flexibilidade de pensamento (o professor deve mostrar que podem existir diferentes pontos de vista em uma mesma questão)
e o ajudando a fazer as inferências e tirar as
conclusões necessárias. Quando necessário, o
professor deve fazer as adaptações de conteúdo, avaliação e tempo que julgar adequado.

A criança autista comunica-se, porém
não da mesma forma dos demais indivíduos,
cabe aos envolvidos no convívio com o autista,
buscar o desenvolvimento do entendimento sobre o que a criança quer dizer, pois de todas as
formas o autista está se comunicando.
Fica evidente que crianças com desenvolvimento normal fornecem, entre outros aspectos, modelos de interação para as crianças
com autismo, ainda que a compreensão social
desta última seja difícil. A interação com pares
é a base para o desenvolvimento, como para o
de qualquer outra criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Escola inclusiva deve ter em seu projeto educativo a ideia de respeito à diversidade,
sendo definida como uma instituição social que tem por obrigação atender a todas as crianças
sem exceção.
É necessário que considerem a diferença um desafio e uma oportunidade para a criação
de novas situações de aprendizagem e que se disponibilizem os recursos disponíveis.
A escola democrática respeita os direitos de todos, reflete e observa a construção da
ação pedagógica. Ela deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade, como está nos
referenciais curriculares. Inclusão não é uma tarefa fácil, mas é, sem dúvida, possível. Se a realidade enfrentada é difícil, como salas lotadas e alunos indisciplinados se fazem necessário
buscar formas para mudá-la.
A literatura evidencia que, no cotidiano da escola, os alunos com necessidades educacionais especiais, inseridos nas salas de aula regular, vivem uma experiência escolar que não
atende as suas necessidades, e muitas vezes não participam das atividades em classe, porque
não são adequadas as suas aptidões.
A inclusão da criança autista no sistema educacional é desejável sob todos os aspectos.
Para que isso se torne realidade, é necessário vencer uma série de barreiras como a pedagógica, a administrativa.
Somente com uma educação mais justa e inclusiva é que conseguiremos que a sociedade seja modificada. Essa mudança deverá ser feita por meio da qualificação profissional, com
a observância dos valores culturais e acima de tudo pelo respeito às limitações das pessoas.
É importante também que a formação de professores os capacite para lidar com pessoas com deficiências, distúrbios, transtornos, dificuldades, e mais que isso, saber diferenciá-los
entre si.
Pensar em inclusão pressupõe políticas educacionais claras, coerentes e fundamentadas nas relações sociais, entretanto pouco se tem feito no sentido de sua aplicação prática.Os
conhecimentos sobre a inclusão social e os direitos em lei, não devem ser apenas teorias, mas
sim posto em prática.
A Educação Inclusiva é responsabilidade de todos os envolvidos com o processo educacional e desenvolvimento do aluno, incluindo aluno, família, professor, escola, apoio técnico,
comunidade, governo, etc.
Podem-se criar oficinas de ambiente virtual para aluno com necessidades especiais.
Para isso é preciso à capacitação de professores em tecnologias, pesquisa na criação de softwares na identificação das necessidades; mão de obra especializada em programação, e uma
visão pedagógica, para atender as diversas necessidades educacionais especiais.
Tornam-se necessárias, como formas de enfrentamento dos preconceitos e estereótipos
existentes no ambiente educacional, ações em políticas públicas voltadas
à formação inicial e continuada dos educadores, buscando uma educação que estimule as potencialidades de seus alunos e que assegure o
aprendizado dos alunos de inclusão nas escolas.
No caso específico da inclusão criança autista é importante
ressaltar que a educação deve incluir a aprendizagem da habilidade
social, linguagem, comunicação, comportamentos adaptativos e redução de comportamentos problemáticos. Este processo de educação em portadores de autismo deve envolver as famílias, professores,
e outros profissionais envolvidos no caso, além dos próprios portadores
de autismo.
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A PSICOMOTRICIDADE E A APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões a respeito da Psicomotricidade e sua importância
desde a Educação Infantil. É notável que a falta de um acompanhamento da psicomotricidade acarreta consequências danosas ao desenvolvimento da criança. Um dos casos que
podem ser notados é a lateralidade pouco trabalhada no aluno. Isso pode causar problemas
de ordem espacial, por exemplo. A utilização dos termos direita e esquerda fica prejudicada.
A criança apresenta certa dificuldade para acompanhar a direção gráfica de leitura e escrita.
Outro problema é o fato de a criança encontrar obstáculos quanto ao entendimento na distinção de letras específicas como ‘p’ e ‘b’, entre vários transtornos que podem aparecer desde
a Educação Infantil e se estendem até a alfabetização, daí a importância de se trabalhar com
a Psicomotricidade desde a Educação Infantil.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Dificuldade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade concentra-se na prevenção, triagem e reabilitação de distúrbios
psicomotores em todas as fases da vida. Liga o soma (corpo) e a psique (mente).
O terapeuta psicomotor atua sobre as funções motoras e mentais e / ou distúrbios emocionais com um trabalho baseado no corpo. Considerando a pessoa como um todo,
visa reduzir as dificuldades físicas, mas também ajudar a pessoa a encontrar um relacionamento
harmonioso com seu corpo:
A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na escola
primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar seu tempo, adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve ser praticada
desde a mais tenra idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis
de corrigir quando já estruturadas (LE BOULCH, 1984, p. 21-25).
O processo de aprendizagem é um processo complexo que envolve sistemas e habilidades diversas, inclusive as motoras. Na maioria das crianças que passam por dificuldades de
aprendizagem, a causa do problema não está localizada no período escolar em que se encontram no nível das bases, ou seja, nas estruturas de desenvolvimento.
Dessa forma, é imprescindível que a criança, durante o período pré-escolar, antes de
iniciar a sistematização do processo de alfabetização, adquira determinados conceitos que irão
permitir e facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita.
Esses conceitos ou habilidades básicas são condições mínimas necessárias para uma
boa aprendizagem, e constituem a estrutura da educação psicomotora. O desenvolvimento psicomotor requer o auxílio constante do professor por meio da estimulação.
O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base
indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para
que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Para que a criança desenvolva o controle mental de sua expressão motora, a ludicidade deve realizar atividades
considerando seus níveis de maturação biológica:
O corpo é uma totalidade e uma estrutura interna fundamental para o desenvolvimento
mental, afetivo e motor da criança. São experiências e vivências corporais que organizam a personalidade da criança. A vivência corporal não é senão o fator gerador das respostas adquiridas,
em que se inscrevem todas as tensões e as emoções que caracterizam a evolução psico afetiva
da criança (FONSECA, 2012, p.39).
A prática da Psicomotricidade em momentos livres, em espaços coletivos ou não, colabora para o desenvolvimento emocional da pessoa, que ao relacionar-se divide opiniões, cria
analogia e até ajuda seu próximo, contribui de vária maneiras na vida pessoal de cada indivíduo
que usa suas horas livres em prol de seu bem estar.
Além do desenvolvimento de virtudes e valores, benéfico também para depois da pratica, deixa de lado o mau humor, dorme bem, acorda melhor, com disposição, intensificando sua
produtividade no trabalho, afazeres rotineiros, aumenta sua concentração, ou seja, para que se
tenha uma vida mais prazerosa que traga enriquecimento corporal, intelectual, se faz necessário
usar o tempo livre, para ser feliz, cuidar de si.
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HABILIDADES PSICOMOTORAS
De acordo com PCNs (2001), a Habilidade Psicomotora é muito importante para o
desenvolvimento das crianças de modo que
devem ser abordadas em todos os níveis da
educação básica, especialmente na Educação
Infantil.
Na Educação Infantil deve ser praticada movimentos do corpo e mental, integrando
as interações físicas, emocionais e cognitivas
por meio de atividades que são projetados
para o exercício, para os alunos da nossa pré
localizados na comunidade de erva santa guerreira, assim para que eles ganham confiança,
autonomia própria iniciativa, que irá permitir
que nossas crianças a desenvolver suas ferreirenses personalidade, tudo isso é para ser
uma projeção ativa, intencional; É claro que
reconhecer é uma tarefa que ocupa análise e
dedicação na prática docente e acaba sendo
benéfica em nossos alunos (PCNs, 2001).

A criança se movimenta nas ações do seu cotidiano.
Correr, pular, girar e subir nos objetos é algumas das
atividades dinâmicas que estão ligadas à sua necessidade de experimentar o corpo não só para o seu domínio, mas na construção de sua autonomia. A ação
física é a primeira forma de aprendizagem da criança,
estando a motricidade ligada à atividade mental. Ela se
movimenta não só em função de respostas funcionais
( como ocorre a maioria dos alunos), mas pelo prazer
do exercício, para explorar o meio ambiente, adquirir
melhor mobilidade e se expressar com liberdade. Possui, nesta etapa de sua vida, um vocabulário gestual,
fluente e expressivo (PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS, 2001, p. 67).

Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), é muito
comum que, visando garantir um clima de ordem e de harmonia da sala, algumas práticas
educativas procurem simplesmente suprimir o
movimento, impondo às crianças de diferentes idades rígidas restrições posturais (PCNs,
O desenvolvimento da psicomotrici- 2001).
dade é o resultado da maturação de certos
Segundo Ferreira (2008), a criança
tecidos nervosos, aumento em tamanho e
complexidade do sistema nervoso central, cres- brinca com seu corpo rola, corre, rabisca, decimento dos ossos e músculos. São, portanto, senha, escreve, constrói, destrói, cai, equilibra,
comportamentos não aprendidos que surgem se esconde, salta, etc. Essas experiências vão
espontaneamente desde que a criança tenha potencializar as crianças diante do mundo, pois
condições adequadas para exercitar-se (PCNs, servirão de base para seu psiquismo, assim
2001).
como farão com que percebam a importância
do seu ser.
Esses comportamentos não se desenvolverão caso haja algum tipo de distúrbio ou
Para um bom desenvolvimento psicodoença. Podemos notar que crianças que vi- motor é importante integrar os pais sejam envem em creches e que ficam presas em seus volvidos e incentivar seus filhos cedo, isso vai
berços sem qualquer estimulação não desenajudar a fortalecer o desenvolvimento pessoal
volvem o comportamento de sentar, andar na
e sua educação, aumentando a psicomotriciépoca adequada que futuramente apresentadade. A maturação psicomotora da criança é
rão problemas de coordenação e motricidade
mais importante:
(PCNs, 2001).
É inato do ser humano o ato de movimentar-se. Estamos sempre nos movimentando em tudo que fazemos, mas a capacidade
que uma criança tem para movimentar-se é
muito mais ágil que um adulto. A criança está
em constante movimento, e é por meio dele
que ela expressa suas emoções e desejos:

Através dos exercícios propostos e sugeriu que visam
ajudar os pais e educadores para obter e melhor primeira maturação psicomotora da criança, maior domínio
de habilidades motoras e uma melhor compreensão do
corpo e do mundo ao seu redor; fenômeno , de maneira
muito mais lenta e imperfeita (CUENCA, 1986, p. 12).
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Toda prática humana na vida cotidiana
precisa ser reconhecida de seus esforços e de
sua capacidade, isso os faz sentir carinho e
segurança, o contexto educacional não está
isento dessa necessidade, qualquer atividade
projetada e praticada pelo professor não deve
ser apenas reconhecida, se não rotulado e avaliado.
Tomando todos os esforços que o aluno pratica no processo de ensino-aprendizagem como um impulso para continuar e dados
ou evidências que permitem ao professor conhecer as características pessoais dos alunos,
assim, como um todo, corrigir deficiências ,
avaliar e avaliar os sucessos nas atividades de
aprendizagem no desenvolvimento psicomotor
como conhecimentos, habilidades e atitudes
que exemplificam os alunos na prática de seus
estudos (PCNs, 2001).

O LAZER E SUAS DIFERENTES
FORMAS PARA COLABORAR COM A
PSICOMOTRICIDADE
Convém repetirmos a complexidade
do fenômeno lazer, considerando sua ligação
com as formas e organização do trabalho em
diferentes sociedades, como uma temática desafiadora.
Dessa maneira, ao longo dos anos, não
se apresentava um conceito específico que envolvesse sua total dimensão, tornando -se um
grande desafio ao longo da história.

Ao se deparar com o modo de produção vigente, bem como com sua proposta de a
carga excessiva de trabalho, passou a enaltecer a valorização do não-trabalho, que se transformava em tempo livre para os operários, na
qual vivenciadas as práticas de lazer segundo
Rolim (1989, p.51).
Na perspectiva psicossociológica, em
que o lazer é bem delimitado como tempo livre, quando há liberdade para administração
do descanso (repousando, divertindo-se), podendo desenvolver intencionalmente as formas
e os conteúdos do ócio (ROLIM, 1989).
É preciso destacar que alguns estudiosos se opõem a essa divisão proposta pelo
referido autor, posto que ele subdivide e fragmenta o fenômeno, no entanto, para nós, sua
categorização foi um importante caminho para
pensarmos nosso trabalho.
No entanto, uma das referências obrigatórias para compreensão e conceituação do
lazer é Dumazedier (1973). Segundo (REQUIXA, 1977), um dos conceitos de lazer mais importante que foi construído e proveniente de
Joffre Dumazedier, em sua obra Vers une civilization du loisir?
Dumazedier (1973) inaugura uma teoria mais geral, do que propriamente uma teoria
do lazer, denomina-a como – a “Teoria da Decisão”, nela ele articula três tipos de pensamento: o pensamento axiológico; o pensamento
teleológico instrumental; e o pensamento probabilístico.

Muitos foram os esforços a busca de
compreensão sobre lazer, os autores partiam
Dito de modo mais simples, o pensade seu referencial teórico, cada um com sua
definição a respeito do que é lazer, o que por mento axiológico é o pensamento do que é desua vez colabora para a complexidade na con- sejável; o pensamento teleológico instrumental
é o pensamento do que é possível; e o pensaceituação de lazer.
mento probabilístico é o pensamento do que
Observando a epistemologia da pala- é provável, antes e depois da intervenção, isto
vra lazer, não se tem clareza de sua definição, é, o pensamento probabilístico examina as neentende, poder-se fazer”, a palavra apresenta cessidades prováveis a satisfazer e quais os
entrave em seu entendimento, frente a adminis- resultados prováveis a obter (DUMAZEDIER,
1973).
tração do tempo e em oposição ao trabalho.
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Numa perspectiva sociológica, o autor
Portanto, o lazer precisa ser considedefine lazer como:
rado como um desenvolvimento integral, que
promova crescimento pessoal e social do indi[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo víduo, visto como tempo livre, para distrair-se
pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, prazerosamente, levado em conta as necessiseja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda dades do seu uso com como desenvolvedor
para desenvolver sua informação ou formação desinte- psico social.
ressada, sua participação social voluntária ou sua livre
capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais
(Ibidem, 1973, p.34).

Já, para Marcellino (1987 e 2006) existem outras possibilidades de lazer além do
descanso e divertimento, trata-se do desenvolvimento pessoal e social que o lazer, ou seja,
como o teatro, turismo, festa etc. O autor sinaliza para a existência de uma perspectiva
formativa por meio do lazer, transcendendo os
limites do descanso.

Contudo, para Andrade (2001), o lazer
é caracterizado como “um conjunto de fatos e
circunstâncias [...] que apresentam como isentos das pressões e das tensões, podem afetar
as atividades humanas individuais e grupais”
[...] (p.21). o fenômeno caracteriza-se, para
Segundo ele, nas diferentes práticas
esse autor, como uma atividade essencial à do lazer, estão presentes oportunidades excepvida humana, com efeitos de equilíbrio, saúde cionais, podendo ser um ambiente fecundo de
e produtividade.
reflexão sobre as pessoas (e valores) e as diferentes realidades nas quais as mesmas estão
Ressalta ainda que “[...] não há lazer inseridas.
que se realize, produtivamente, em corpos
Em uma perspectiva formativa, por
exaustos e/ou mentes tumultuadas por distúr- meio do lazer, não se é pensado como desbios na formação estrutural ou por quaisquer canso, o que proporcionou sua valorização.
outros tipos de desvirtuamentos conhecidos e Marcellino (1987 e 2006), advoga a respeito
desconhecidos” (ANDRADE 2001, p.22).
dos benefícios oriundos das práticas de lazer:
Para, Pedro (2005) lazer denota uma
escolha livre, com uma autogestão do tempo
livre, desde que haja uma satisfação pessoal,
podendo melhorar a qualidade de vida, nomeadamente o bem-estar físico, mental e social.
Para este autor, o lazer está intrinsecamente
relacionado com o contentamento, o que é relevante que se faça de livre vontade, ou seja,
com autonomia.
Os benefícios citados por Pedro (2005)
também são descritos por Dumazedier (1973,
p.30): “[...] a ação positiva do lazer sobre o indivíduo, é de realçar os benefícios para a mente, para o físico, para a formação profissional e
para a sua sociabilidade”.

Assim, a admissão da importância do lazer na vida
moderna significa considerá-lo como um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para
mudanças de ordem moral e cultural. Mudanças necessárias para implementação de uma ordem social.
[...] a busca do prazer no lazer, o que não impede sua
caracterização como um dos canais de atuação, no plano cultural, tendo objetivos não meramente reformistas,
mas que signifiquem mudanças radicais no plano social
(MARCELLINO, 1987, p. 40-41).

O autor defende o lazer enquanto mecanismo de transformação cultural, que gerou
mudanças na organização social, nesta perspectiva, Marcelino (1987) advoga por uma formação, por meio do lazer, observando nele,
um campo fecundo para as mudanças sociais.

1319

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Valeremos da compreensão que observa Marcelino (1987) concebendo através do
lazer um espaço de formação humana, bem
como, um ambiente adequado para as mudanças sociais, ou nas palavras do autor, como
necessidade básica do homem.

Diante disso, interagir e lidar com as
situações que envolvem aspectos sociais e
pessoas, situações que envolvem determinação, disciplina, autoconfiança, coragem, entusiasmo e entre outros fatores, torna-se possível
com a prática de atividades físicas.

Haag (1981), falando sobre o esporte
e o tempo livre, considera que ambos são fenômenos ou formas de manifestação de nossa
vida cotidiana sobre as quais se discute muito,
mas que são mal interpretados. Para esclarecer a relação entre o esporte e o tempo livre,
analisa o que entendemos por esporte: “a palavra provém do verbo latino ‘deportare’, distrair-se, e logo se substantivou em francês e inglês
na forma ‘de sport’ ou ‘sport’, o que significa
diversão” (p. 91).

Dessa forma, torna-se relevante que as
pessoas usufruam de diversas atividades e dos
diferentes conteúdos do lazer, para que haja vivências e experiências, se expandindo assim,
o campo de interesses. Todavia, sabemos que,
para que exista expansão e se desfrute tanto
da diversidade quanto da qualidade do lazer,
é preciso de uma educação formal e informal
que possibilite tais vivências e formação, pois
os limites formativos e a pouca oferta de experiência com os conteúdos empobrecem a educação para e pelo lazer, como bem observou
Segundo Marcellino (2006), para que o
Pereira (1993).
lazer possa ser um mecanismo de transformação cultural, consequentemente agisse como
Cabe destacar que, segundo Libâneo
um meio de mudanças sociais:
(2007) que educação não formal, “são aquelas atividades com caráter de intencionalidade,
O ideal seria que cada pessoa praticasse atividades
porém com baixo grau de estruturação e sisque abrange os vários grupos de interesses, dessa fortematização, implicando certamente relações
ma, exercitar, no tempo disponível, o corpo, a imaginapedagógicas, mas não formalizadas” (p.89).
ção, o raciocínio, a habilidade manual, o contato com
outros costumes e o relacionamento social, quando,
onde, com quem e da maneira que quisesse. No entanto, o que se verifica é que as pessoas geralmente
restringem suas atividades de lazer a um campo específico de interesses. E geralmente o fazem não por
opção, mas por não terem tomado contato com outros
conteúdos (p.18-19).

Visando a ampliação de satisfação
pessoal ligada ao lazer, pode-se incluir habilidades esportivas, onde o indivíduo tem a
possibilidade de conhecer suas capacidades,
trabalhando suas emoções, resolução de problemas, por meio, do esporte, o qual sucesso
e fracasso são experiências importantes, pois:
“O sucesso transmite uma sensação de satisfação pessoal pela conquista adquirida e serve
como ponto inicial para novas realizações, e o
fracasso tem o seu valor na qualidade de incentivo para uma nova tentativa de êxito” (ZILLIO,
1994 apud BENETTI et al, 2005).

Marcellino (1987), considerando que o
lazer deverá atender as pessoas nos diferentes
segmentos da vida, e portanto, é necessário
que as pessoas conheçam seus conteúdos,
para que os mesmo possam atender seus interesses.
Buscando uma contribuição na construção de uma sociedade humana e digna, como
fruto de uma mistura de princípios, a fim de
incentivar o lazer, rompendo com os princípios
culturais, instituído pelo estigma social, as pessoas podem se desenvolver em um ambiente
de lazer, considerado um espaço de formação
humana.
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A brincadeira estimula o intelecto, conA LUDICIDADE COMO CONTRIBUIÇÃO
fronta o emocional, desestabiliza a convivência
PARA A PSICOMOTRICIDADE
A ludicidade tem sido nos últimos anos
um tema bastante discutido por profissionais
de diversas áreas, assim como a música, pois
ambas contribuem para a formação do indivíduo.
A psicologia, “ciência que estuda a
mente e os processos mentais, especialmente
no que se relaciona ao comportamento do homem” (Aurélio, 2001:566), provou que a participação do elemento lúdico, no dia-a-dia da
criança, traz bons resultados na formação do
“eu”, ou seja, que brincando a criança além
de estar desenvolvendo diferentes aspectos
como: o afetivo, o social, o físico e o cognitivo,
estarão ao mesmo tempo aprendendo a compreender o mundo que o cerca.
Sem brincar e sem se movimentar a
criança acabará perdendo etapas importantes
para o seu desenvolvimento, podendo consequentemente desenvolver estresse, agressividade e lentidão mental.
A partir desse novo conceito atribuído
ao lúdico, como fator essencial no meio social, espaço antes dissociados deste elemento
como: empresas e escolas, que antes dividiam
a hora de brincar e o do aprender/trabalhar,
refletem sobre sua inclusão e a sua superação
da dicotomia entre essas tarefas: brincar/trabalhar/estudar, para que a construção do sujeito
seja integral.
O brincar faz parte da essência de cada
um, contribui no desenvolvimento social , cultural das pessoas, favorece aprendizado, tornado apto a viver na sociedade sem agressão a
sua existência, por meio, do simbolismo realiza
ações e intervenções no mundo, desenvolvimento a imaginação, a confiança, o controle,
a criatividade, a cidadania, suas frustrações, a
cooperação e o relacionamento interpessoal, a
brincadeira é a porta de entrada para um outro mundo, possibilita a exploração e reflexão
da realidade e da cultura que se está inserido,
sem perceber a interferência nas regras sociais
acontecem de forma prazerosa.

individual, oportunizando um desenvolvimento
do cérebro, social e cultural, assim, expõe seus
conhecimentos e expectativas do mundo, uma
maneira satisfatória de envolver as exigências
sociais a vida cotidiana de cada um, para que
elabore sua autonomia de ação de forma a organizar emoções, consolidando valores e virtudes, pois ajuda a controlar a impulsividade, promove a reflexão, estimulando o planejamento
de estratégias, o que desenvolve conexões cerebrais, atuando diretamente nas emoções da
pessoa, para brincar é preciso companhia, estar com o outro nos espaços coletivos, dividir
objetos , se colocar no lugar do outro, ensinar e
aprender o que é proposto, essa interação traz
benefícios sociais.
A possibilidade de brincar de forma
intencional, livre e exploratória proporciona à
criança uma aprendizagem ativa por meio da
qual as muitas ser capaz de compreender e
resolver problemas serão encontradas, tais
como (MOYLES, 2002, p.76):
- A oportunidade de identificar, compreender, reconhecer e entender as propriedades dos materiais;
- Descobrir e distinguir elementos e características semelhantes e diferentes, e combinar, separar e classificar;
- Discutir com o grupo de pares e as
suas explorações e aprender com e a partir de
outras crianças e adultos; - Usar e descrever as
coisas de diferentes maneiras;
- Representar as coisas em diferentes
forma e estruturas e observar e antecipar transformações e mudanças;
- Arranjar e rearranjar materiais dentro
de um espaço dado e experienciar ordem e
sequência;
- Aprender sobre as próprias capacidades, preferências e desagrados;
- Aprender a lidar com a frustração e
aprender relações simples de causa e efeito.
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Aprender que é necessário tempo para
realizar e completar uma tarefa ou chegar a um
resultado desejado. Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que “Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua atividade
lúdica que ela vai tendo contato com o mundo
físico e social, bem como vai compreendendo
como são e como funcionam as coisas.”
O brincar e o lúdico estão intrínsecos
na vida das pessoas que precisam dessas experiências prazerosas, a fim de unir o brincar,
com o lazer, ambos se denominam atividades
de horas livres, momentos esperados para relaxamento, físico e mental, sobre o lazer, pontua-se no (PCNs, 2001).

O lazer é de suma importância na estruturação das
identidades, individuais e coletiva, portanto, já que o
lúdico é parte do lazer, logo auxilia também nessa construção. No processo de estruturação das identidades
— individuais e coletivas — o lazer aparece, para os adolescentes e jovens, como um espaço particularmente
importante. Por ser menos disciplinado que a família, a
escola e o trabalho, o lazer propicia o desenvolvimento
de relações de sociabilidade e de experimentação, fundamentais para esse processo. O lazer permite também
que os adolescentes e jovens expressam seus desejos
e aspirações e projetam outros modos de vida. Por todos esses aspectos, o lazer se evidencia como uma das
dimensões mais significativas da vivência juvenil. Partindo do pressuposto de que o lazer é parte fundamental
na construção da identidade na fase juvenil, decidimos
usá-lo como fator positivo no auxílio ao aprendizado,
pois assim como é fundamental nesse processo, porém
invisível aos olhos do jovem ou adolescente, é também
no processo da educação, ou seja, o indivíduo aprende
de forma prazerosa, pois o lúdico lhe proporciona esse
prazer (PCNs, 2001).

O aprendizado vem por consequência
e o aluno não se dá conta de que está aprendendo português, mas aprende porque a matéria foi relacionada a uma atividade prazerosa.
A Psicomotricidade aproxima-se do
lúdico; o jogo, por exemplo, incorpora o seu
próprio conceito, o lúdico, no qual é uma atividade livre, uma diversão (sem caráter de obrigatoriedade); delimitada (num espaço e tempo
previamente estabelecidos); incerta (sem precisão de resultados); improdutiva (não mantém
vínculos com a sociedade-consumo); regulamentada (submissão a regras) e fundamentada (num contexto de irrealidade perante a vida)
(BRUHNS, 1997).
Portanto, a junção entregar-se à Psicomotricidade em meio a brincadeira, é desfrutar da internalização de virtudes e valores com
satisfação, sem cobrança e obrigatoriedade, é
poder alcançar níveis elevados de aprendizado
interno, que realizada em tempo livre promove,
autoconfiança, autonomia, satisfação, alegria,
além do desenvolvimento social.

1322

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tempo dedicado ao prazer estabelece um vínculo significante entre os indivíduos, a
diversão sem pressões externas, acalma, alegra, proporcionando auto estima, compaixão, a medida que se estabelece diálogo, se abre um leque de opções, oportunidades de autoconhecer,
dividir experiências e aprender com outras.
Socializa-se faz crescer-se como pessoa, boa, responsável, autônoma, além de desenvolver virtudes e valores, importante crescimento individual e coletivo, as relações sociais estimula aprendizagem humana, na qual a amizade se constrói com um simples olhares e sorrisos
respeitosos, enaltecendo a igualdade de direitos e deveres, sendo humilhados durante todo o
processo compreendendo e tentando entender o próximo e respeitá-lo como cidadão da sociedade.
De mãos dadas à Psicomotricidade, está também a brincadeira que auxilia na ampliação
de benefícios, corpo e mente, prazerosamente envolve os participantes, proporcionando trocas
de valores, inconscientemente, despertando no brincante que aprende e leva alguns aprendizados para a vida, passando e passando a aqueles valores significativos a vida coletiva e individual.
O desenvolvimento “psicomotor” refere-se a mudanças nas capacidades cognitivas,
emocionais, motoras e sociais de uma criança desde o início da vida ao longo dos períodos
fetal e neonatal , infância, infância e adolescência. Ocorre em uma variedade de domínios e
uma ampla gama de teorias faz entender o desenvolvimento das crianças um empreendimento
desafiador.
A Psicomotricidade é uma prática de mediação corporal que permite à criança reencontrar e desenvolver o prazer sensório-motor por meio do movimento e da regulação tónica, possibilitando depois a apropriação dos processos simbólicos, com forte acentuação da componente
lúdica.
A intervenção psicomotora, de caráter reeducativo e terapêutico, é dirigida a casos em
que os processos do desenvolvimento e da aprendizagem estão comprometidas e em que estão
frequentemente implicados problemas psico afetivos, de base relacional.
Cabe ressaltar que a psicomotricidade está presente em todos os períodos de desenvolvimento, pois, o movimento faz parte do homem, sendo o progresso psicomotor da criança
dado de forma natural e espontânea, tendo a finalidade de levá-la a dominar o próprio corpo e
adquirir movimentos voluntários a medida que cresce.
Nesse sentido, faz-se necessário pensarmos em políticas públicas que possam colaborar para a formação humana da população,
sendo importante para que conheçam os conteúdos componentes
da Psicomotricidade, para que este não seja somente uma ocupação
da mente, dedicando-se a aliená-la. Antes que desenvolva o caráter
social e crítico.

1323

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

______. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Perspectiva, 1979.

REFERÊNCIAS

FONSECA, Vitor Da. Manual de Observação Psicomotora. Significação Psiconeurológica dos Fatores Psicomotores. Rio de Janeiro: Wak editora,
2012.
FROMM, Erich. Análise do Homem. Tradução
Octavio Alves Velho. 6. ed.Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1969, p. 211.
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. Trad. Jeni Wolff. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
WITTER, G. Porto. Família e aprendizagem. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2011.

ALMEIDA, Paulo de. Educação lúdica: técnicas
e jogos pedagógicos. 9. ed. São Paulo: Loyola,
1998.

ZANLUCHI, F.B. O brincar e o criar: as relações
entre atividade lúdica, desenvolvimento da criatividade e Educação. Londrina: O autor, 2005.

BRASIL, Desporto, discurso e substância.
Campo das Letras: Porto: Campo das letras –
Editores, S. A., 2004.
______. Lei de diretrizes e Bases da Educação
Brasileira nº 9394/96. Brasília: Ministério da
Educação, 1998.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 2001.
CUENCA, F. Cómo desarrollar la psicomotricidad en el niño. Narcea. s. a. de ediciones. Madrid ,1986.
CUNHA, Newton. A Felicidade Imaginada: a
negação do trabalho e do lazer. São Paulo :
Brasiliense, 1987.
DUMAZEDIER, J. A revolução cultural do tempo
livre. São Paulo: Estúdio Nobel. SESC, 1994.
______. Lazer e cultura popular. 3 a ed. São
Paulo: Perspectiva, 2001.

1324

Revista Revista
Educar FCE
- 34 ªFCE
Edição
Educar
- 34- Setembro/2020
ª Edição - Setembro/2020

ROSILENE SANTIAGO
MONTEIRO DOS SANTOS

Graduada em Pedagogia pela Faculdade UNIBAN
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE (2005); Especialista em
Artes Plásticas pela Faculdade Marcelo Tupinambá (1992);
Pós Graduação em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - FGF (2013); Pós Graduação
em Docência de Ensino Superior pela Faculdade Associada Brasil – FAB
(2018); Pós Graduação em A Arte de Contar Histórias pela Faculdade
XV de Agosto – FAQ (2020); Professora de Ensino Fundamental II e
Médio – Educação Artística na EMEF HELENA LOMBARDI BRAGA,
Professora de Educação Básica – PEB II Educação Artística - na EE
JOÃO VIEIRA DE ALMEIDA.

1325

ª Edição
- Setembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 34 -ª 34
Edição
- Setembro/2020

O PODER TRANSFORMADOR DA FOTOGRAFIA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre o poder de transformação de projetos
artísticos através da fotografia, incluindo projetos nas comunidades carentes dos grandes
centros urbanos e outros projetos de inclusão social.
Destaca também a importância desses projetos como forma de afastar os adolescentes em
situação de vulnerabilidade da criminalidade.

Palavras-chave: Transformação; Projetos; Adolescentes; Vulnerabilidade.
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INTRODUÇÃO

A

fotografia como expressão da arte e representação cultural, permite ver o mundo
através da perspectiva do outro, ter uma visão mais ampla , indo além da imagem
em si. Ela vem sendo utilizada em muitos projetos de integração das comunidades envolvendo criança e jovens com atividades culturais e assim afastá-los das ruas para não
serem seduzidos pelas possibilidades oferecidas pelo tráfico de drogas.
Em outros projetos, a fotografia é usada como ferramenta de crítica social para exteriorizar as desigualdades, as mazelas , bem como desmarginalizar os indivíduos que nela habitam
perante a sociedade. e integrar comunidades.
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PROJETOS SOCIAIS COM
FOTOGRAFIA
No Brasil encontramos diversos projetos sociais instalados em comunidades carentes que utilizam da fotografia como ferramenta
de inserção social de seus habitantes. Dentre
elas, a Eyes of the Street que possui projetos na
cidade do Rio de Janeiro, Recife e Aparecida de
Goiânia.
O objetivo desse projeto é dar voz, desenvolver habilidades e estimular a criatividade
em comunidades marginalizada
A Eyes of the Street oferece workshops
de fotografia, fornecendo câmeras aos jovens,
permitindo que os estes desenvolvam a identidade com a comunidade, expressando através
da fotografia sua percepção , tornando-se agentes de mudanças.
Durante as oficinas, os jovens aprendem habilidades técnicas sobre como usar a
câmera, a luz, a composição, o enquadramento
e a narração de histórias. Nessas oficinas, as
imagens que fazem tornam-se catalisadores de
diálogos, muitas vezes sobre suas comunidades
e aspirações de vida, fortalecendo sua autoestima e senso de cidadania e de pertencimento.
Outro projeto denominado “OLHAR EM
FOCO” com o apoio do Fundo Cristão para
Crianças, fez um parceria com a Fundação Childfund Brasil, , cujo objetivo é levar a arte da
fotografia em comunidades em grandes centros
urbanos.
Pelo projeto , crianças e jovens aprendem a estimular um olhar diferenciado sobre
às suas realidades, identidades e cultura. Nessas comunidades eram escolhidos jovens com
idades entre 12 a 18 anos, e lhes eram dadas
máquinas fotográficas com o objetivo de que fotografassem a vida na comunidade.
Como as comunidades são dominadas
pelo tráfico e facções criminosas, a realização
dessas atividades eram de certa forma controladas. Para essas organizações criminosas, a
intervenção das entidades culturais não lhes representam riscos e são consideradas neutras.
Contudo, os jovens envolvidos no projeto não poderiam fotografar usuários de drogas
nem os traficantes em suas atividades. Assim,
com as máquinas fotográficas em mãos, os jovens da comunidade passaram a registrar pelas

suas lentes, o cotidiano na favela.
Ao término do projeto, os organizadores selecionam entre as milhares de fotografias,
as melhores para realizarem um exposição na
própria comunidade do trabalho fotográfico de
seus jovens, lançando um novo olhar a seus
moradores.
O Observatório de Favelas, com o apoio
do Criança Esperança, elaborou uma iniciativa
que envolve ações de comunicação e cultura
voltadas para adolescentes, moradores do conjunto de favelas da Maré, denominada “Do Chão
da Maré às Nuvens”.
Trata-se de um espaço de experimentação em cultura digital a partir de um curso de
iniciação em fotografia, vídeo e mídias digitais.
A ideia é potencializar o repertório de um grupo
de adolescentes para pensar sua realidade, na
Maré e nas escolas, e apresentá-la por meio das
mídias digitais.
O projeto tem como meta fomentar um
núcleo de produção de linguagem (imagens e
falas) que se constitua como um espaço de produção de novos olhares sobre o cotidiano de
trocas, de sociabilidades, de criação, de inovação, presente tanto na
O objetivo é que este núcleo seja permanente e constitua-se como um canal de comunicação entre os adolescentes e seu território
de origem. O projeto envolve encontros virtuais
e presenciais para 104 adolescentes estudantes
das redes públicas, do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental e do ensino médio, moradores da
Maré e de espaços populares adjacentes.
Nesses encontros, de partir dos olhares
e percepções dos adolescentes para apresentar conteúdos que possam potencializar a visão
sobre a Maré e as escolas, além de apresentar
conteúdo técnico sobre fotografia, internet e redes sociais.
Também envolvendo jovens da rede pública de educação da cidade do Rio de Janeiro,
foi criado pela Agência Trinity o Projeto Carroselfie com o objetivo de capacitar crianças e adolescentes em situação de risco nas comunidades cariocas, utilizando um veículo customizado
para dar aulas teóricas e práticas sobre técnicas
de fotografia com uso de celular.
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A FOTOGRAFIA COMO FORMA DE
INCLUSÃO SOCIAL
A fotografia é um meio de inclusão para
adolescentes e jovens que não possuem opções de lazer e cultura em suas comunidades.
O exercício do olhar fotográfico é uma
linguagem que proporciona o desenvolvimento
de um novo olhar, olhar este contendo criatividade e intensificando novas possibilidades de
enxergar o mundo.
Em nosso dia a dia convivemos com
um mundo repleto de imagens de vários tipos
, e normalmente a as comunidades são retratadas tão somente pelas tragédias, violências,
crimes e tráfico de drogas, fatos estes que aumentam a marginalização de seus moradores,
o que leva a baixa estima para essa população.
Diversos setores da sociedade, levam
à essas comunidades diversos projetos para
propiciar aos jovens qualificação e aperfeiçoamento profissional e poderem disputar uma
chance no mercado de trabalho.
Os projetos fotográficos vão além, proporcionam aos jovens serem os autores e cronistas de suas próprias histórias, não sendo
um mero expectador. Através da fotografia os
jovens conseguem captar imagens do seu cotidiano, levando a uma reflexão de suas problemáticas diárias.
Um projeto criado com o objetivo de
promover a inclusão social tendo como ferramenta a fotografia é o Projeto Um Novo Olhar,
iniciado em maio de 2017 na cidade de Lagoa
do Carro, região da Mata Norte.
O projeto é financiado pela Funcultura,
e busca jovens em situação de vulnerabilidade
social que receberam aulas teóricas e práticas
para manusear equipamentos fotográficos e
capitulação de imagens, capacitando-os para
o mercado fotográfico.

A FOTOGRAFIA COMO FORMA DE
RETRATAR A REALIDADE
No cinema há um exemplo claro do poder da fotografia através do filme Cidade de
Deus, onde se retrata o crescimento do crime
organizado na comunidade Cidade de Deus,
uma favela que começou a ser construída nos
anos 1960 e se tornou um dos lugares mais
perigosos da cidade do Rio do Rio de Janeiro
no início dos anos 1980.
No enredo, o protagonista Buscapé ,
um jovem negro que cresceu no meio da violência , e para não se envolver em atividades
criminosas, e conviver pacificamente entre as
guerras de facções, passa a registrar através
de sua máquina fotográfica diversas cenas da
comunidade.
O filme é baseado no livro de Paulo
Lins na história contada pelo fotógrafo freelancer José Wilson dos Santos, que narrou muitas das cenas vistas na tela, que foram vividas
por Santos, como as tentativas frustradas de se
tornar assaltante depois de planejar com um
amigo os roubos de um ônibus, de uma lanchonete e de um motorista.
A ficção também copiou a realidade no
episódio em que Buscapé é demitido do supermercado onde trabalhava, sob a acusação
de com assaltantes da favela que limparam as
prateleiras. “Eu não quis identificar ninguém e
me mandaram embora”, recorda Santos. Nos
becos da favela, ele conheceu os chefões do
tráfico retratados no filme: Mané Galinha, Zé
Pequeno e Bené.
Além da atrapalhada tentativa de ingressar na vida do crime e da demissão do
supermercado, José Wilson dos Santos ainda
viveu o desconforto de estar entre dois fogos
de quadrilhas rivais.
No filme, esse jovem vê diversos de
seus amigos de infância, envolvidos no tráfico
de drogas e realizando diversos crimes. Pela
lente de sua máquina fotográfica ele registra
o fim trágico de muitos de seus amigos, que
escolheram o caminho sedutor do crime, onde
só há dois destinos: a prisão ou o cemitério.
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A FOTOGRAFIA COMO EXPRESSÃO
DE ARTE E SEU PODER DE MUDAR O
MUNDO
Um exemplo do poder transformador
da fotografia é do artista plástico Jean René,
conhecido mundialmente como “JR”. Nascido
na França ¨Jr¨ teve uma infância muito pobre
e começou a grafitar as iniciais de seu nome
em prédios e muros por volta dos 13 anos de
idade.
Foi preso diversas vezes, por sua expressão artística ser considerada uma contravenção penal.
Encontrou abandonada uma máquina
fotográfica no metrô de Paris e resolveu mudar
o foco de sua forma de imprimir a arte, deixou
de grafitar e passou a fotografar.
¨JR ¨desenvolveu seu olhar fotográfico,
começou a fotografar o rosto de seus modelos,
em sua grande maioria pessoas socialmente
vulneráveis, (retratos engraçados mas cheios
de alma) ,expressam suas histórias marcadas
de pobreza , sofrimento , convivência com o
tráfico , discriminação , falta de oportunidades .
Acredita no papel crítico e social da
arte e ainda em seu grande poder de mudar
o mundo . ¨JR¨ começou as suas atividades
ilegais pelo mundo , exibindo fotografias em
dimensões gigantes coladas nas diversas superfícies das cidades , em estilo lambe- lambe .
O primeiro trabalho foi por volta de
2004 onde fotografou jovens pobres e negros
e colocou as fotos que foram impressas em
tamanhos avantajados em preto e branco e essas fotos foram expostas em bairros luxuosos
de Paris , projeto totalmente ilegal mas a prefeitura colou uma das fotos na fachada , trazendo
assim o artista para a legalidade e tendo como
escopo a reflexão de injustiças e desigualdades sociais.
No Oriente Médio buscou entender o
ódio presente entre palestinos e israelenses e
com o projeto chegou a conclusão que essas
pessoas eram muito parecidas . Fotografou
pessoas das duas Nações e sem saber palestinos e israelenses fizeram as mesmas poses
e o artista montou a exposição nos dois países

, colando as fotos com caretas divertidas com
as fotos gigantescas , o artista buscou com o
esse trabalho estimular que os povos vivam pacificamente e acredita no poder da arte.

Obra de JR ao lado do Centro Pompidou. (Foto:
Sweetsofa )
Em Kibera a maior favela do Quênia e
também considerada a maior favela do mundo
com cerca de 2, 5 milhões de habitantes , fotografou um bebê de pé no berço ,a pose da
fotografia foi usada de forma muito criativa , o
artista imprimiu a fotografia com mais de 20 metros de altura , instalou andaimes de forma ilegal
na fronteira do México com os Estados Unidos ,
a montagem fez com que o bebê olhasse por
cima do muro , o resultado da expressão artística foi muito democrática , diferentemente se
sua obra fosse exposta em galerias fechadas .
Em 2008 veio ao Brasil para a cidade
do Rio de Janeiro para realizar um trabalho no
Morro da Providência, onde fez uma parceria
com o fotógrafo Maurício Hora e juntos fotografaram as mulheres da comunidade.
Chegando na favela com uma mochila ,
foi advertido por uma moradora dos riscos que
corria por ser um gringo subindo o morro , e
indagado por ela sobre o que fazia ali ele respondeu que queria tirar fotos de mulheres da
comunidade para um trabalho .
A moradora orientou ¨JR¨a retornar no
dia seguinte , sem a mochila e para procurá-la .
No dia seguinte JR retornou a Favela
da Providência , acompanhado de um tradutor
, encontrou a moradora Sra Rosiete , que lhe
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apresentou um fotógrafo morador da comunidade chamado Maurício mais conhecido pelo
pseudônimo Hora , que tudo conhecia ali .
Passa por vários moradores na subida
do morro inclusive traficantes em nome da Rosiete , que acreditou no projeto do Jr .
JR então faz uma parceria com Hora e
juntos fotografaram as mulheres da comunidade
e dentre elas estava a mãe de um dos três jovens mortos pelo exército .
A fotografia dessa mãe foi ampliada e
colada em uma das escadarias da comunidade,
com o objetivo de levar a mensagem daquelas
mulheres que enfrentaram a polícia para protestar pela morte dos três jovens , e levar um
recado á sociedade que nas favelas há muitos
inocentes e todos tem que ser tratados com respeito .
Jr criou um projeto social em 2009 no
Morro da Providência que se chama Casa Amarela , onde as crianças têm acesso a diversas
linguagens artísticas e culturais , estudam no
contraturno da escola .
O projeto oferece curso de música ,
dança , fotografia , arte terapia , desenho , teatro,
leitura e inglês .
O projeto de JR tem como escopo mostrar que há outras realidades , pois as crianças
convivem diariamente com situações de violência , armas , traficantes. Visa modificar a realidade social em que a comunidade carente está
inserida , o impacto que se busca é um novo
olhar cultural , social , oferecendo . esporte , arte
, oportunizando novas situações de vida , um
caminhar com as próprias pernas .

Fonte: https://www.jr-art.net/

A FOTOGRAFIA COMO FORMA
DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Pesquisas mostram que os registros
fotográficos aumentam a autoestima e contribuem para que a sociedade acredite na capacidade das pessoas com deficiência.
A fotografia dissemina um olhar sem
preconceitos e contribui para a mudança social, retratando o amor, a capacidade de aprendizagem e de trabalho dessas pessoas
para que a sociedade entenda a importância da inclusão, a importância de dar oportunidade e condições para o desenvolvimento
físico e psicossocial da pessoa com síndrome
de Down. Na cidade de São Paulo há um espaço cultural dentro da sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o
Memorial da Inclusão.
Através de uma parceria envolvendo o
Ministério da Cidadania, o Memorial da Inclusão e o Projeto Ita Vita, foi realizada a mostra
“ Ita Vita: Arte Fotográfica e Inclusão Social”,
tendo como foco fotografias com crianças com
deficiência e suas famílias, contendo 20 imagens grandes, e 12 imagens táteis para o público com deficiência visual.
No Blog Diário da Inclusão Social, podemos ver a importância dessas atividades,
tendo inclusive realizando um ensaio fotográfico que resultou na Exposição Fotográfica ” 21
motivos para celebrar”, retratando o cotidiano
de jovens e adultos com a síndrome de Down,
mostrando que eles levam sim uma vida normal e, ao mesmo tempo, são pessoas extraordinárias.
Nessa mesma linha, a Associação Sergipana dos Cidadãos com Síndrome de Down
(Cidown). Portadores da síndrome, realizou um
curso de fotografia com a interação entre os jovens com Síndrome de Down, que têm ajudado
no desenvolvimento e até na inclusão social,
tendo como resultado final a exposição de fotos
para comemorar o Dia Internacional da Pessoa
com Síndrome de Down, no Shopping Jardins,
para ressaltar a importância dessas iniciativas.
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A fotografia tem um poder enorme de
cura e humanização. E foi justamente cumprindo esse papel que ela foi usada para fazer o
bem no estado do Acre. Depois de ouvir que
sua filha não poderia participar de um concurso de beleza por ser cadeirante, a servidora
pública Alderlene Oliveira criou o projeto “De
Porta em Porta” com o apoio de um casal de
fotógrafos, Renatta Oliveira e Ícaro Passos.
O projeto surgiu com a proposta de fotografar crianças com necessidades especiais
para mostrar que elas também podem ser inseridas no mundo da moda e da beleza, tendo
suas autoestimas preservadas e solidificadas
através da fotografia.
Alderlene conta que a filha teve paralisia cerebral aos 11 meses de vida e de lá para
cá usa cadeira de rodas. Segundo a mãe, a
menina adora tirar fotos e quando vê uma câmera focando nela “se transforma”.
“A ideia surgiu a partir de uma experiência desagradável que eu tive. A resposta que
eu tive da organização do concurso foi que cadeirante não podia participar pelo fato de não
venderem. Aí, conversei com a fotógrafa Renata, que já tinha feito um ensaio da Isabella,
e disse que queria montar um grupo de mães
que a gente pudesse fazer a divulgação de lojas e assim surgiu o projeto”, disse Alderlene.
O projeto Autoestima foi criado por
Marta , que busca com as imagens sensibilizar,
gerar empatia e ajudar a mudar o sentimento
em relação às pessoas com deficiência.
O propósito das fotos é valorizar as diferenças: o que vale é o jeito de cada um ser.
Busca-se ver a beleza para além da forma física, ou seja, o belo não é traduzido apenas
pelos padrões estabelecidos pela sociedade.
Está no olhar, na ternura, na sensualidade, na
força, na expressão, no jeito único.
Ela que acredita no poder da fotografia
como um importante instrumento de inclusão
social. Ao produzir imagens positivas, eleva-se
a autoestima da pessoa com deficiência, gerando empoderamento, que é dar poder, dignidade e principalmente a liberdade de decidir e
controlar seu próprio destino”.

É o caso da fotógrafa e publicitária
Tamara Wagner, de Porto Alegre, que criou o
Projeto Borboleta. O projeto é um olhar diferenciado sobre crianças com deficiências, possibilitando a inclusão social destas e de suas famílias, montando uma rede de apoio, trocas e
informação. “O Borboletas surgiu de uma vontade de fotografar crianças com Síndrome de
Down. Então tive a ideia de unir famílias com
crianças, não somente com a síndrome, mas
com qualquer deficiência, num piquenique no
parque. Esse evento ganhou o nome de “Uma
Tarde Especial no Parque”, conta a fotógrafa.
Fotos que inspiram, fotos que provocam um olhar mais simples e a uma reflexão
do quanto a vida é linda. Fotos que tornam a
deficiência um detalhe que enriquece a fotografia inclusiva. O uso da foto como forma de
inclusão e conscientização vem
ganhando força e se tornando um grande aliado daqueles que buscam se incluir na
sociedade. O FotoLibras é um projeto que oferece cursos de fotografia para surdo, como forma de dar “voz” ao utilizar a linguagem visual
por meio da fotografia.
O projeto visa capacitar jovens surdos
com habilidades a divulgarem suas percepções sobre o mundo, expressando suas idéias,
quebrando as barreiras sociais e da língua, desenvolvendo sua autoestima.
Todos esses projetos revelam a sensibilidade surpreendente dessas crianças e
jovens, permitindo uma melhora em sua autoestima, e sua interação com outras pessoas,
criando novos vínculos de amizade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fotografia como expressão da arte , cada vez mais vem sendo empregada para afastar
preconceitos, permitindo a inclusão social de indivíduos quer seja por sua condição socioeconômicas, quer seja por sua deficiência física/psíquica, carregam estigmas que precisam ser
erradicados do mundo atual.
Diversas ações sociais buscam cada vez mais levar aos jovens das comunidades a
possibilidade de carentes retratam, através das lentes de máquinas fotográficas, mostrem sua
percepção do espaço onde vivem, levando um olhar diferenciado da sociedade sobre às suas
realidades, identidades e cultura.
A fotografia é cada vez mais utilizada como ferramenta de inclusão social de pessoas
deficientes, , através de diversos projetos que buscam dar oportunidade e condições para o desenvolvimento físico e psicossocial, disseminando um olhar sem preconceitos e contribui para a
mudança social, retratando o amor, a capacidade de aprendizagem e de trabalho dessas pessoas para que a sociedade entenda a importância da inclusão social.
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OS JOGOS SIMBÓLICOS NA APRENDIZAGEM
MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo que se pretendeu alcançar por meio desta pesquisa, que possui como
tema os jogos simbólicos na aprendizagem matemática para a Educação Infantil, foi buscar
compreender a relação que existe entre o jogo simbólico e a aprendizagem de matemática
na Educação infantil. Para isso, foi adotada como metodologia a pesquisa bibliográfica, na
qual foram consultados inúmeros teóricos que se debruçaram sobre o tema, de modo que
foi possível conhecer a importância da do jogo no processo de aprendizagem de matemática,
dentro do desenvolvimento infantil. Através dos resultados obtidos, foi possível refletir sobre
as práticas pedagógicas mais adequadas e necessárias para o desenvolvimento do trabalho
com as crianças da Educação Infantil referente à aquisição de noções matemáticas, por meio
da utilização de jogos simbólicos, concluindo que os jogos simbólicos possuem papel fundamental na aprendizagem da matemática e no desenvolvimento infantil como um todo.

Palavras-chave: Educação Infantil; Jogos Simbólicos; Matemática.
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INTRODUÇÃO

C

om os jogos simbólicos a criança traz consigo capacidade de reproduzir situações cotidianas da vida adulta em forma de brincadeira. Entende-se que essa
reprodução pode ajudá-la na aprendizagem de matemática, uma disciplina considerada difícil por todos, pelo fato de envolver números, raciocínio lógico e problematização.
Na formação psicológica da criança, o jogo simbólico vem em forma de brincadeira,
para o lado lúdico, sem o aspecto intencional da aprendizagem. Mas ele pode e deve ser usado
como um instrumento que fornece a criança dados da vida adulta que as ajude no seu desenvolvimento e aprendizagem em diversas áreas.
A matemática deve ser ensinada de forma lúdica, para que a criança traga conhecimentos anteriores para serem aplicados de forma que ela aprenda brincando. Fornecendo o desenvolvimento de habilidades, mas sem desconsiderar o repertório já trazido com ela.
Sabemos que a matemática é uma disciplina das mais difíceis para as crianças, fazendo
com que ela seja considerada um dos fatores do fracasso escolar. Acarretando dificuldades futuras caso não seja ensinada de forma adequada para a criança, sendo assim, ela sempre sentirá
uma grande falta na aprendizagem da mesma.
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JOGOS SIMBÓLICOS
O jogo simbólico possui diversas denominações, entre elas, o jogo de faz de conta,
jogo sociodramático. Sua ênfase é dada pela
simulação mostrando sua qualidade no desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança.
Nos dias atuais, com a era Disney e de
desenhos animados na TV, o jogo imaginativo
se torna mais elaborado. Algumas atividades
simples como, cortar roupas de papel, voar,
cair, correr, pular corda, representam experiências claras de elementos naturais de imaginação e de faz de conta. Kishimoto (1994) aponta que, para Piaget:
Os jogos simbólicos surgem durante o segundo ano
de vida com o aparecimento da representação e da
linguagem. De acordo com Piaget, a brincadeira de faz-de-conta é inicialmente uma atividade solitária envolvendo o uso idiossincrático de símbolos: brincadeiras
sociodramáticas usando símbolos coletivos não aparecem senão no terceiro ano de vida (KISHIMOTO, 1994,
p. 40).

Segundo Piaget (1964), o jogo de “faz
de conta” são manifestações da função simbólica que começam mais ou menos aos 2 anos
de idade e vão até os 8 anos sendo predominante no período pré-operatório.
Esse jogo faz com que a criança assimile suas necessidades e criando uma linguagem simbólica livre e adaptável ao que vivencia, podendo manifestar comportamentos
afetivos e sociais. Sendo assim, o jogo simbólico representa a atribuição de novos significados aos objetos, a partir de temas, como,
pegar o controle remoto da televisão e fazer de
microfone de um cantor:
Com o aparecimento do jogo simbólico a criança ultrapassa a simples satisfação da manipulação. Ela vai assimilar a realidade externa ao seu eu, fazendo distorções
ou transposições. Da mesma forma, o jogo simbólico é
usado para encontrar satisfação fantasiosa por meio da
compensação, superação de conflitos, preenchimento
de desejos. Quanto mais avança em idade mais caminha para a realidade (KISHIMOTO, 1994, p. 40).

Deste ponto de vista compartilha Hermida (2009), que afirma que a partir de seus
movimentos, correr, pular, as crianças produzem sua própria cultura, pois estão sendo inseridas socialmente. Que a principal característica da criança nessa faixa etária é o mundo
lúdico. E a partir do brincar a criança coloca
suas experiências em amplos setores, construindo sua própria realidade.
Para Vygotsky (1991) o brincar preenche necessidades que mudam de acordo com
a maturação de cada criança. Desta forma elas
criam uma realidade onde o seu mundo ilusório, podendo realizar seus desejos, que não
são imediatamente satisfeitos, por exemplo, ser
mãe. Vygotsky chama esse mundo de brinquedo.
Com o desenvolvimento da criança, há
uma modificação predominando primeiro a situação e as regras ficam ocultas, e quando a
criança fica mais velha, predomina as regras e
as situações ficam ocultas.
Segundo Bomtempo (2011), as crianças através das brincadeiras imaginarias, compensam pressões sofridas no cotidiano real. E
enquanto representam suas fantasias com ira e
hostilidade, preenchem seus desejos de grandeza, soltando a imaginação, sendo o Superman, Batman, Barbie, entre outros, procurando
satisfações através de devaneios, e ao mesmo
tempo, livrar-se dos adultos os controlando.
Brincando de super heróis a criança
se coloca em papéis onde enfrentaria seus
medos e obstáculos que ela tem na vida real.
Oferecendo numerosas oportunidades, trazendo benefícios associados ao jogo dramático,
levando também a aumentar suas habilidades
linguísticas e são levadas a solucionar problemas e desenvolvem a cooperação.
Para a autora, as crianças que vivem
em ambientes perigosos repetem suas experiências em suas brincadeiras. Elas também são
capazes de lidar com dificuldades psicológicas
através do brincar. Elas procuram integrar experiências e conceitos, como bem e mal.
Teixeira (1998) apresenta exemplos de
jogos simbólicos em seu relato:
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da visão e dos gestos etc.
Na sexta fase a criança interioriza as
experiências de percepção e começa a utilizar
as de coordenação. A criança começa a imitar
novos modelos sem deixar de lado os antigos,
assim acumulando uma série de modelos (PIAGET, 1964).
O autor relata ainda que o jogo simbólico além de individual pode se transformar em
coletivo com a presença de vários participantes. Em alguns jogos simbólicos pode haver
Segundo Silva e Oliveira (s/d), os jomovimentos de atos complexos, trazidos de
gos simbólicos auxiliam o desenvolvimento
jogos ou/e exercícios sensório-motor, vividos
dos aspectos fundamentais da criança, como,
anteriormente (PIAGET, 1964).
os movimentos motores, desenvolvimentos
cognitivos, visual, auditivo e nas relações afetiA BRINCADEIRA NA INFÂNCIA
vas com o mundo, pessoas, coisas e símbolos.
Sendo sempre estimulada de forma significaPiaget (1964) observou entre duas
tiva, oferecendo possibilidades, fazendo com
que as crianças tenham oportunidade de se crianças que as mesmas modificam situações,
a primeira ao escalar um trepa-trepa como se
expressar livremente.
Feldman e Ortega (2012) lembram que estivesse fugindo de um tigre escalando uma
utiliza a seguinte classificação:
montanha, para se salvar do perigo, a outra ,
Dos 2 a 4 anos atribui qualidades de simplesmente quer chegar o mais alto que pupessoas a objetos, ela emprega novos signi- der até o topo do brinquedo.
ficados aos objetos distintos e a si mesmos. No modelo piagetiano, o faz-de-conta precoce envolve
A criança combina situações do cotidiano, e elementos cujas combinações variam com o tempo: 1)
transforma-as em situações onde imita, e tam- comportamento descontextualizado, como dormir, cobém criam companheiros imaginários que ser- mer; 2) realizações com outros, como dar de comer
vem de ouvintes. Isso significa que na vida ou fazer dormir o urso; 3) uso de objetos substitutos,
como blocos no lugar de boneca; 4) combinações seadulta, a criança terá seus pensamentos inte- quenciais imitando ações desenvolvem o faz-de-conta
riores.
(KISHIMOTO, 1994, p. 40).
Dos 4 a 7 anos o símbolo acaba se
A brincadeira, muitas vezes, é vista
deformando e se torna uma representação da
realidade. A criança começa a se apegar aos como algo banal e puramente recreativo. Condetalhes, querendo chegar mais perto possível tudo, o brincar, o faz de conta, o representar,
o criar, são ferramentas indispensáveis para o
da realidade.
Dos 8 a 12 anos a um declínio do sim- desenvolvimento infantil e não podem ser disbolismo e o jogo de regras é mais aprofundado pensadas ou desprezadas de maneira alguma.
Feldman e Souza (2011) relatam que
e aproveitado.
E dentro disso, encontram-se as seis crianças ao brincar de casinha, por exemplo,
fases da imitação. As três primeiras citam que desenvolvem o jogo simbólico, criando papéis
a criança reproduz modelos, assimila elemen- e situações, utilizando a linguagem de forma
tos exteriores em forma de reações circulares egocêntrica e também socializada, indepen(PIAGET, 1964).
dente de sua idade. Fazendo com que elas
Na quarta e quinta fase, a criança aco- emprestam possibilidades do mundo adulto
moda a assimilação aprendida, mas execu- para suas brincadeiras, assim compreendendo
ta movimentos de maneira invisível para ele,
o meio que vivem. Apontam também que:
como modelos sonoros e visuais, e movimentos do próprio corpo. Ela modifica o conhecimento e adapta-se a melhor forma de fazê-la.
Isso acontece na assimilação de sons, da fala,
As atividades diversificadas, que procuram envolver
ludicamente a criança, valorizam o jogo simbólico, os
jogos de exercício, os jogos de construção e os jogos
de regras. Eis algumas atividades desenvolvidas pelas
crianças: desenho, modelagem, cantinho da casinha,
cantinho da padaria ou supermercado, laboratório, escolinha, cantinho do livro, lojinha, jogos de mesa, jogos
de construção, cantinho da maquiagem etc. (TEIXEIRA,
1998, p. 130).
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Brincar é uma atividade por meio da qual a inteireza
fica preservada, a aprendizagem e o desenvolvimento
acontecem, a criatividade vislumbra espaço e o conhecimento sistematizado encontrar seus verdadeiros pré-requisitos. Assim, a brincadeira tem para a criança as
mesmas funções que o trabalho tem para os adultos,
já que, por meio dela, as crianças socializam-se, convivem e desenvolvem-se. Sendo uma atividade criadora
da imaginação, a brincadeira se alimenta da riqueza
e variedade da experiência acumulada pelo homem,
“porque esta experiência é o material com o qual constrói seus edifícios de fantasia” (VYGOTSKY apud FELDMAN; SOUZA, 2011, p. 27).

Apontam também que a partir do momento que crianças brincam de faz de conta,
elas mesmas buscam solucionar os conflitos
que ali podem surgir, como a disputa pelo mesmo “papel/personagem” na brincadeira.
Na perspectiva de Souza (2010), ao
brincar com crianças é preciso compreender
que deve-se estimulá-las, propondo desafios,
mas é necessário avaliá-las de acordo com
suas particularidades.
Para a autora:
O jogo simbólico, ou jogo protagonizado ou faz-de-conta será para a criança um momento de representar aquilo que ela vivenciou, tudo que ela observou em sua
realidade sócio-cultural. É também uma oportunidade
que terá para adentrar o mundo no qual nem sempre
têm acesso ‘o mundo dos adultos’ (SOUZA, 2010, p.
72-73).

A criança utiliza a representação para
compreender e internalizar situações e papéis
com os quais convive, reelaborando-os em sua
mente para que possa organizar seu universo:
Nessa brincadeira ela pode ser quem quiser – a mãe
que cuida do bebê, o motorista de ônibus, o piloto de
avião, a enfermeira e tantos outros papéis sociais. Esse
é o momento em que a criança sente necessidade
do outro, aqui a parceria seja de um adulto, seja uma
criança torna-se fundamental. Nessa parceria, a criança
busca encontrar alguém disposto a fantasiar e a criar
uma atmosfera onde seja possível a troca de papéis,
a organização de contextos variados de brincadeiras,
sejam eles casinha para bonecas, nave espacial ou esconderijos (SOUZA, 2010, p. 73).

Segundo Piaget (1964), o que caracteriza o jogo simbólico é a imitação. A partir
dos dois anos a criança começa a utilizar símbolos na representação daquilo que a cerca.
Este processo se deve ao momento do desenvolvimento em que a criança está adquirindo a
interiorização da ação:
Ao cabo do período sensório-motor, entre 1 ano e meio
e 2 anos, surge uma função fundamental para a evolução das condutas ulteriores, que consiste em poder representar alguma coisa (um ‘significado’ qualquer: objeto, acontecimento, esquema conceptual etc.) por meio
de um ‘significante’ diferenciado e que só serve para
essa representação: linguagem, imagem mental, gesto
simbólico etc. (PIAGET e INHELDER, 2009, p. 51).

Para que a criança se aproprie do símbolo, ela precisa ter adquirido a capacidade de
evocar um objeto ausente. Piaget (2009) esclarece que antes de chegar à complexidade
do jogo simbólico, a criança passa pelo que
ele chama de “imitação diferida” por volta dos
16 meses, na qual ela já começa a fazer imitações na ausência do modelo. Para o autor, na
imitação,
[...] a representação em ato libera-se, então, das exigências sensório-motoras de cópia perceptiva direta para
atingir um nível intermediário em que o ato, desligado
do contexto, se torna significante diferenciado e, conseguinte, já em parte, representação em pensamento
(PIAGET; INHELDER, 2009, p.55).

O jogo simbólico ajuda a criança a se
adaptar ao mundo social dos mais velhos, com
suas regras que são exteriores à criança. A assimilação do real por meio do jogo, de acordo
com Piaget (2009), possibilita a acomodação
dos modelos exteriores.
Além disso, o autor sinaliza que “[...] o
instrumento essencial da adaptação social é a
linguagem, que não é inventada pela criança,
mas lhe é transmitida em formas já prontas,
obrigadas e de natureza coletiva” (p.57).
O jogo simbólico tem a característica
de proporcionar a assimilação e também viabilizar as mudanças necessárias ao eu. Kishimoto aponta que Wallon vê:
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[...] na imitação, uma participação motora do que é imitado e um certo prolongamento da imitação do real.
Entre dois autores, a imagem é considerada como um
prolongamento do que é, na origem, a imitação do real.
Ou seja, que a origem da representação está na imitação (KISHIMOTO, 1994, p. 41).

A autora lembra ainda que Wallon classifica os jogos de quatro maneiras: funcionais,
de ficção, de aquisição e de construção, de
forma que os funcionais correspondem a atividades lúdicas que representam movimentos
considerados mais simples, tais como balançar objetos, chacoalhar dedos e encolher e esticar braços e pernas.
Enquanto que as brincadeiras de faz
de conta, por exemplo, com bonecas, são as
atividades lúdicas de ficção. Já as atividades
de aquisição são aquelas que proporcionam
aprendizado por meio do ver o do ouvir. Por
fim, nos jogos de construção as crianças combinam, criam e modificam objetos na tentativa
de interpretar e compreender melhor o todo.
Além disso, a autora nota que:
[...] esse autor se aproxima de Vygotski quando analisa o psiquismo infantil como resultado de processos
sociais. Na origem da conduta infantil o social está presente no processo interativo da criança com o adulto
que desencadeia a emoção responsável pelo aparecimento do ato de exploração do mundo (KISHIMOTO,
1994, p. 41).

A autora destaca também que no pensamento vygotskiano:
[...] antes da interiorização, não existe atividade simbólica. É esta definição do simbolismo que cria a diferença
da interpretação entre autores vygotskianos, piagetianos e wallonianos. O que os russos chamam jogos imitativos, os autores de língua francesa chamam jogos
simbólicos. Para os vigotskianos, os jogos são condutas que imitam ações reais não apenas ações sobre
objetos ou uso de objetos substitutos. Não há atividade
propriamente simbólica se os objetos não ficam no plano imaginário e são evocados mais por palavras que
por gestos. [...] Para os seguidores de Vygotsky, o ato
lúdico propriamente dito começa aos 3 anos com o de
papéis, diferindo de Piaget que propõe o de exercício
no nível sensório-motor (KISHIMOTO, 1994, p. 42).

Para Winnicott (1975), “[...] é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança
ou o adulto fruem sua liberdade de criação” (p.
79). Acredita assim ser o brincar essencial por
permitir essa manifestação da criatividade
Conforme Friedmann (1996), o possui uma representação para a criança que vai
muito além do que uma singela atividade de
recreação que possui apenas a finalidade de
trazer uma sensação prazerosa através da ludicidade. O fato é que a criança utiliza o brincar
como meio de comunicação e manifestação
perante o mundo.
É no jogo que ela aplica e expressa
emoções, interage, socializando com os demais e adquirindo habilidades que constroem
e aperfeiçoam seu desenvolvimento motor, moral e psíquico.
Contudo, a autora ressalta que não se
pode ignorar que a criança adquire aprendizados e se desenvolve não somente no contexto
escolar, mas em diferentes ambientes, locais e
em outras circunstâncias.
O jogo simbólico está relacionado à
ideia de simbolização, isto é, possibilita à criança desfrutar de uma presença ou permanência de alguma coisa. É pelo faz-de-conta que a
criança imagina coisas irreais, abstratas e externas para a sua realidade (HUIZINGA apud
KISHIMOTO, 1994).
Assim, o jogo simbólico consiste em a
criança poder representar alguma coisa a um
significado qualquer: objeto, acontecimento
por meio de um significante que só serve para
essa representação: linguagem, imagem mental e gesto simbólico (PIAGET, 1964).

A APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Moura (2011), os jogos têm
sido colocados de forma mais lúdica em sala
de aula, já há algum tempo, com os problemas-desafios, por exemplo. Deste modo a matemática pode ser vista com a ajuda da ludicidade de um modo, com Monteiro Lobato em
“Matemática da Emilia”, e Walt Disney com sua
Matemática.
1341

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

O autor acrescenta que no período pré-escolar, o jogo simbólico é a maneira mais fácil de atuar com a criança, ensinando-lhes os
conteúdos que precisam aprender, trocando
significados do mundo adulto e aprendendo
conceitos.
Nesse caso o professor deve elaborar
atividades com o jogo, considerando, a afetividade, os objetivos, as capacidades de cada
aluno, elementos culturais, colocando a criança a pensar, ter ação. Intervindo de forma contingente.
Na maior parte das vezes, as interações entre criança e o mundo passa por um
mediador. Se o mediador criar no indivíduo disposições que afetam seu funcionamento de forma estrutural, podemos afirmar que, fracassos,
distúrbios e dificuldades, quase sempre, são
causados na mediação (IDE, 2011).
A autora acredita que o mediador que
vê a criança com uma nova forma, um ser ativo, segundo seu nível de desenvolvimento, tem
a oportunidade de instigar o auto estímulo e a
superação das dificuldades do aluno.
Sendo assim, o mediador tem que estabelecer uma relação de respeito mútuo afeto
e confiança com o aluno, para favorecer seu
desenvolvimento na autonomia. Ressalta também que o mediador deve respeitar os interesses dos alunos, e trabalhar com atividades
espontâneas, ouvir dúvidas, formular desafios
e acompanhar a construção do conhecimento. Assim, podendo organizar recursos que
utilizam jogos e brincadeiras. Almeida (2003)
propõe que o professor, como mediador, deve
compreender que:
Conduzir a criança à busca, ao domínio de um conhecimento mais abstrato misturando habilmente uma parcela de trabalho (esforço) com uma boa dose de brincadeira transformaria o trabalho, o aprendizado, num jogo
bem-sucedido, momento este em que a criança pode
mergulhar plenamente sem se dar conta disso (ALMEIDA, 2003, p. 60).

Ide (2011) afirma que, com o jogo, as
crianças se motivam mais a usar sua inteligência, para jogarem bem, se esforçado para superar obstáculos, cognitivos e emocionais. Estando mais motivadas, ficam também mais ativas

mentalmente. Essas experiências positivas dão
segurança e estímulo ao desenvolvimento. O
jogo nos proporciona isso, algo significativo,
possibilitando a descoberta, assimilação e interação com mundo.
A autora cita que essas interações proporcionadas pelo jogo, é garantido o respeito
entre mediador e criança, onde ela tem oportunidade de construir seu conhecimento físico,
social e cognitivo, assim, estruturando sua interação e inteligência com o meio ambiente.
Nos jogos de faz de conta, a criança
escolhe papéis a serem desempenhados e define as regras. Dessa maneira a criança brinca tendo prazer em brincar. Nesses jogos, a
criança, organizar ações, toma iniciativas, planeja e substitui o significado dos objetos com
o objetivo de reproduzir relações e fenômenos
observados por ela.
Os temas irão depender do nível de
desenvolvimento em que ela se encontra, e
da complexidade dos conceitos do seu meio
ambiente. Os temas tratados serão sobre família, imitação do trabalho adulto, entre outros.
Sugestões como estas, ajudam a criança a entender os sentimentos, os aspectos morais e
sociais da comunidade onde vive (IDE, 2011).
Outro jogo que podemos falar é sobre
o jogo de construção, que ganha espaço do
conhecimento físico, desenvolvendo habilidades manuais, criatividade, experiência sensorial, autonomia e a sociabilidade. Com a aquisição do conhecimento físico, a criança terá
como estabelecer e desenvolver raciocínio lógico-matemático, que é importante para o cálculo, leitura e escrita. Para o desenvolvimento
do raciocínio lógico-matemático, o mediador
tem de organizar jogos voltados para a seriação, classificação, espaço, sequência, tempo e
medida (IDE, 2011).
Segundo Ide (2011), na classificação,
ação de agrupar objetos por semelhança u diferença, devemos dar o jogo com escalada de
dificuldade: Observar, perceber e nomear os
atributos dos objetos; semelhança e diferença
entre os objetos; formar classes de objetos; levantar critérios, estimulando a consciência; e
empregar símbolos para identificar um determinado conjunto.
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A seriação é construída sobre o processo de comparação. Para que as crianças
realizem a seriação, os jogos devem ter objetos que variem o atributo: jogos de matérias
que se encaixam; jogos que trabalhem com o
corpo da criança; jogos com matérias relacionados a diferentes atributos como, tonalidade
de cor, distância, consistência, tamanho, peso,
comprimento, largura, espessura, e altura (IDE,
2011).
Na aprendizagem da noção de sequência, o jogo deve apresentar uma sucessão de
objetos, que tenham relação. Promovendo as
seguintes ações que levem a criança a: continuar uma sequência já estabelecida; preencher
espaços vazios de uma sequência; criar novas
sequências, com padrões; descrever os critérios para um determinado padrão; e expressar
com outros símbolos o critério definidor de
uma sequência já apresentada (IDE, 2011).
A autora expõe outro conceito bastante
complexo, que é o das Medidas. Neste caso os
jogos de construção são os mais adequados
como:
Capacidade: determinar o volume de
um recipiente;
Comprimento, altura, distância: medida
de dois pontos, comparação de objetos;
Peso: refletir sobre diferenças entre tamanho e peso, sem confundir;
Tempo: condições de estruturar o tempo, utilizando calendário e relógio;
Espaço: noção de espaço com que a
criança perceba seu corpo no espaço.
Para Ide (2011), o jogo oferece possibilidades de exploração e manipulação, que
colocam a criança em contato com adultos,
objetos, e o meio ambiente, propiciando a contribuição para a construção da personalidade e
desenvolvimento cognitivo, tornando a atividade lúdica imprescindível na sua educação.
A autora considera que o jogo também
substitui o sentimento de fracasso por auto satisfação e autoestima, por proporcionar prazer.
A criança quando joga, fica livre das avaliações
dos adultos. E através do jogo, o mediador tem
uma real interação com o aluno, conduzindo a
autonomia intelectual e moral.

Sendo assim, o mediador que utiliza os
jogos como recurso para ajudar crianças com
dificuldades na aprendizagem, faz com que
elas se tornem sujeitos pensantes, que participam e felizes. Silva e Oliveira (s/d) também
contribuem para a discussão ao frisar que aspectos como os movimentos motores o desenvolvimento cognitivo, visual, auditivo e afetivo
também são significativamente beneficiados
pelos jogos simbólicos, levando em conta o
constante estímulo que deve ser oferecido à
criança e a oportunização de sua livre expressão.
De acordo com as autoras se atividades
de fundo lúdico forem valorizadas, as crianças
formaram conceitos. Que a afetividade e sociabilidade são vivenciadas, que sua criatividade
é estimulada e seus direitos respeitados, assim
os jogos são vistos como suporte didático na
aquisição do conhecimento.
Bertoso (s/d) apresenta algumas possibilidades de atividades para crianças de quatro anos que podem auxiliar na construção de
noções matemáticas de forma lúdica:
amarelinha (noções numéricas, geometria, contagem,
sequência numérica, avaliação de distância, avaliação
de força, localização espacial, percepção espacial),
jogo do boliche (contagem, adicionar, subtrair, avaliação de força, discriminação visual), bola ao cesto e
queimada (contagem, noções numéricas, adicionar,
discriminação visual), cabo de guerra e pular corda
(sequência numérica, medidas, geometria, contagem,
constância de forma e tamanho, noção de velocidade,
tempo, altura e distância) (BERTOSO, s/d, p. 3).

Os jogos têm como objetivo em sala
levar o educando a aproximar-se dos conhecimentos científicos, vivenciando ludicamente
situações que os aproximem das enfrentadas
pelo adulto, fazendo com que a criança utilize
seus conhecimentos prévios para a construção
do conhecimento, e aprimorando-os ao longo
do tempo.
O RCNEI (1998) deixa claro que é preciso que ocorra uma significativa mediação da
atividade para que o jogo possa exercer de
fato um papel relevante no que tange à aprendizagem da matemática:
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Apesar de a natureza do jogo propiciar também um
trabalho com noções matemáticas, cabe lembrar que
o seu uso como instrumento não significa, necessariamente, a realização de um trabalho matemático. A livre
manipulação de peças e regras por si só não garante
a aprendizagem. O jogo pode tornar-se uma estratégia
didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de aprendizagem, isto é, proporcionar à criança algum tipo de conhecimento, alguma relação ou atitude (BRASIL, 1998,
p. 211).

É neste aspecto que se destaca a importância da intencionalidade educativa por
parte do professor, revelada por meio do adequado planejamento de tais atividades, norteadas por objetivos pré-estabelecidos, de maneira que o jogo possa atender a estas metas
como parte dos recursos a serem empregados
no processo de ensino-aprendizagem.
Em relação à apresentação dos números às crianças, é importante que seja um
passo muito bem planejado e trabalhado, pois
é preciso demonstrar a presença de certas relações:
O processo de apropriação da linguagem matemática
deve se iniciar pelas relações entre o controle de quantidades, no qual as crianças possam utilizar os signos
externos para a resolução das situações problemas; em
seguida, passa a utilizar outras formas de expressão de
suas ideias, como por exemplo, a linguagem pictórica,
em que se utiliza de desenhos até chegar às formas
mais elaboradas e aos registros abstratos produzidos
pelo homem, como os números (MORAES, 2010, p.
104).

Essa abstração da realidade quantitativa representada pelo número precisa ser permeada pela realidade das crianças uma vez
que as crianças da Educação Infantil, conforme
Damázio e Almeida (2009), “pensam o conceito de número a partir de suas experiências
cotidianas” (p.65).
Na perspectiva de Cordeiro e Silva
(2012),

Uma vez que o professor planeja a exploração do jogo,
este deixa de ser desinteressado para o aluno, porque
visa à elaboração de processos de análise de possibilidades e tomada de decisão: habilidades necessárias
para o trabalho com resolução de problema, tanto no
âmbito escolar como no contexto social no qual todos
estão inseridos. Nessa perspectiva, o sujeito, além de
ser envolvido em um contexto lúdico, deve colocar seu
pensamento em movimento, enfrentando uma situação
que o leve a elaborar estratégias para resolver o problema, ou seja, ganhar o jogo (CORDEIRO; SILVA, 2012,
p. 06).

Moraes (2010) aponta que é apropriado que o trabalho do professor com as crianças
em relação à matemática na Educação Infantil
seja “desenvolvido de modo que elas compreendam os conhecimentos sobre as grandezas/
medidas destacadas nos objetos físicos e se
familiarizar com suas propriedades fundamentais” (p. 101).
Neste sentido, o RCNEI (1998) ressalta
que:
As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais etc.) são construídas pelas crianças a
partir das experiências proporcionadas pelas interações
com o meio, pelo intercâmbio com outras pessoas que
possuem interesses, conhecimentos e necessidades
que podem ser compartilhados. As crianças têm e podem ter várias experiências com o universo matemático e outros que lhes permitem fazer descobertas, tecer
relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico,
situar-se e localizar-se espacialmente (BRASIL, 1998,
p. 213).

Sendo assim, é imprescindível que à
criança sejam oportunizadas situações de interação e troca, nas quais ela poderá explorar,
construir e estar hipóteses e novas perspectivas dentro do universo matemático, de modo
que seja potencializada suas capacidades de
organização, de socialização e de compreender-se e localizar-se no espaço físico.

1344

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível obter um conhecimento mais aprofundando em
relação a diferentes aspectos. O aprofundamento sobre os conhecimentos relativos ao jogo simbólico foi de grande importância para que fosse possível compreender melhor como a criança
pode se beneficiar com o estímulo constante de seu imaginário.
A brincadeira oferece à criança a oportunidade de explorar e manifestar sua criatividade,
experimentar novas possibilidades de contato com a realidade, com o meio e com as pessoas
em volta, além de contribuir imensamente para a sua socialização, para a estruturação de sua
personalidade e autonomia, assim como seu bom desenvolvimento e ação no ambiente em que
está inserida.
A aprendizagem de noções matemáticas pode ser muito beneficiada por estes aspectos
do jogo simbólico, pois ao brincar, a criança pode absorver informações e desenvolver habilidades sem que se peça especificamente o que faça.
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A IMPORTÂNCIA DOS PARQUES SONOROS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: De acordo com a pesquisa realizada por vários autores, podemos afirmar os valores
reais que as músicas têm no desenvolvimento das crianças. Assim, este projeto tem por base
os pontos fortes que as crianças absorvem em seu processo de aprendizagem, influenciados
pelas músicas em suas rotinas. Estamos inconscientemente influenciados por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Nós somos influenciados pelo ambiente em que vivemos e através
de todo o conhecimento aprendido. Muitos educadores utilizam as músicas infantis em sala
de aula, instrumentos musicais e cantigas, mas não de forma criativa e de protagonismo das
próprias crianças. A construção do parque sonoro só tem a acrescentar como estratégia para
o desenvolvimento global das crianças na educação infantil, através de materiais não estruturados, envolvendo as famílias no projeto de envio de materiais e ainda na elaboração dos
instrumentos musicais para o parque sonoro. A relação da criança com a música torna as aulas
mais atraentes e estimulantes, despertando a criatividade e a imaginação, pois música é uma
arte de preencher uma determinada quantidade de tempo com sons organizados de forma a
“raptar” a atenção de quem escute.

Palavras-chave: Parque Sonoro; Música; Instrumentos; Sons.
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INTRODUÇÃO

N

o decorrer da prática docente, observamos a importância das músicas e instrumentos musicais, para o desenvolvimento das crianças, principalmente através de
materiais não estruturados, ampliando a criatividade e imaginação das crianças.
A música está presente em todas as culturas e pode ser utilizada como fator determinante nos desenvolvimentos motor, linguístico e afetivo de todos os indivíduos (MARTINS, 2004).
A música faz sonhar, ter alegrias, tristezas, dançar, enfim, de uma forma ou de outra faz
expressar sentimentos, pois aprender sobre música significa integrar experiências que a envolvam a vivência, a percepção, a oralidade e a reflexão.
A música tem um papel importante na educação infantil, pois é considerada uma fonte
fundamental para o desenvolvimento humano, sendo que também auxilia a despertar habilidades criativas proporcionando que a criança crie e inove sempre que for desafiada, favorecendo
assim a ampliação de diversas áreas do cérebro e da linguagem, aperfeiçoando a sensibilidade
da criança e a capacidade de concentração da mesma.
Desde muito pequenas, a maioria as crianças convivem com a música, logo a maioria
delas possuem o gosto por ouvir e cantar músicas. Nesse sentido, ouvir, aprender uma canção,
brincar de roda, são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem além do gosto musical.
Portanto, o objetivo deste artigo é descobrir a importância das músicas infantis para o
desenvolvimento das crianças e quais os melhores métodos de utilização destes recursos, como
material estruturado e oficinas com materiais não estruturados. Pretendemos relatar fatores positivos em relação a esta prática em sala de aula.
Este artigo justifica-se pela importância do tema proposto para os professores e por
sua necessidade e possibilidade de aplicação em sala de aulas, onde supõem-se que existam
poucos profissionais que entendam a real influência das músicas no cotidiano de seus alunos e
consequentemente influenciam em seu desenvolvimento, detectando possíveis problemas auditivos, na oralidade das crianças e ainda dificuldades motoras.
O Projeto “Parque Sonoro” que tem sido implantado em diversos locais, como um laboratório experimental livre para a geração de sons, ritmos e melodias que inspiram uma relação
lúdica e inesquecível com a música. Como se trata de uma proposta lúdica, que envolve materiais simples, temos vivências essa experiência em nossa Rede.
O Parque Sonoro é uma ideia motivadora, um pretexto que possibilita a investigação
acerca dos sons, a abertura para o novo. A relação da criança com o objeto, transformação
do objeto em instrumento, interagindo, atuando e imaginando – a exploração sonora, rítmica e
melódica.
Para participar, devemos reeducar antes a nós mesmos, que vivemos em um mundo
sonoro, mas raramente paramos para ouvir os sons que nos cercam.Cabe à professora observar
e oferecer à criança “um encorajamento delicadamente equilibrado”, apoio para enriquecer sua
experiência.
São Parques com objetivos que produzem sons e favorecem a interação e a descoberta.
O Parque dá a oportunidade para as crianças vivenciarem experiências sonos que possibilitem a
manifestação das múltiplas linguagens infantis de forma integrada e interativa, contribuindo para
o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e de novas possibilidades de interação social.
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Formado por um circuito repleto de traquitanas que geram diferentes sonoridades, o Parque Sonoro tem o objetivo de provocar a curiosidade das nas crianças, de modo a despertar em
cada uma delas a vontade de experimentar. A música como linguagem proporciona aos bebês
e às crianças a expressão do seu imaginário e o prazer de descobrir e inventar novos sons.
Podemos, assim, entender que os parques sonoros como um instrumento facilitador e
motivador no processo de formação da criança na educação infantil. Logo a música tem um
poder educativo quando aplicada com objetivos e planejamento. Quando elaborada para um
trabalho educativo a música, facilita a integração, a inclusão social, o equilíbrio da criança e a
criatividade na construção dos parques.
De maneira geral, é um espaço que proporciona à criança experiências sensoriais de
exploração musical livre. A ideia é que a criança seja protagonista da experiência, interaja com
o espaço e os objetos contidos nele, e use sua imaginação para transformar os objetos em instrumentos.
Muitos professores utilizam estes recursos, como prática em seu cotidiano com seus
alunos, mas ao menos avaliam previamente o conteúdo do material que apresentará para as
crianças. Ultimamente, muitas músicas utilizadas em nossa prática pedagógica, tem sido com
letras de agressão, violência e palavras de baixo escalão.
Não percebendo que estas influências afetam negativamente o desenvolvimento das
crianças, ensinando e incentivando as atitudes negativas dos alunos. E faltando um pouco de
uma apresentação eclética de músicas clássicas, regionais e diversificada.
De acordo com a Bréscia (2003, p.25), “a música é uma linguagem universal, estando
presente em todos os povos, independentemente do tempo e do espaço em que se localizam”.
Portanto, a música é um elemento sempre presente na cultura humana.
A música está presente em diversas situações e com diferentes objetivos, pois há composições usadas para ninar, para dançar. Os países têm seus hinos, assim como as escolas e
os times de futebol.
Existem músicas típicas regionais. Inclusive, vemos hoje, em diversas maternidades,
som ambiental nas salas de parto (UNESCO, 2005). A música é linguagem universal, mas com
muitos dialetos, que variam de cultura para cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, de
organizar os sons e de definir as notas básicas e seus intervalos (JEANDOT, 1990).
Não interagem com a cultura de cada criança, o que trazem de bagagem sonoramente
falando e não apresentam culturas diferentes também. Cada criança vem com uma bagagem
cultural. Precisamos entender e desenvolver esse repertório, não qualificando esta cultura como
boa ou ruim, mediante as músicas que agradam ao professor.
Muitas crianças das comunidades trazem em seus acervos musicais o funk ou o axé.
Não classificando seus gostos musicais, mas os ensinando novos conceitos de sonoridade.
É preciso preocupar-se em relação à formação das crianças, não apenas com o ensino
dos conhecimentos sistematizados, mas também com o ensino de expressões, movimentos corporais e percepção (SILVA, 2010).
É necessário contemplar e analisar que tipo de contribuição pode ocorrer com o trabalho
de musicalização para as crianças, podendo a mesma proporcionar e influenciar a formação do
desenvolvimento futuro desses seres humanos (MARTINS, 2004).
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SOMOS INFLUENCIADOS PELO MEIO
EM QUE VIVEMOS
As crianças têm os professores como
exemplo e ainda como fonte de conhecimento. Muitos querem ser iguais os professores
e imitam suas atitudes. Acreditam ainda que
todo conteúdo apresentado por eles, são de
extrema importância para seu desenvolvimento, principalmente as músicas apresentadas
em sala de aula, como ferramenta de ensino.
Por esta questão devemos refletir cada
vez mais os conteúdos que estamos abordando em sala de aula, mesmo que seja em momento de apenas descontração.
O ensino a partir da inserção da música
na educação infantil deve despertar o interesse
das crianças, a música precisa ser inserida de
maneira adequada. O professor deve analisar
a música e definir a maneira de como ela será
apresentada, elencar os objetivos a serem alcançados e o que deve ser estimulado ao trabalhar a canção, logo analisar os resultados
obtidos.
Os meios de comunicação têm um
papel significativo na construção dos valores
culturais, dessa forma esses meios podem influenciar tanto de forma positiva quanto negativa na construção dos saberes das crianças.
Percebemos o quanto vem abrindo cada vez
mais espaço para a transmissão de imagens e
sons que contrariam a nossa cultura, deixando
de lado os bons costumes e a boa conduta.
Portanto, a música é com certeza um
meio facilitador no processo de ensino aprendizagem e da construção de saberes, mas deve
ser incentivada desde os primeiros meses de
vida da criança, sendo uma atividade realizada
com prazer que possa trazer benefícios naturalmente e positivamente.

Nesse sentido, as vezes o professor
precisa auxiliar os pais nesse desafio, fazendo uma reflexão mais crítica e respeitosa, sem
promover o preconceito. Contudo a música
infantil oferece um lado lúdico que deve fazer
parte do processo de formação da criança e
ser valorizado, pois é de grande importância
para a aprendizagem e a reflexão do meio em
que vive.
A musicalização é um processo de
construção do conhecimento, que tem como
objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer
de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito
ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência
corporal e de movimentação (BRÉSCIA, 2003).
Nós como educadores precisamos
conscientizar os familiares sobre esta interferência para o bom desenvolvimento das crianças, pois precisamos da parceria lar/escola
para que tenhamos mais eficiência para a autonomia e maturidade dos pequenos.
Entendendo assim nossos papéis,
podemos interagir conhecimentos prévios de
cada família sobre o assunto em questão. Todos envolvidos na unidade escolar, precisam
despertar, sendo eles este meio que desenvolvem as crianças e ter a consciência que cada
um tem para agregar princípios e valores aos
menores.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Muito se fala sobre a prática pedagógica dos educandos relacionado ao material utilizado. Onde os profissionais devem conhecer o
material escolhido e avaliar se será adequada
para faixa etária que desenvolverá a atividade.
Sendo o professor um mediador das atividades
desenvolvidas.
Os diferentes aspectos que a envolvem, além de promoverem comunicação social
e integração, tornam a linguagem musical uma
importante forma de expressão humana e, por
isso, deve ser parte do contexto educacional,
principalmente na educação infantil (UNESCO,
2005).

Praticar a musicalização em sala de
aula e atingir os objetivos propostos pelo professor, requer atenção, pois como a nossa cultura é um misto de informações, deve-se evidenciar as culturas de outras regiões também,
valorizar a nossa tradição e as demais é um
ato de respeito e solidariedade, além de ser
uma forma de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido deve-se trabalhar a música de diversas formas, incluindo cantos, parlendas, cantigas de roda, brincadeiras de roda,
hora do conto com história cantada, além de
realizar pesquisas juntamente com a família, e
trazer para a socialização com a turma, incluindo instrumentos musicais, como por exemplo a
confecção dos mesmos.

Para que este papel tão importante da
educação aconteça na prática é preciso qualidade, eficiência, competência, diálogo e afetividade para transformar sonhos em alegrias
concretas. O processo de ensino/aprendizagem requer o entendimento de que ensinar e
aprender não significa acumular informações
memorizadas, mas sim fazer o aluno buscar
novas alternativas, fazer escolhas frente a noQuando bem encaminhadas, particular- vas situações apresentadas.
mente, quando vividas na interação com outras
Sabemos que a educação sozinha não
crianças e com o apoio de materiais propícios
ao desenvolvimento de sua criatividade e au- transforma conhecimentos em aprendizagens,
tonomia, as atividades coordenadas pelo pro- é necessário envolvimento de toda comunidafessor são recursos para a criança desenvolver de escolar, direção e professores. Estes profesvalores, conhecimentos, habilidades e cons- sores precisam de formação e momentos de
truir uma imagem de si mesma. (Orientações estudo e planejamento, para colocar em prátiCurriculares- Expectativas de aprendizagem e ca o melhor trabalho, desenvolver as melhores
ações, e musicalizar para ensinar.
Orientações didáticas. 2012).

Tal reflexão poderá considerar que o
desejo de exploração do mundo e de si mesma que toda criança vai construindo desde o
nascimento, estimulada pelo meio humano em
que se insere, requer a organização pelo professor de atividades significativas que a estimule a construir novas formas de ação, novos
significados.

No esforço de avaliar os melhores caminhos para promover o desenvolvimento das
crianças com as quais ele trabalha, as decisões pedagógicas de cada professor necessitam tomar como referências algumas diretrizes
traçadas para articular o trabalho realizado em
diferentes unidades... (Orientações Curriculares- Expectativas de aprendizagem e Orientações didáticas, 2012).

Uma aprendizagem de qualidade requer uma prática reflexiva e comprometida.
Os primeiros anos de vida do ser humano são
mais marcantes, são as primeiras aprendizagens que levará os alunos ao incentivo de ir
buscar, conhecer novos saberes. O conhecimento quando descoberto, produz frutos de
bons exemplos e deixa marcas significantes.
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Dicas de atividades para gestos e movimentos:
• As mímicas faciais e gestos
• Brincadeiras de roda e danças circulares
• Brincadeiras que envolvam a interação, a imitação e o reconhecimento
do corpo como: ” Siga o Mestre” e
‘Seu Lobo”
• Representar experiências observadas e vividas por meio do movimento como: Derreter como um sorvete,
flutuar como um floco de algodão,
balançar como as folhas de uma árvore, correr como um rio, voar como
uma gaivota, cair como um raio etc.
• Brincadeiras de coordenação do
movimento e ao equilíbrio: saltar um
obstáculo, circuitos diferenciados.
• Descoberta e exploração do movimento.
• Materiais que rolem pelo chão,
como cilindros e bolas de diversos
tamanhos,
• Bolas de diferentes tamanhos para
serem chutadas, lançadas, quicadas.
• Túneis de pano
• Móbiles e outros penduricalhos.

Além da organização de ambientes
confortáveis e orientadores das ações infantis,
cabe ao professor oferecer os materiais necessários à participação das crianças em suas
brincadeiras, à expressão das mesmas nas
diferentes linguagens e ao trabalho delas em
diferentes projetos de investigação e aprendizado.
Nesse sentido, se interessados que os
nossos alunos aprendam Arte, aprendam Música, fazendo Arte, fazendo Música, precisamos
apostar numa proposta de ensino que abra espaço para a diversidade, a fim de que se torne
possível “[...] ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua
condição de avaliar a qualidade das próprias
produções e as dos outros” (PCN: arte, 1997,
p.75).
O ambiente a ser explorado pelas
crianças deve estimular suas sensações, afetos, cognição e imaginação. Ele pode ser composto com elementos que estimulam a sonorização.

Na seleção e organização dos objetos
e materiais colocados à disposição das crianças é importante que o professor, em conjunto
com o coordenador pedagógico e toda a equiESCOLHA DE MATERIAIS
pe da unidade, busque estabelecer um equilíAPROPRIADOS
brio entre oferta de instrumentos convencionais
Precisamos refletir sobre a escolha dos e de materiais menos estruturados, além de
materiais pedagógicos e didáticos apropriados considerar as necessidades de crianças com
para cada faixa etária e ainda tomar cuidado deficiências visuais, auditivas, físicas.
com a escolha destes materiais.
O mesmo vale para a seleção e orgaDevemos conhecer previamente o ma- nização dos objetos e materiais oferecidos em
terial que apresentaremos aos alunos e ainda áreas externas, onde podem ocorrer atividades
pedir auxílio para o coordenador pedagógico com movimentos mais amplos. Como cada obda unidade escolar. que pode contribuir com jeto pode criar oportunidades diversas para as
técnicas e estratégias para trabalhar musicali- crianças agirem, é importante que o professor
zação e desenvolvimento de instrumentos mu- analise se ele seleciona objetos que tenham
sicais através de materiais não estruturados, diferentes sonoridades (quando a criança está
sendo estimulada a trabalhar sons).
construindo assim um parque sonoro.

1354

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

O uso flexível dos espaços e materiais
aumenta o interesse e a concentração das
crianças, e possibilita que elas se sintam co-responsáveis pela ordem e limpeza dos mesmos. Desde cedo, as crianças podem aprender
a usar e guardar os objetos em recipientes ou
locais próprios, o que lhes auxilia a localizá-los
na memória e a apropriar-se de comportamentos básicos de organização.
Cumpre lembrar ainda que a ordem
nos materiais é valioso referencial para muitas
crianças, em especial para muitas das que têm
necessidades educacionais especiais. (Orientações Curriculares- Expectativas de aprendizagem e Orientações didáticas, 2012)
Uma criança pequena está imersa no
“ambiente sonoro” de sua família e está também exposta a “paisagens sonora” de sua época. Ao conviver com seu grupo social e através
do contato com os meios de comunicação de
massa (rádio, televisão, CD) ela irá construindo o seu repertório musical. Winn (1975, p.32)
diz que: [...[ A iniciação musical deve ter como
objetivo durante a idade Pré- escolar, estimular
na criança a capacidade de percepção, sensibilidade, imaginação, criação bem como age
como uma recreação educativa, socializando,
disciplinando e desenvolvendo a sua atenção.
Como e porque construir um instrumento musical?
• O aproveitamento de sucata para
isso e sua importância ecológica
nesse fazer,
• Perceber e descobrir a importância
dos instrumentos musicais para a
música,
• Desenvolver o respeito pela natureza através da música
• Desenvolver a coordenação motora:
• Usar todas as aulas do período para
desenvolver atividades que proponham movimentar o corpo sob vários ritmos e canções
• Desenvolver a coordenação motora
fina

• Poder se expressar espontaneamente combinando movimento e
música,
• Improvisar movimentos/ maior desenvoltura na ação para desinibir e
socializar
• Poder se expressar espontaneamente combinando movimento e
música,
• Improvisar movimentos/ maior desenvoltura na ação
• Desenvolver a memória musical:
• Desenvolver a expressão verbal
(versos na roda),
• Escutar a si e ao outro,
• Respeitar o outro quando escolhido,
• Respeitar a seqüência da brincadeira.
•
• Dicas de propostas de situações
lúdicas e gradativas de aprendizagem com foco no desenvolvimento
inicial da sensibilização da escuta e
da atenção.
• Escutar os ruídos do ambiente:
num passeio pela área externa da
creche, chamar a atenção para um
ruído de motor, ou o canto de um
pássaro, pessoas conversando, por
exemplo;
• Escutar diferentes barulhos e sons:
ao escutar um som, identificá-lo nomeando foi um carro; é um avião;
foi a campainha; são pessoas etc.;
• Escutar e movimentar-se na direção
da fonte sonora: fazer o som em diferentes lugares, na sala ou área externa e as crianças movimentam-se
nessa direção (“procurar de onde
vem o som!”); Movimentos, gestos
e percepções a importância desse
desenvolvimento
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CONSTRUÇÃO DO PARQUE SONORO E
SENSORIAL
Os conteúdos podem ser tratados em
contextos que incluem a reflexão sobre aspectos referentes aos elementos da linguagem musical. O professor poderá aproveitar situações
de interesse do grupo, transformando-as em
improvisações musicais.

Realizamos oficinas nas reuniões coletivas com os educadores para a elaboração do
parque. Construímos painéis sensoriais para
serem afixados nas paredes na altura que as
crianças pudessem ter contato manual e ainda um tapete onde poderiam passar descalços
sentindo as texturas em seus pés.

Confeccionamos ainda cortinas com
pequenas trouxinhas de tule com temperos,
Os primeiros anos de aprendizagem chás e outros ingredientes que as crianças pusão propícios para que a criança comece a en- dessem sentir aromas diferenciados.
tender o que é a linguagem musical, aprenda
No parque construímos o sonoro, com
a ouvir sons e a reconhecer diferenças entre
eles. Todo o trabalho a ser desenvolvido na tampas de panelas penduradas e colheres de
educação infantil deve buscar a brincadeira pau, para que ao baterem criassem seu próprio
musical, aproveitando que existe uma identifi- som. Diversas panelas foram distribuídas pelos
cação natural da criança com a música. A ati- cantos para que virassem tambores. Conduites
vidade deve estar muito ligada à descoberta e penduradas nas grades para que utilizassem
como “telefone sem fio”. Caixa com materiais
à criatividade.
diversos como chocalhos de garrafas pets, casQuero descrever uma vivência que ti- ca de coco pintadas produzidas pelas crianças
vemos na unidade educacional onde fui coor- e outros.
denadora pedagógica por dois anos, onde enO parque teve uma ótima receptividade
volvemos a comunidade para a construção do
nosso parque sonoro e sensorial, com a parti- pelas crianças, mas infelizmente não dura muito tempo, por estarem expostos ao tempo e o
cipação efetiva das crianças.
próprio manuseio das crianças, acabam danifiPrimeiramente convidamos os familia- cando os materiais.
res para se envolverem no projeto através de
materiais não estruturados que pudessem fazer parte do projeto, como: panelas, colheres,
tampas de diferentes formatos e materiais, canos, conduítes, fitas e outros materiais de produtos industrializados.
Após o recebimento dos materiais, higienizamos e colocamos a disposição para os
alunos apenas manusearem e que pudessem
ter liberdade de reproduzir sons através daqueles materiais disponibilizados. A partir do
protagonismo deles, iniciamos a construção do
parque sonoro e sensorial nas áreas externas
da escola, onde os familiares pudessem ter
contato também com o projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para se entender melhor este assunto, é necessário entender qual é a importância das
músicas para o desenvolvimento global do indivíduo. Entendendo sua real importância para o
desenvolvimento das crianças.
Segundo as Orientações Curriculares Nacional, tal reflexão poderá considerar que o
desejo de exploração do mundo e de si mesma que toda criança vai construindo desde o nascimento, estimulada pelo meio humano em que se insere, requer a organização pelo professor
de atividades significativas que a estimule a construir novas formas de ação, novos significados.
Quando bem encaminhadas, particularmente, quando vividas na interação com outras
crianças e com o apoio de materiais propícios ao desenvolvimento de sua criatividade e autonomia, as atividades coordenadas pelo professor são recursos para a criança desenvolver valores,
conhecimentos, habilidades e construir uma imagem de si mesma. (Orientações CurricularesExpectativas de aprendizagem e Orientações didáticas, 2012).
Muitos educadores ainda não utilizam de forma corretas estes materiais e acabam se
perdendo na utilização deste recurso. As reuniões coletivas tem influenciado muito a diversidade de atividades e utilização de materiais não estruturados para confecção dos instrumentos
musicais e adaptação de ambiente mais sonoros, que contribuam para o desenvolvimento das
crianças.
A Educação Infantil sendo assim é uma fase de descobertas de conhecimento muito
importante para o desenvolvimento das crianças, sendo a música um instrumento facilitador e
formador do aprendizado, tendo muitas possibilidades de se desenvolver nas áreas cognitivas,
psicomotora, linguística, afetiva e social.
Verificou-se que as possibilidades de trabalho com a música na sala de aula são diversas. Por tanto, fica para o educador, a responsabilidade em propor e construir, juntamente com
os seus alunos, as canções que devem ser trabalhadas, visando sempre um interesse pedagógico e metodológico, bem como adequá-las ao contexto a serem trabalhadas.
A aprendizagem do aluno é o objetivo perseguido pela escola, e é interessante, que
esse processo seja permeado de alegria, satisfação e prazer, emoções que a música faz aflorar
de forma muito intensa. Portanto, compreendê-la como uma forma de representação da realidade é dar-se conta de sua potencialidade enquanto mobilizadora da atenção e da sensibilidade
dos educandos e também de inscrever a ludicidade no projeto pedagógico
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AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: OS CONTOS DE FADAS NA
ABORDAGEM DA DIVERSIDADE

RESUMO: Nos contos infantis trabalhados no processo de ensino-aprendizagem, durante muitas
décadas, os personagens negros representaram posições de inferioridade, sofrendo discriminação e segregação. A transformação desta realidade iniciou-se quando a política educacional
brasileira estabeleceu obrigatoriedades ao ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na Educação Básica, exigindo práticas que valorizem a população negra, encontradas em
obras e contos que abordam a cultura negra de maneira positiva, sem inferiorizar o tratamento às diversidades e diferenças. Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as
contribuições da literatura para o ensino das relações étnico-raciais. A elaboração do trabalho
justifica-se na necessidade de compreensão da cultura africana, bem como sua influência na
formação da identidade brasileira. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo a observação de que as obras da literatura infantil contribuem
de maneira significativa para que o ensino das relações étnicos-raciais sejam abordadas na
valorização da beleza, nas amizades ou mencionando as formas de preconceito, formando
estudantes conscientes sobre a necessidade de respeito às diversidades que compõem a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Literatura; Diversidade; Relações Étnico-Raciais.
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INTRODUÇÃO

A

s relações sociais iniciam no ambiente familiar e são intensificadas durante a vida
escolar, quando o processo de ensino-aprendizagem está voltado ao desenvolvimento das habilidades humanas, procurando a formação das capacidades intelectuais, motoras e cognitivas, ampliadas à necessidade de aprendizagem dos valores, respeito
mútuo e às diversidades (CANDAU, 2011).
No Brasil, a promulgação de leis que estabelece obrigatoriedade ao ensino da história
e cultura africana e afro-brasileira na Educação Básica, favoreceu a valorização do respeito às
diversidades, a partir da possibilidade de inserir no contexto educacional situações que se aproximam da realidade do estudante (GOES, 2011).
A cultura africana e a população negra receberam a devida referência, não limitando
apenas ao estudo do sofrimento histórico, refletindo pelas condições de escravidão. Apesar das
leis que afirmam a obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana e afro-brasileira nos
currículos nacionais, ainda existem dificuldades na adoção de metodologias e estratégias o que
valorizem a cultura negra sem inferiorizar o tratamento às diversidades e diferenças (COELHO,
2010).
Linhares (2008) a partir da literatura e contos, especialmente de abordagem infantil, o
ensino da cultura africana e valorização do negro pode ser representado por uma aprendizagem
significativa, de modo que as histórias escolhidas intencionem a associação entre a realidade
da criança com as características da obra, sem assimilar negativamente o negro à escravidão,
sofrimento e exclusão social.
Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as contribuições da literatura
para o ensino das relações étnico-raciais. Como objetivos específicos, destacam-se: relacionar
a evolução do tratamento às diversidades na educação; estabelecer a relevância do ensino da
cultura e história africana e afro-brasileira na educação nacional; relacionar a importância da literatura infantil para a aprendizagem; abordar contos que permitem o trabalho com as questões
étnico-raciais na escola.
A elaboração do trabalho justifica-se na necessidade de compreensão da cultura africana, bem como sua influência na formação da identidade brasileira. A população negra sempre
sofreu discriminação e exclusão social, ações revertidas a partir da conscientização e formação
de estudantes que respeitam as diversidades e lutam pelos direitos de todos, situação oportunizada em toda a Educação Básica a partir da literatura, com contos que valorização do negro,
sem a referência apenas como pessoas escravizadas.
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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DIVERSIDADE E VALORIZAÇÃO DA
CULTURA NEGRA
As relações sociais iniciam-se desde o
começo da vida do homem, quando crianças,
os indivíduos conhecem seus familiares, determinando o primeiro grupo social que influencia na
formação da identidade e personalidade. Ao longo da vida, os grupos sociais aumentam progressivamente, conforme o contato com diferentes
pessoas, em situação variadas (SANTOS, 2008).
Depois da família, outro grupo social significativo para a formação humana é a escola,
ambiente em que as relações são intensificadas
cotidianamente. Na escola, a criança desenvolve suas habilidades, capacidades e sentimentos,
contribuindo para a formação de opiniões, valores e crenças, além de aprender a lidar com regras, diversidades e variação cultural (TRINIDAD,
2012).
O acesso à escola deve ser proporcionado a todos os cidadãos, independente da cultura
ou história. Na sala de aula, antes de iniciar às
práticas que direcionam o estudante à aprendizagem, o professor deve conhecer seu público,
observando e compreendendo as diversidades
existentes, de modo que todos as crianças participem e reconheçam na escola características
relacionadas a sua cultura, hábitos e realidade
social (ANDRADE, 2009).
No Brasil, a educação vem sofrendo
transformações ao longo das décadas, a partir
das pesquisas de estudiosos que buscam o respeito às diversidades existentes na escola, destacando-se a valorização da cultura negra, a fim de
atender a legitimação do direito à educação para
todos (TRINIDAD, 2012).
Historicamente, os negros sofrem preconceito social, devido as condições relacionadas a
escravização, quando as pessoas eram forçadas
ao trabalho, sem nenhuma perspectiva de melhorias, atendendo exclusivamente as imposições de
seus senhores, sem sequer receber qualquer tipo
de gratificação ou benefício, refletindo no abuso
e discriminação, colaborando para a exclusão
social, transformando a cultura e história dos negros em sujeitos escravos (SANTOS, 2008).

Para Candau (2011), mesmo com o fim
da escravidão, muitos negros encontraram dificuldades na ascensão social, submetendo-se a
trabalhos inferiores, educação mínima e baixa
perspectiva de vida, refletindo em uma sociedade desigual, que descrimina, segrega e não valoriza culturas diferentes, interferindo no direito humano e inferiorizando racialmente comunidades
que tanto representam à formação da identidade
brasileira.
A partir da promulgação da Constituição
Federal do Brasil, em 1988, a educação passou
a ser vista como um grupo social fundamental
para a formação do indivíduo, devendo ocorrer
em ambientes que promovam os direitos e deveres dos cidadãos estudantes, sendo dever do
Estado e da família o acompanhamento do desenvolvimento das crianças (TRINIDAD, 2012).
No ano de 1996, com a implementação
da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os direitos e deveres do estudante receberam
maior atenção por parte de toda a comunidade
escolar, a fim de assegurar a formação e desenvolvimento pleno do aluno, durante a educação
básica. Porém, a população negra ainda precisava de maiores amparos para garantir os mesmos
direitos relacionados à educação e vivência em
sociedade (SANTOS, 2008).
Segundo Candau (2011), a partir das
discussões nacionais que objetivavam a promoção de uma educação que valorizasse as diversidades culturais e históricas, visando assegurar
e legitimar os direitos educacionais aos negros,
foi instituída a lei federal nº 10.639/2003, abordando a obrigatoriedade do ensino da história e
cultura africana e afro-brasileira nas escolas de
Educação Básica. A lei ainda afirma a necessidade de tratamento às lutas dos negros no Brasil,
trabalhando em sala de aula as principais características na formação da sociedade nacional, de
modo a contribuir com um resgate e valorização
da sociedade africana e afro-brasileira.
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Além do direito educacional, a população negra, a partir da referida lei, também foi homenageada com um dia específico para o reconhecimento da influência da população africana
na formação da identidade brasileira, conhecido
nacionalmente como o Dia da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro
(TRINIDAD, 2012).

Andrade (2009) afirma que as desigualdades ocorrem aos grupos sociais classificados
como minoritários, não em caráter quantitativo,
mas relacionado ao poder e vantagens sociais
desses grupos. Portanto, quando uma diferença
é representada de maneira negativa, marginalizando os grupos sociais, a exclusão e segregação são evidenciadas, ameaçando a formação
da identidade cultural, bem como enfraquecendo
A legalidade do direito à educação e res- a construção e solidificação de uma sociedade.
peito a população negra, também aparece reafirmada nas diretrizes curriculares nacionais para a
Segundo Candau (2011, p.43): “As difeeducação das relações étnico-raciais, orientando renças favorecem as relações humanas quando
o trabalho com a história e cultura africana e afro- os conflitos não permitem a exclusão de grupos
-brasileira ao longo da educação básica. As dire- politicamente e culturalmente desfavorecidos”.
trizes voltadas à educação, objetivo a formação
de uma sociedade que não discrimina ou praticar
Sendo assim, a escola representa um
racismo com a população negra, a partir de uma papel fundamental na articulação entre cultura e
conscientização dos estudantes no início da vida diversidade, objetivando a formação de estudanescolar (OLIVEIRA, 2010).
tes conscientes das diferenças, que respeitam os
grupos sociais. Na sala de aula, muitos são os
A escola caracteriza-se como um espaço fatores que representam a diversidade, desde a
de construção do conhecimento, potencialização linguagem até a situação econômica de um aludas habilidades, formação de pessoas e desen- no, professor e demais membros da comunidade
volvimento de valores, transformando um pro- escolar. Por esse motivo, os principais desafios
cesso de ensino e aprendizagem em identidade educacionais, além do desenvolvimento pedagócultural, histórica e social. A formação do homem gico, caracterizam-se como a formação de cidaa partir de suas heranças culturais, contribui de dãos que buscam melhorias sociais e políticas
maneira significativa para o reconhecimento das para um bem comum (ANDRADE, 2009).
diversidades nacionais, bem como favorece as
relações entre as diferenças (CANDAU, 2011).
No caso da história é cultura africana e
afro-brasileira, a escola representa um espaço de
Para Santos (2008, p.16): “As diversida- reafirmação da importância e das contribuições
des podem ser classificadas como as diferenças dessa população à identidade nacional, exigindo
étnicas e culturais que refletem na desigualdade práticas pedagógicas docentes voltadas a valorisocial e econômica, podendo promover ações zação, especialmente das relações étnico-raciais,
discriminatórias, favorecendo a exclusão de gru- permitindo o enriquecimento do processo de enpos sociais”.
sino aprendizagem (SANTOS, 2008).
Deste modo, as diversidades encontradas na sala de aula, podem representar ações
discriminatórias, refletindo na desigualdade,
quando não trabalhadas da maneira devida pelos
professores e toda a comunidade escolar. Quando as questões relacionadas as diferenças são
tratadas na escola, a fim de valorizar a cultura de
uma determinada população, o estudante tende
a conscientização da necessidade de respeitar
as diferenças (CANDAU, 2011).

A valorização da cultura negra ocorrerá
efetivamente nas escolas quando as diversidades forem abordadas a partir da representação,
sem que ocorra qualquer referência pejorativa ou
negativa, de modo que todos os estudantes reconheçam suas características culturais nas diferentes abordagens dos currículos educacionais,
cabendo aos professores um trabalho que relacione cidadania e identidade (ANDRADE, 2009).
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AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NOS
CONTOS DE FADAS

seguem transportar a realidade que vivem ao
imaginário dos contos nestes aspectos. As fantasias utilizadas em festas traduzem, na visão
infantil, o significado da existência de fadas e
super-heróis, proporcionando uma assimilação
do que pertence à realidade ao desconhecido,
mas possível de idealizar.

A origem dos contos de fadas data da
Idade Média, entre os séculos V e XV, quando contadores transmitiam fatos históricos vividos por diferentes grupos sociais, conforme
a procura dos ouvintes. A narração ocorria de
Atualmente, a narração de contos é funmaneira simples, direta e acessível (OLIVEIRA,
damental para a formação infantil, pois a partir
2010).
das histórias, as crianças conseguem relacioA partir do século XVII, as narrativas nar a imaginação à realidade, transformando
populares, contadas entre as comunidades, a aprendizagem em algo significativo, além de
foram reunidas em exemplares, por escritores favorecer o interesse pela leitura e enriquecer
que transformaram as histórias em literatura o processo de alfabetização (LOBATO E SANinfantil, atribuindo significado, fantasia e cria- TOS, 2012).
tividade aos relatos dos contadores (GOES,
2011).
Segundo Beneton (2013), os contos
de fadas eram construídos a partir de conflitos vivenciados por pessoas em famílias mais
simples, com linguagem voltada as crianças,
baseando-se no entretenimento, com personagens poderosos e perfeitos, princesas, heróis,
vilões e atividades sobrenaturais, refletindo na
utilização dos contos dentro da educação, devido à proximidade ao interesse das crianças,
proporcionando desenvolvimento da criatividade e imaginação.

A partir das histórias narradas nos contos de fadas, a criança tem sua imaginação
despertada, dependendo da estratégia do narrador para transformar a realidade ao redor em
fantasia, proporcionando participação e interesse infantil, diante da possibilidade de construção do pensamento (ANDRADE, 2009).
Conforme a criança desenvolve suas
habilidades, aprendem a socialização a partir
da interação com outras pessoas de diferentes culturas, histórias, crenças e características, influenciando na formação da identidade
individual de cada sujeito. Deste modo, a partir
da narração dos contos de fadas, as crianças
tendem a interação para trocar informações sobre as particularidades da história, favorecendo
assim, as relações entre os indivíduos, situação que direciona ao respeito às diversidades
(OLIVEIRA, 2010).

Os contos de fadas são caracterizados
por personagens bem definidos quanto ao caráter e preferências, sem uma distinção da personalidade, ou seja, o herói não é mencionado
como bandido em nenhum momento. Os personagens que auxiliam no desenrolar da história são estruturados de maneira plana e simOs contos de fadas estão inseridos na
ples para garantir o sucesso nas realizações
literatura infantil, representando o início da fordo personagem central (OLIVEIRA, 2010).
mação de leitores, possibilitando a interação
Segundo Góes (2011) quanto ao gê- entre adultos e crianças, além de permitir a
nero dos contos de fadas, são estruturados vivência de diferentes personagens, ampliande modo que o sobrenatural seja aceito pelas do a cultura do indivíduo. A literatura infantil é
crianças, mesmo que não pertençam às leis transformada em realidade para as crianças,
reais racionais do mundo que estão inseridos. proporcionando o entendimento de situações
Narrações com gigantes, monstros e mutantes cotidianas a partir da fantasia (LOBATO; SANsão facilmente aceitas, pois as crianças con- TOS, 2012).
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Na fase da infância, a criança precisa
aprender a socializar-se com diferentes grupos e, com narrações de histórias que abordam situações de conflitos, como amizades,
batalhas, afetividade, entre outros aspectos, a
criança consegue relacionar as experiências
dos personagens às vivências pessoais, familiarizando-se com enredos que dependem da
persistência e determinação para superação
de dificuldades e alcance dos objetivos (BENETTON, 2013).
Com relação a caracterização dos personagens, os contos de fadas, durante muitas
décadas, deixaram de evidenciar os negros em
situações de protagonismo, atribuindo relações
entre a imagem de personagens negros em espaços secundários, associados a escravidão,
humilhação, agressores e demais características pejorativas (OLIVEIRA, 2010).
Para Goes (2011), apenas nas décadas de 1970 a 1980, os negros passaram a
adquirir espaços importantes na literatura infantil, devido ao reconhecimento social da necessidade de abordagem do racismo, porém,
muitas histórias reproduziam situações de preconceito, mencionando os negros apenas em
narrativas relacionadas ao folclore, ou ainda
em pobreza, referenciando a inferioridade entre
os grupos raciais.
Para Lobato e Santos (2012, p.29): “Os
contos de fadas pouco representaram as relações étnico-raciais, determinando padrões de
beleza assimilados aos traços europeus, sem
a valorização e o reconhecimento das diversidades”.
As discussões políticas, educacionais
e sociais, que permitiram a valorização da cultura africana, refletiram em uma literatura infantil
atual com diferentes abordagens, ressaltando
as diversidades na identidade nacional. Muitos
autores de contos de fadas abordam cultura,
religião, tradições africanas e demais elementos que favorecem o respeito, conscientizando
as crianças sobre as diferenças e diversidades
(GOES, 2011).

Atualmente, a literatura infantil apresenta personagens negros como protagonistas,
evitando a construção de estereótipos a fim de
reduzir preconceitos, objetivando a ausência
de discriminação racial em diferentes espaços
da sociedade brasileira (LOBATO; SANTOS,
2012).

A LITERATURA E A APRENDIZAGEM
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Os contos de fadas narrados ou lidos
pelas crianças durante as aulas permitem ao
professor identificar os experimentos infantis, em estados de afetividade independente,
diferentes da realidade social e contextual da
criança (GÓIS, 2011).
Sendo assim, a literatura infantil inserida nas salas de aula estimula a aprendizagem,
levando a criança a interessar-se pela leitura,
ampliando seu vocabulário, aprimorando a escrita e criando histórias cada vez mais completas e complexas. Ao trabalhar os contos de
fadas na Educação Infantil, o professor enriquece a formação da criança, oferecendo os
contos como uma fonte rica de conhecimento
(COELHO, 2010).
Algumas obras da literatura infantil contribuem para a aprendizagem sobre a importância do respeito às diversidades. No caso
das relações étnico-raciais, alguns contos valorizam o protagonismo da comunidade negra,
proporcionando a identificação da criança com
os personagens que apresentam características similares as diferentes pessoas na sala de
aula (LINHARES, 2008).
A primeira obra destacada é Menina
Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Na trama, uma menina negra como cabelos enrolados, que amarra uma fita vermelha
nos cachos, busca explicar para um coelho
branco, o motivo de sua pele ser diferente. O
coelho achava a menina tão linda que desejava
ter uma filha da mesma cor da personagem
(GÓIS, 2011).
1365

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Um elemento fundamental na obra é o
fato de a protagonista não apresentar um nome
próprio, cabendo referência apenas como menina bonita, afirmando a identidade da personagem a partir de sua beleza, diferenciando-a
pelas características físicas e culturais, para
representar uma população por meio das particularidades do povo negro. Ao enfatizar a beleza da menina, o conto desconstrói um padrão
de beleza relacionado apenas aos brancos (LINHARES, 2008).
E, Segundo Souza: “Na história retratada no pequeno livro, percebemos claramente a
construção e a descrição da beleza da menina
bonita de laço de fita, em que os elementos
da negritude são destacados de forma bela e
positiva, sem a presença dos chavões, que se
constituem como elementos estigmatizantes”
(SOUZA, 2012, p.32).
Portanto, as relações étnico-raciais são
abordadas no conto menina bonita do laço de
fita, a partir da valorização da beleza negra,
sem que ocorram referências negativas às diferenças raciais. Segundo Benetton (2013), a
personagem que representa a mãe da menina
bonita no conto, também recebe reafirmação
da identidade negra ao ser retratada como
uma mulher forte, influente e segura, que cuida
dos cabelos de sua filha de maneira carinhosa,
sem buscar transformações que direcionam
aos modelos padrões, como alisamento e mudança de cor dos cabelos.
Na narrativa, a mãe da personagem
principal valoriza a beleza de sua filha, comparando-a com princesas africanas. Em outro
momento do conto, a mãe da menina bonita
atribui importância a ancestralidade, mencionando a cor negra da pele da família como um
motivo de orgulho (COELHO, 2010).
As características do coelho branco,
que busca constantemente entender o motivo
da pele da menina ser negra, admirando sua
beleza, representa outra maneira de valorização das relações étnico-raciais, caracterizando
um olhar de apreciação de diferentes culturas.

O fato de o coelho querer ter uma filha da mesma cor da menina bonita, representa enfaticamente a beleza em diferentes contextos (MACHADO, 2000).
Deste modo, a criança que ouve o conto, consegue relacionar as situações cotidianas
à realidade da história, percebendo as diferenças e diversidades sem referências pejorativas,
direcionado ao aprendizado e conscientização
de que há necessidade de respeitar a diversificação cultural e social existentes. As descrições físicas da menina bonita, bem como
o seu comportamento seguro e determinado
influenciam na formação da personalidade
da criança, que passa a buscar semelhanças
com uma personagem tão importante (SOUZA,
2012).
A partir da narração de uma literatura
infantil, a criança compreende as diferenças
dentro da sala de aula, estendendo sua percepção a outros grupos sociais, despertando
a imaginação para a construção e formação
de sua identidade pessoal. A descrição da personagem negra como bonita permite que os
conflitos internos da criança sejam expressos
e discutidos dentro da sala de aula, transformando o ensino em algo significativo para a
realidade da criança (LINHARES, 2008).
Para Coelho (2010), os livros voltados
à infância, atualmente, oferecem ricas ilustrações que dinamizam a narrativa. A partir de recursos não verbais, a criança consegue afirmar
a construção do pensamento, relacionando o
que imagina a realidade. No caso do livro Menina Bonita do Laço de Fita, a garota é criativa e alegre, diferente dos personagens negros
retratados como sofredores, estigmatizados e
excluídos, que buscam a inserção social e o
respeito.
Segundo Linhares (2008, p.84): “Semelhante ao bom texto literário, que permite
muitas leituras, a ilustração de qualidade está
completa nos olhos de quem a vê e a entende
a partir do seu universo interior”. As funções
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de cada linguagem são complementares, não
existindo maior ou menor importância de uma
sobre a outra. Um bom entrosamento entre ambas ajuda as histórias a ganharem vida. Para
não correrem risco de serem redundantes, as
ilustrações devem ultrapassar a reprodução
literal das palavras do escritor, enriquecendo
visualmente as possibilidades do imaginário,
permitindo espaço para que a imagem continue do momento de parada do texto (TRINIDAD, 2012).
Para Coelho (2010), o fato da menina
bonita não sentir diferença social por ser negra, apresentando-se segura em suas respostas ao coelho branco, evidência os elementos
positivos da cultura negra, permitindo ao professor trabalhar com as questões históricas,
abordando as relações étnico-raciais em diferentes contextos, sem necessariamente, despertar opiniões que direcione ao tratamento da
escravização, preconceitos e segregação das
pessoas.
A identidade da sociedade brasileira
não deve permitir discriminação das pessoas
pelas diferenças, diante das múltiplas culturas
encontradas nas regiões do país. O fato de ainda existir preconceito racial demonstra ausência de educação de uma sociedade, refletindo
em conflitos que não proporcionam melhorias
à população ou o bem comum para uma maioria, favorecendo apenas as mesmas comunidades e excluindo qualquer pessoa que luta por
direitos iguais (ANDRADE, 2009).
Outra obra importante para a literatura infantil é Kofi e o Menino de Fogo, de Nei
Lopes. A narrativa aborda a realidade de uma
aldeia africana que vive em Gana, tratando fatos relacionados à história da dependência do
país. As crenças e tradições são mencionadas
ao longo do conto, determinando as heranças
culturais brasileiras, a partir da percepção da
identidade africana (LOPES, 2008).

O principal elemento da narrativa embasa-se no cotidiano do protagonista Kofi,
mencionado pelo autor como um menino que
nunca conheceu alguém com o mesmo tom de
pele que o seu. Na história, o garoto encontra
um menino branco, revelando espanto pela cor
da pele branca em outra criança (LINHARES,
2008).
Quando o protagonista conhece o garoto branco, sua resistência referencia-se ao
medo, diante de uma imaginação construída
pela percepção de que todo branco é um ser
ruim, acreditando que o garoto branco fosse de
fogo, pois a cultura da aldeia determinava que
uma pessoa ruim era filha do fogo, transmitindo
dor e sofrimento aos demais (SANTOS, 2008).
O personagem Kofi decide aproximar-se do garoto branco, direcionando a narrativa ao rompimento do preconceito com estereótipos, invertendo a referência conhecida
de exclusão do negro. Após alguns anos, o
protagonista cresce e decidi estudar em outro
continente, retornando para a sua aldeia como
sábio, mas a trama enfatiza a continuação da
amizade entre os garotos, superando as diferenças em relacionando uma luta pela igualdade de direitos e respeito às diversidades (LOPES, 2008).
Para Oliveira (2010), a maioria dos personagens do referido conto infantil pertencem
a um grupo étnico racial negro, que se relacionam, mas evitam aceitar pessoas de fora,
diante do sofrimento causado pela colonização
de sua aldeia. O menino protagonista, porém,
supera as barreiras do preconceito, acolhendo
uma pessoa diferente, segregada pela sua comunidade, afirmando a importância do respeito
às diversidades étnico-raciais.
Um elemento fundamental nesta literatura infantil é a abordagem sobre a cultura africana, mencionando a religião, os costumes, os
vocabulários e demais situações que valorizam
o ensino da história e relações com diferentes
culturas, estabelecendo a percepção da influência da população africana na realidade nacional (GOES, 2011).
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Assim como o conto Menina Bonita
do Laço de Fita, Kofi e Menino de Fogo não
referenciam o negro pelo sofrimento histórico
vivido, mas tratam a beleza encontrada nas diferenças raciais. Em ambos os contos, a amizade e o respeito são fatores relevantes, permitindo ao ouvinte compreender a importância
da valorização das diversidades já no início da
Educação Básica.
Lopes (2008) chama atenção para a
simplicidade das crianças que resolvem suas
diferenças a partir de um simples aperto de
mão, seguindo com a ilustração do menino de
fogo brincando com os outros garotos da aldeia em uma partida de futebol, selando a amizade por meio de uma preferência universal.
Outra obra da literatura é Irmão Negro,
de Walcyr Carrasco. Nesta narrativa, Léo é um
garoto branco, filho único, mas sonha com um
irmão, que não chega devido aos problemas
da mãe para engravidar. Porém, a trama é alterada a partir do recebimento de uma carta, explicando que a tia do garoto faleceu, deixando
um menino órfão (COELHO, 2010).
A história segue com a adoção do primo de Leo, atendendo ao pedido por um irmão.
Porém, com a chegada do primo, Leo acaba
surpreendido com a cor da pele escura, pois
em seu pensamento, o garoto branco sonhava
como um irmão parecido com ele. Diante desta
realidade, a narrativa volta-se para as mudanças ocorridas após a chegada do novo irmão
(CARRASCO, 2003).

Na obra, Léo apresenta alguns conflitos
pessoais e chega a sentir saudade de ser filho
único, pois as características do novo irmão
são de uma pessoa triste e calada, não atendendo a carência do garoto branco. Leo aprende a respeitar o espaço de seu novo irmão,
descobrindo segredos que permitem a construção de uma amizade (TRINIDAD, 2012).
Aos poucos, Léo e o irmão conseguem
enfrentar as situações de racismo, a partir da
cumplicidade, que favorece o conhecimento do
caráter das pessoas, influenciando na escolha
pela troca de amizades, diante da discriminação vivida pelo irmão negro de Leo (CARRASCO, 2003).
Apesar do conto trabalhar questões de
racismo, o autor não inferioriza o personagem
negro, mas menciona o julgamento das outras
crianças, relacionadas a cor da pele do garoto.
O próprio porteiro do prédio em que Léo e seu
irmão moram, chega a confundir o garoto negro com o filho da empregada, forçando-o ao
usar a entrada de serviço, assim como durante
um passeio, o irmão de Leo acaba confundido
com um bandido (COELHO, 2012).
Segundo Souza (2012, p.18): “A intenção da obra é abordar as diferenças negativas
encontradas nas relações étnico-raciais, em
que os negros enfrentam preconceito cotidianamente”. Os documentos que direcionam o
ensino a partir de propostas que enfatizem a
aprendizagem por meio de contos, possibilitam
a abertura das próprias formulações às crianças e demais estudantes, procurando respostas aos questionamentos diários, além de proporcionar a imaginação e as explicações que
expressem a opinião individual, discutidas de
maneira coletiva (LINHARES, 2008).

Segundo Souza (2012), ao longo da
obra, Leo apresenta preocupação com a reação de seus amigos em relação ao seu primo
ser negro, mas o desejo de ter um irmão supera o medo de Leo. Algumas mudanças são
mencionadas, como a individualidade e a perOs contos são importantes para a forcepção do preconceito, a partir da resistência mação da capacidade imaginária das crianças,
dos amigos quem não desejarem a presença mas além disso, para a aprendizagem, pois esde uma criança negra brincando com a turma. cutar histórias permite ao sujeito idealizar situações, a habilidade de ouvir e processar uma
informação, descobrindo caminhos alternativos
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para situações que pareciam irremediáveis,
bem como compreendendo as relações étnicos-raciais a partir da representação de personagens diversos, não limitando a apenas uma
valorização de padrões ao trazer os negros e
a cultura africana em contos (SOUZA, 2012).

negros unicamente como pessoas descentes
de escravos.
Oliveira (2010) afirma que o estudante
aprende a socialização na infância, quando na
escola conhece diferentes crenças, religiões e
culturas, influenciando na formação individual
de cada sujeito. Diante desta realidade, os contos de fadas e demais gêneros literários permitem uma abordagem significativa ao trabalhar
histórias que proporcionam o despertar da imaginação, relacionando diferentes culturas em
uma história para favorecimento do respeito às
diversidades.

A medida que crescem, as crianças
tendem a comunicar-se mais com outros sujeitos, tornando-se mais capazes de absorver
novos conhecimentos, logo, sua capacidade
de trocar informações será melhor desenvolvida quando a criança tiver a oportunidade de
aprender por meio de uma interação satisfatória e significativa, propiciadas pelos contos de
fadas, durante a infância, refletindo na formaDe acordo com Coelho (2010), atualção de uma sociedade mais respeitosa, que mente, muitas obras da literatura infantil contricompreende as diversidades e não discrimina buem para o ensino das relações étnico-raciais,
as diferenças (LOBATO; SANTOS, 2012).
abordando as diversidades ao valorizar o protagonismo de personagens negras, tratando as
O papel do narrador, neste contexto, características da cultura africana, permitindo
é fundamental para que a literatura esteja na que ocorra a identificação da criança com a
posição de função pedagógica, tratando o li- narração das obras, ampliando a socialização
vro de histórias como uma ação educativa. Os e o respeito às diferenças.
contos possibilitam o despertar da criatividade
e da autonomia do estudante, capacitando-os
para a expressão crítica sobre variados assuntos (LINHARES, 2008).
Portanto, o ato de contar histórias desenvolve a curiosidade, aprimorando a capacidade investigativa, direcionando ao respeito
mútuo de todas as ordens (religiosa, étnica,
social, entre outras), garantindo que o aprendiz
caminhe seguramente para descobrir o mundo
e relações da imaginação à realidade (SOUZA,
2012).
Para Andrade (2009), a importância do
ensino sobre as relações étnico-raciais na escola, desde a infância, faz-se necessário diante das diversidades encontradas na sala de
aula, que representam a multiplicidade cultural
brasileira, de modo que ocorra a valorização
das diferentes culturas que compõe a identidade nacional, sem tratamentos negativos ou
referências pejorativas, como ocorre com os
africanos e afro-brasileiros, caracterizando os
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do levantamento bibliográfico realizado, observou-se que ao longo das décadas,
durante muito tempo, o personagem negro representou inferioridade nos contos, considerando
a literatura infantil brasileira. Em sua maioria, os heróis e princesas eram caracterizados por traços da cultura europeia, mencionando os negros e a cultura africana apenas nas relações de
escravidão.
A comunidade negra sofre preconceitos, devido a história relacionar a realidade desta
população apenas às situações de escravidão. Diante desta realidade, durante muitas décadas,
as lutas e movimentos intencionaram a participação de todas as pessoas na sociedade, buscando o respeito às diversidades culturais, históricas, religiosas, econômicas, entre outras.
A partir da promulgação de leis que tornam obrigatório o ensino da cultura e história
africana em toda a Educação Básica, as propostas educacionais passaram a defender o respeito
às diversidades regionais, culturais, políticas e considerar as necessidades comuns educacionais de todos os alunos em variados contextos. Desse modo, a intenção da educação passou
a ser a criação de espaços escolares com condições de aprendizagem, cabendo a adoção de
estratégias de ensino que abordem a diversidade em diferentes contextos.
No caso dos contos e literatura infantil, objeto de estudo deste trabalho, observou-se
que as histórias pouco tratavam a cultura africana ou a valorização dos negros. Porém, a partir
da obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana, essa realidade foi transformada,
ampliando a inserção das possibilidades do trabalho com a literatura infantil, permitindo aos
professores a narração de contos que trazem o negro como protagonista.
Algumas obras foram mencionadas para relacionar as características da narrativa, bem
como a maneira como a cultura africana e população negra são abordadas. Dentre as obras,
Menina Bonita do Laço de Fita representa uma importante literatura para o ensino das relações
étnico-raciais, pois trabalha a valorização da beleza negra, além de tratar a segurança e determinação de uma garota, não reduzindo a narrativa às negatividades, como a escravidão e sofrimento da população negra.
Na obra Kofi e o menino de fogo, a amizade entre dois garotos fundamenta a necessidade de respeito às diversidades, bem como as relações étnico-raciais a partir da cultura africana.
Na literatura Irmão Negro, a valorização da cultura ocorre a partir da abordagem do sofrimento,
mas evidenciando o tratamento às diversidades, permitindo o conhecimento da história dos negros para direcionar à compreensão da exclusão social.
Portanto, as obras da literatura infantil, contos de diferentes
gêneros, contribuem de maneira significativa para o ensino das relações étnicos-sociais sejam abordadas na valorização da beleza, nas
amizades ou mencionando as formas de preconceito. A formação do
estudante depende das múltiplas possibilidades do processo de ensino-aprendizagem, sendo fundamental o trabalho com as diferenças
e diversidades, a fim de que a criança cresça consciente da importância do respeito, optando por lutas contra a discriminação.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR EM NEUROPSICOPEDAGOGIA
NA IDENTIFICAÇÃO DOS TRANSTORNOS DE
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo analisa como o conhecimento da neuropsicopedagogia pode auxiliar o
professor na identificação de transtornos de aprendizagem. Enfatiza o papel deste profissional na inclusão, considerando a importância da identificação das dificuldades dos alunos com
transtornos de aprendizagem e na aplicação de metodologias adequadas, que estimulem as
potencialidades da criança. Ressalta a importância de um aprofundamento sobre essa ciência,
que busca esclarecer a relação entre o cérebro e o conhecimento, e suas implicações para a
prática pedagógica. Também auxilia no conhecimento da relação entre cérebro e a aprendizagem para a prática pedagógica. Como resultado dessa pesquisa verificou-se a importância de
se priorizar os aspectos preventivos, e que não basta inserir o aluno na sala de aula, é preciso
desenvolver uma metodologia que possibilite a melhora na socialização e na aquisição de
novas habilidades. Ressaltou-se o valor da neurociência, sobretudo, a importância do conhecimento, da relação entre cérebro e a aprendizagem para a prática pedagógica. Assim concluiu-se que a aprendizagem decorre da neuroplasticidade, ou seja, capacidade que o sistema
nervoso tem de adaptar-se ao cérebro, reestruturar-se e reorganizar-se.

Palavras-chave: Neurociência; Práticas Pedagógicas; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

P

ara a construção de um sistema educacional inclusivo e democrático é necessário
o conhecimento da neuropsicopedagogia para a identificação dos transtornos de
aprendizagem. O professor pode-se deparar com um aluno dislexo na sua sala, e
a falta de informação e o despreparo sobre as dificuldades da leitura e da escrita, não permitirá
que ele identifique.
O neuropsicopedagogo poderá orientar o professor nas situações que envolvem o processo de ensino aprendizagem e utilizar-se de metodologias que estimulem dois ou mais sistemas de forma inter-relacionada como, por exemplo, a utilização de música e jogos trabalhando
simultaneamente o sistema auditivo, visual e tátil.
Indaga-se qual é a importância da formação do professor em neuropsicopedagogia, na
identificação dos transtornos de aprendizagem? A ação deste profissional na escola deve estar
voltada para a prevenção das dificuldades de aprendizagem e do fracasso escolar. Ele tem um
papel importante também na discussão com os outros educadores e com todos os envolvidos
no processo educativo, no sentido melhorar as condições de aprendizagem e na construção da
autonomia de alunos.
Justifica-se este estudo pelo fato que, a escola e os professores não estão preparados
para receber alunos que apresentam dificuldades, sejam elas de ordem física, cognitiva ou
emocional, em uma classe de ensino regular. Uma parcela de alunos apresenta dificuldades de
aprendizagem, associados ou não a limitações no processo de desenvolvimento, dificultando o
acompanhamento das atividades curriculares.
Este trabalho tem como objetivo estudar como o conhecimento da neuropsicopedagogia pode auxiliar o professor na identificação dos transtornos de aprendizagem e na adoção
de metodologias adequadas para facilitar a aprendizagem. Quanto aos objetivos específicos:
Pretende-se estudar como este profissional irá avaliar o aluno e como fará a busca de ações
e subsídios para o desenvolvimento das atividades psicomotoras e cognitivas, com um caráter
preventivo e formativo.
Para melhor compreender o aluno em seu contexto, faz-se necessário entender como
ele aprende, e que a aprendizagem não depende somente dele, pois no processo estão envolvidas outras variáveis como: o professor, o aluno, as concepções, a organização curricular, as
metodologias, estratégias, e recursos adequados para favorecer o desenvolvimento dos que
apresentam dificuldades de aprendizagem.
Verifica-se que o educador praticar ações mais significativas e eficientes já que, o mesmo, atua nas transformações neurobiológicas que produzem aprendizagem e na formação de
memórias de longa duração, utilizando a retomada sucessiva do conteúdo para que se fortaleçam as conexões que garantem a formação do conceito. Neste sentido, o conhecimento do
docente será importante no trabalho com alunos com dificuldades de aprendizagem, por estar
mais apto a escolher metodologias de ensino que relacionem teoria e prática, e na prevenção
do fracasso escolar.
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O conhecimento da Neurociência possibilita uma avaliação global das capacidades
A neuropsicopedagogia é uma ciência da criança, bem de suas dificuldades, permitintransdisciplinar que relaciona saberes, que en- do elaborar e organizar, de forma concreta, os
dados diagnósticos sobre as dificuldades de
volvem os diversos comportamentos, pensaaprendizagem.
mentos, emoções, movimentos e principalmente a afetividade. Assim, a função do profissional
Fantova (2005) sinaliza para as seguinem neuropsicopedagogia é buscar tratamentos tes competências do neuropsicopedagogo: Faefetivos para variados distúrbios, transtornos zer a relação entre a teoria e a prática, como a
ou doenças,
capacidade de gerenciar problemas, a capacidade de negociação, fazer à gestão adequada
O neuropsicopedagogo é um especialista da junção da da informação, a capacidade de adaptar-se a
neurociência, psicologia e pedagogia, que busca com- contextos mutantes, ter autonomia e responpreender o funcionamento do cérebro, além de adaptar sabilidade, atitude construtiva e tolerante, no
às melhores metodologias educacionais aos indivídu- sentido de colaborar com processos de ensino
os com sintomas cognitivas e emocionais debilitados. e aprendizagem mais inclusivos e alternativos.
Esse profissional, deve conhecer as anomalias neuroló- As áreas do conhecimento que antes agiam
gicas para desenvolver um papel de acompanhamento independentes uma das outras começaram a
fazer relações, denominando neuroeducação,
pedagógico as pessoas que apresentem essas sintopromovendo desta forma a identificação, diagmatologias, sendo assim um dos elementos mais imnóstico, reabilitação e prevenção frente às difiportantes para desenvolver e estimular novas sinapses
culdades e distúrbios das aprendizagens dos
diante do processo de ensino e aprendizagem (TABAestudantes da Educação Básica.

A NEUROPSICOPEDAGOGIA

QUIM, 2003).

Segundo Mazzotta, em seu livro “Educação especial no Brasil: história e políticas
públicas” (1996), “o atendimento as necessidades educacionais especiais na classe ou a
utilização de todo conhecimento acumulado
pela área de educação especial, proporcionará a melhoria da qualidade de ensino segundo
as características de cada aluno, visando a um
atendimento individualizado, pois organiza os
currículos, visando diversificar a metodologia
Ao conhecer as funções neurofuncio- e as estratégias de ensino entre tantas modificações e com certeza benéfica para todos os
nais de alunos com determinadas limitações,
educandos”.
o neuropsicopedagogo torna-se primordial
para o processo educacional, ao empregar
Para Cosenza (2011) é de suma imcomo recurso principal, entrevistas dedicadas portância que os avanços das neurociências
a expressão de comportamentos em busca do possibilitem uma abordagem mais científica do
diagnóstico educacional. Assim, será capaz de processo ensino aprendizagem, fundamentada
desenvolver um trabalho pertinente, proporcio- na compreensão dos processos cognitivos ennando um processo eficaz na aprendizagem volvidos. Extremamente ligada à neurociência,
dos alunos.
a neuropsicopedagogia busca por meio do
funcionamento do cérebro, os recursos para a
aprendizagem, considerando os métodos didáticos e avaliativos, uma interferência significativa nesse processo.
Para Herculano-Houzel (2004), cabe
ao neuropsicopedagogo avaliar as necessidades cognitivas do aluno, para que haja uma
intervenção que estimule o aluno a aprender. A
partir da identificação das dificuldades do aluno este profissional poderá sugerir atividades
diferenciadas, respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada aluno no cotidiano escolar.
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Conforme Cosenza e Guerra (2011):
As neurociências não 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 e orientam ideias
para intervenções, demonstrando que estratégias de
ensino, que respeitam a forma, como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes. (COSENZA; GUERRA
2011, p.139).

Em relação a essa necessidade, o autor destaca a importância do estudo sobre a
aprendizagem na formação do professor, a
partir de diferentes vertentes teóricas advindas
de áreas variadas, não só adotando como referencial as ciências humanas e sociais, mas
também reconhecendo o caráter interdisciplinar da aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Delors (2012) a criança é um
ser social, afetivo, psicomotor e perceptivo, antes mesmo de ser considerado um ser aprendiz. Sendo assim, devem-se levar em conta os
quatros pilares da educação: o aprender a ser,
conviver, fazer e conhecer, visando sempre o
desenvolvimento humano acima de tudo.

Este artigo teve como metodologia a
pesquisa bibliográfica em livros, internet e revistas científicas, que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

Assim, esses quatros pilares educacionais, em seu conjunto, como princípio organizador nesse processo de construção buscam
ampliar as competências e habilidades dos indivíduos e os educadores precisam colocar em
prática diariamente. Além disso, as pluralidades
de situações demonstradas nas Instituições de
ensino mostram a elevada complexidade, e a
necessidade de um currículo coerente com a
diversidade dos estudantes.

Trata-se de estudos de autores especialistas nesse tema, como: Tabaquim (2003)
Fantova (2005), Cosenza e Guerra (2011),
(Fonseca, (2014), estes abordam as temáticas
em questão, que serviram de base para esse
trabalho.

DEFINIÇÃO DE NEUROCIÊNCIA

A neurociência pode ser uma importante ferramenta no processo de aprendizagem. O
A neurociência, a psicologia e a peda- neuropsicopedagogo baseando-se nos dados
gogia vêm adquirindo espaços cada vez mais
sobre diferentes aspectos do sistema nervoso.
significativos no Brasil, a qual se originou em
Utiliza-se dessas informações para identificar
uma nova ciência transdisciplinar:
diversas possibilidades para aperfeiçoar as relações educacionais. Segundo Relvas (2009):
[...] a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os
estudos do desenvolvimento, das estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao mesmo tempo
em que estuda os processos sociocognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino (FONSECA, 2014, p.1).

Assim, o Centro Nacional de Ensino
Superior, criou em 2008, o primeiro curso de
Pós-graduação em Neuropsicopedagogia no
país (SBNPp, 2016), cujo objetivo foi compreender as funções cerebrais para o processo
de aprendizagem, com intuito na reabilitação
e prevenção dos eventuais problemas detectados em alunos de escolas no país.

A Neurociência da aprendizagem é o estudo de como o
cérebro trabalha com as memórias, como elas se consolidam, como se dá o acesso às informações e como
elas são armazenadas. É uma ciência recente que estuda o sistema nervoso central bem como sua complexidade, através de bases científicas, dialogando também
com a educação, através de uma nova subárea, a neurodidática ou neuroeducação (RELVAS, 2009, p.28).
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‘’Este ramo novo da ciência estuda educação e cérebro, entendendo este último como
um órgão “social”, passível de ser modificado
pela prática pedagógica’’. (RELVAS, 2009, p. 30).

A NEUROCIÊNCIA: COMPREENDENDO
O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
NERVOSO

De acordo com Denise Pirillo Nicida
(2012) a Neurociência busca compreender o
funcionamento do sistema nervoso, integrando
suas diversas funções (movimento, sensação,
emoção, pensamento etc). Sabe-se que o sistema nervoso é plástico, ou seja, é capaz de
se modificar sob a ação de estímulos ambientais. Esse processo ocorre graças à formação
de novos circuitos neurais, à reconfiguração da
Segundo Relvas (2010) a aprendizagem árvore dendrítica e à alteração na atividade sié um processo de reação do cérebro aos estímu- náptica de um determinado circuito ou grupo
los do ambiente, e ativa as sinapses (ligações en- de neurônio.
tre os neurônios por onde passam os estímulos),
tornando-as mais “intensas” e velozes.
O sistema nervoso pode ser dividido
em duas porções: Sistema nervoso central: forA cada estímulo, cada repetição eficaz
de comportamento, torna-se consolidado, pelas mado pelo encéfalo e medula espinhal e Sistememórias de curto e longo prazo, as informa- ma nervoso periférico: formado pelos nervos,
ções, que guardadas serão resgatadas para no- gânglios e terminações nervosas. Uma das
vos aprendizados: “A aprendizagem é afinal um partes mais importantes do sistema nervoso é
processo fundamental da vida. Todo indivíduo o córtex cerebral, onde chegam os Impulsos
aprende e, por meio da aprendizagem desenvol- provenientes de todas as vias sensoriais e são
ve os comportamentos que o possibilitam viver. interpretadas e integradas, e do desta região
Todas as atividades e realizações humanas e exi- também saem os impulsos nervosos que inibem os resultados da aprendizagem” (CAMPOS ciam e comandam os movimentos voluntários.
apud PORTO, 2007, p. 15).
As diversas funções intelectuais e psíquicas
também acontecem no córtex cerebral (NICIRelvas (2010) ressalta que “a Neuroci- DA, 2012).
ência vem esclarecer sobre o funcionamento do
cérebro, e sua relação com o aprender. Suas reO conhecimento de como o córtex cegiões, lobos, sulcos, reentrâncias, cada um com
rebral funciona é importante para o aperfeiçoasua função e a importância no trabalho conjunto
e interação”. A autora explica o papel do hipo- mento do processo de aprendizagem, para sacampo na fixação das memórias, com o fluxo do ber como as redes neurais são conectadas no
sistema límbico (responsável por nossas emo- processo de aprendizagem, como os estímulos
ções) possibilitando entender as funções da re- chegam ao cérebro, de que forma as memórias
gião pré-frontal, sede da cognição, linguagem e se consolidam, e como podem ser acessadas
essas informações. Segundo a autora:
escrita.
Sabe-se que o sucesso do indivíduo
está relacionado ao bom desempenho escolar,
por isso, um número cada vez maior de crianças
são atendidas por neuropediatras, psicólogos,
psicopedagogos e fonoaudiólogos. A Educação
e Aprendizagem estão relacionadas com processos neurais, redes que estabelecem conexões e
que realizam sinapses.

Faz-se necessário conhecer os mecanismos atencionais e comportamentais das crianças, padrão das crianças TDAH e estudar suas
funções executivas e sistema de comando inibitório do lobo pré-frontal para compreender o processo que envolve a leitura e escrita.

Aprendizagem é esse complexo processo pelo qual o
cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativa essas
sinapses (ligações entre os neurônios por onde passam os estímulos), tornando-as mais “intensas”. A cada
estímulo novo, a cada repetição de um comportamento que queremos que seja consolidado temos circuitos
que processam as informações, que deverão ser então
consolidadas (MIETTO 2009 p.9).
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Conforme a autora os processos de
educação e aprendizagem se realizam a partir de processos neurais, que se conectam em
redes, onde os neurônios se ligam e fazem sinapses. O hipocampo participa na consolidação das memórias e o sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções.

O grande desafio dos educadores é viabilizar uma aula
que ‘facilite’ esse disparo neural, as sinapses e o funcionamento desses sistemas, sem que necessariamente
o professor tenha que saber se a melhor forma de seu
aluno lidar com os objetos externos é: auditiva, visual
ou tátil. Quando ciente da modalidade de aprendizagem do seu aluno, (e isso não está longe de termos na
formação de nossos educadores) o professor saberá
quais estratégias mais adequadas utilizar e certamente fará uso desse grande e inigualável meio facilitador
no processo ensino-aprendizagem (SIQUEIRA MIETTO,
2012 p.15).

A região frontal é responsável pela
cognição, linguagem e escrita. O conhecimento das funções desta região é necessário para
entender os mecanismos atencionais e comportamentais das crianças com TDAH. A leitura
Um exemplo em Matemática: pode-se
e a escrita estão relacionadas com as funções
executivas e o sistema de comando inibitório ensinar a ordem dos numerais e das letras por
meio dos conceitos de antecessor e sucessor.
do lobo pré-frontal.
Para facilitar a compreensão alguns alunos forSegundo Mietto, (2012) os games po- mam uma fila indiana e questionam-se quem
dem ser usados como ferramenta facilitadora estava na frente e atrás do aluno “A”. Fazendo
para estimular o raciocínio lógico a atenção, referência a esse exemplo, constrói-se o cona concentração. Outros recursos como caças ceito de antecessor e sucessor dos numerais,
palavras interativas e cruzadinhas servem para que foi ainda mais explorado na resolução de
desenvolver a ortografia de forma desafiadora situações-problema. Com isso, o professor
e prazerosa e estão disponíveis nos sites. O pode auxiliar o aluno fazer a passagem do
conteúdo a ser ensinado deve ser dinâmico e concreto para o abstrato, preparando-os para
para isso deve-se utilizar o computador como o aprimoramento do raciocínio lógico a partir
ferramenta para o acesso às novas informa- de estratégias próprias, facilitando, ao mesmo
ções e proporcionar uma maior interação para tempo, a compreensão dos conceitos por meio
da descoberta.
construir o aprendizado.
Estudos, na área neurocientífica vêm nos esclarecer
que a aprendizagem ocorre quando dois ou mais sistemas funcionam de forma inter-relacionada. Assim, podemos entender, por exemplo, como é valioso aliar a
música e os jogos em atividades escolares, pois há a
possibilidade de se trabalhar simultaneamente mais de
um sistema: o auditivo, o visual e até mesmo o sistema
tátil (SIQUEIRA MIETTO, 2012 p.12).

Para a neurociência através de atividades prazerosas ocorre o estímulo das células
neurais e as sinapses se fortalecem, portanto,
cabe ao professor ensinar de forma lúdica estimulando a participação e o questionamento do
aluno na construção de seu saber:

APRENDIZAGEM: DIFICULDADES E
PROBLEMAS
A escola tem a tarefa primordial de “reconstruir” o papel e a figura do aluno, deixando
o mesmo de ser apenas um receptor, proporcionando ao aluno que seja o criador e protagonista do seu conhecimento: “Para se desenvolver, a criança necessita incorporar e integrar
as ferramentas de relação com os outros. A
criança não aprende por si própria, nem é a
arquiteta exclusiva da sua evolução, ela aprende essencialmente dos outros, através da sua
relação com eles” (FONSECA, 1995, p. 96).
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Estimular o aluno a pensar e buscar
informações para o seu desenvolvimento educacional, cultural e pessoal é uma das tarefas
primordiais e básicas da educação. Para isso
se fazem necessárias medidas urgentes e precisas. Segundo o Código de Normas Técnicas
01/2016, da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, no artigo 29 diz que: as funções
do neuropsicopedagogo se resumem em:
A Observação, identificação e análise do ambiente escolar nas questões relacionadas ao desenvolvimento
humano do aluno nas áreas motoras, cognitivas e comportamentais, considerando os preceitos da neurociência aplicada; a Educação, em interface com a Pedagogia e Psicologia Cognitiva; b) Criação de estratégias
que viabilizem o desenvolvimento do processo ensino
e aprendizagem dos que são atendidos nos espaços
coletivos; c) Encaminhamento de pessoas atendidas a
outros profissionais quando o caso for de outra área de
atuação/ especialização contribuir com aspectos específicos que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento humano (SBNPp, 2016, p. 4).

Segundo Freire (2003), o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente
“lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”. Essa
leitura do espaço pedagógico pressupõe também uma releitura da questão das dificuldades
de aprendizagem.

p. 93) e a de longo prazo, que evoca informações e acontecimentos ocorridos no passado,
sendo um tipo de memória de capacidade e
duração ampla, pois parece envolver mudanças na estrutura dos neurônios.
Segundo Squire e Kandel: “A memória
é “o processo pelo qual aquilo que é aprendido
persiste ao longo do tempo” sendo considerada por diversos estudiosos das mais diferentes áreas a base do conhecimento e caminho
para a eficácia no ensino se for adequadamente estimulada e utilizada” (SQUIRE E KANDEL
2003, p.14).
Quando se está diante de uma criança com dificuldades de aprendizagem, não
significa que essa criança não aprenda, mas
sim que seu processo de aprendizagem se encontra desequilibrado e que as aprendizagens
são realizadas de maneira diferenciada da esperada: “Falar de aprendizagem no interior da
instituição educacional é falar de um contínuo
movimento de interações entre os agentes educativos, que resulta em trocas, descobertas,
construção e reconstrução tanto do conhecimento quanto das relações e ações” (BARBOSA, 2001, p.31).
Essa mesma autora nos diz que o aluno, uma vez inserido nesse contexto educacional, ao perceber que apresenta dificuldades
em sua aprendizagem e não encontra respostas a elas, muitas vezes começa a apresentar
desinteresse, desatenção, irresponsabilidade,
agressividade, porém essas respostas são inadequadas, é um sinal de descompensação.

Com base nos conhecimentos em Neurociência alguns procedimentos utilizados no
ensino como decorar datas, textos, nomes e
fórmulas tiveram que ser revistos: “Afinal, eram
esses os conhecimentos exigidos nas provas,
nas chamadas e nos testes escolares. Com
base em estudos sobre o processo de aprendizagem da criança, concluiu-se que a decoreba
Se a aprendizagem for significativa, o
era inimiga da educação” (GENTILE, 2003, p. prazer de decifrar algo se desloca para o pra43).
zer da compreensão do texto e da atribuição
de sentido a ele, e para Paín (1985), quando o
Pode-se se dizer que os tipos de me- aluno encontra um sentido naquilo que lê, desmória que mais interessa a educação são dois: cobre também uma fonte de afeto.
memória de curto prazo, que “se refere a capacidade de reter a informação por um período
A aprendizagem é um fruto da história
curto de tempo, desde alguns poucos minutos de cada sujeito e das relações que ele conseaté meia ou uma hora”. (Dalgalarrondo, 2008, gue estabelecer com o conhecimento ao longo
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da vida, afirma Bossa (2000). Esta consideração também nos remete a relação professor-aluno, para essa mesma autora, “quando
aprendemos, aprendemos com alguém, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança
e direito de ensinar”.

Fernández (1991) também considera
as dificuldades de aprendizagem como sintomas ou “fraturas” no processo de aprendizagem, onde necessariamente estão em jogo
quatro níveis: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo.

Bossa (2002) considera que o sistema
escolar ampliou o número de vagas, mas não
desenvolveu uma ação que o tornasse eficiente e garantisse o cumprimento daquilo a que se
propõe, ou seja, que desse acesso à cidadania. A autora afirma ainda:

Para a autora, a origem das dificuldades ou problemas de aprendizagem não
se relaciona apenas à estrutura individual da
criança, mas também à estrutura familiar a
que a criança está vinculada. As dificuldades
de aprendizagem estariam relacionadas às seguintes causas:

Fracasso escolar afeta o aprender do sujeito em suas
manifestações sem chegar a aprisionar a inteligência:
muitas vezes surge do choque entre o aprendente e a
instituição educativa que funciona de forma segregadora. “Para entendê-lo e abordá-lo, devemos apelar para
a situação promotora do bloqueio (FERNANDEZ, 2001,
p.33).

1. Causas externas à estrutura familiar
e individual: originariam o problema de aprendizagem reativo, a qual afeta o aprender, mas
não aprisiona a inteligência e, geralmente, surge do confronto entre o aluno e a instituição;
2. Causas internas à estrutura familiar e
individual: originariam o problema considerado
como sintoma e inibição, afetando a dinâmica
de articulações necessárias entre organismo,
corpo, inteligência e desejo, causando o desejo inconsciente de não conhecer e, portanto,
de não aprender;

O aspecto pedagógico está relacionado à forma como a escola organiza o seu trabalho, ou seja, o método, a avaliação, os conteúdos, a forma de ministrar a aula, entre outros.
Para a autora a aprendizagem é a constante interação do sujeito com o meio. Podemos dizer
também que é constante interação de todos
os aspectos apresentados. Em contrapartida, a
3. Modalidades de pensamento derivadificuldade de aprendizagem é o não funciona- das de uma estrutura psicótica, as quais ocormento ou o funcionamento insatisfatório de um rem em menor número de casos; Fatores de
dos aspectos apresentados, ou ainda, de uma deficiência orgânica: em casos mais raros.
relação inadequada entre eles.
Existe uma integração entre porções
Já Paín (1992) destaca que, na con- para a execução de várias funções mentais excepção de Freud, os problemas de aprendi- plicando assim as inúmeras variabilidades de
zagem não são erros: “[...] são perturbações comportamentos existentes nos seres humaproduzidas durante a aquisição e não nos me- nos O conhecimento de como o córtex cerebral
canismos de conservação e disponibilidade...; funciona é importante para o aperfeiçoamento
é necessário procurar compreender os proble- do processo de aprendizagem.
mas de aprendizagem não sobre o que se está
fazendo, mas sim sobre como se está fazendo”
(PAÍN 1992, p. 32).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou demonstrar a importância do conhecimento da neurociência para
a prática pedagógica. A aprendizagem requer várias funções mentais que dependem do cérebro: atenção, memória, percepção, emoção.
O estudo da anatomia cerebral e do seu funcionamento permite que o professor desenvolva estratégias metodológicas mais eficientes, que possibilitam a aprendizagem significativa e
está relacionada à memória de longo prazo que articula a assimilação e consolidação. A neuropsicopedagogia pode auxiliar o professor na identificação dos transtornos de aprendizagem
e no seu aperfeiçoamento.
Verificou-se que parte do baixo desempenho apresentado pelos alunos está relacionada
a processos cognitivos, que os profissionais da educação desconhecem. Esta realidade exige
o conhecimento de como realmente se aprende e o que acontece quando aprendemos, este
subsídio pode ser fornecido pelo neuropsicopedagogo.
O desafio de ensinar para a diversidade está relacionado com reconhecimento das dificuldades de aprendizagem, uma vez que caso não sejam identificadas, refletirá em problemas
mais sérios nas etapas seguintes da educação básica.
Sugere-se então, que em todas as escolas do país, se façam convênios com universidades para que a escola tenha o apoio de uma equipe multidisciplinar, principalmente em ações
preventivas, pois a não identificação dos transtornos de aprendizagem remetem ao fracasso
escolar.
A inclusão acarreta classes diversificadas e educar na diversidade é o grande desafio
dos professores, que irão lidar em sala de aula com alunos com deficiências, transtornos, e enfim formas diferentes de aprender.
Tendo em vista que a aprendizagem acontece por estímulos sensoriais, fica fácil concluir
que qualquer impedimento, de origem neurobiológica ou ambiental, pode dificultar que as áreas
cerebrais sejam devidamente ativadas e que a aprendizagem aconteça.
Neste contexto, o neuropsicopedagogo orienta e sugere metodologias adequadas como
aplicação de jogos e ações que envolvem a leitura, a escrita, as questões fonéticas e motoras,
de modo a otimizar o processo de desenvolvimento da alfabetização desse indivíduo, tendo em
vista um trabalho pautado na prevenção, avaliação, orientação psicológica e acompanhamento,
aplicados preferencialmente no contexto institucional.
Estes conhecimentos representam uma reorientação de direção e uma mudança nos
conceitos sobre o aprender e ensinar. A formação de professores deve possuir uma fundamentação teórica e prática que lhes permita identificar as dificuldades comuns dos alunos, visando
a eliminar as barreiras próprias de suas relações com a escola.
A falta de informação e conhecimento da realidade social e cultural
faz com que os estereótipos estejam presentes na prática pedagógica,
interferindo no processo de ensino aprendizagem. Não é correto se
criar currículos e programas educacionais que somente favorecem
uma parcela privilegiada da sociedade, seja em termos econômicos
ou termos de habilidades físicas e cognitivas.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM CRIANÇAS DISLÉXICAS
NO ENSINO FUNDAMENTAL I: A FALTA DE ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA
AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DA DISLEXIA

RESUMO: Este trabalho consiste na dissertação sobre a dificuldade de aprendizagem; em especial a dislexia, suas causas, conseqüências e principalmente as barreiras encontradas no
diagnóstico que normalmente inicia-se na observação do educador, que comunica a família e
cabe a esta procurar uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fonoaudiólogos,
médicos e psicopedagogos para serem orientados quanto aos procedimentos a serem formados. Lembrando que muitas vezes o indivíduo dislexo passa por situações de discriminação,
tanto por parte da família que está despreparada, por não conhecer sobre o assunto, quanto
pelos professores que são seus próximos contatos e que também não são preparados para
trabalhar com alunos que apresentam essas dificuldades.Será tratada também a possibilidade
do dislexo apresentar concomitantemente algum outro distúrbio ou problemas neurológicos
e por isso, o acompanhamento de diferir dos casos em que a criança apresenta apenas dislexia. Outra ênfase abordada serão os métodos capazes de amenizar as dificuldades de leitura
e escrita que é o grande distúrbio apresentado pelo dislexo.Ao final do trabalho, poderá ser
observado sintetizadamente um panorama geral do que é e de como poderá ser superada
determinadas dificuldades.

Palavras-chave: Dislexia; Aprendizagem; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

O

s problemas de aprendizagem vêm destacando-se cada vez mais e com isso
os estudos revelam muitas teorias sobre diversas situações prováveis de suas
causas: classe social, desnutrição, ambiente familiar, traumas, deficiências neurológicas, entre outras.
Contudo, daremos ênfase e importância significativa à dificuldade de aprendizagem trazida pela dislexia, está muitas vezes confundida com o desinteresse e “preguiça” da criança em
aprender a escrever, assimilar e elaborar os processos de aprendizagem.
A dislexia não é uma doença e sim um distúrbio que apresenta vários fatores, dificultando assim o processo da leitura, escrita, soletração e ortografia. A dislexia não está associada a
causas intelectuais, emocionais e/ou culturais, ela pode ser decorrente de disfunções cerebrais
manifestadas por perturbações na cognição, onde a criança falha no processo da elaboração e
assimilação da linguagem.
É no período escolar que o problema é mais acentuado, onde o processo de aprendizagem ocorre, porém por uma dificuldade e falta de preparo e informação tanto por parte dos
familiares, como dos educadores que lidam com a situação. Esta criança por vezes é rotulada
como preguiçosa e com falta de interesse, causando sentimento de medo, menos valia e ansiedade, dificultando ainda mais o seu aprendizado.
A dislexia vem sendo observada de maneira mais consciente por profissionais que compõem equipes multidisciplinares como psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos, onde
após descartarem outras possibilidades, criam e recriam métodos que possam facilitar a vida de
crianças e adultos que possuem este distúrbio.
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A DISLEXIA: ENTENDER,
COMPREENDER E IDENTIFICAR SUAS
CAUSAS
A dislexia é um dos distúrbios mais comuns no processo de aprendizagem da leitura
e escrita. Segundo dados da ABD (Associação
Brasileira de Dislexia) em pesquisas realizadas
20% de todas as crianças sofrem de dislexia, o
que acentuam os problemas de leitura, aquisição e capacidade de escrever e soletrar, podemos ainda dizer que em vários países mostram
que entre 05% e 17% da população mundial é
dislexo.
A dislexia não pode ser atribuída há
uma má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência. Ela é hereditária com alterações genéticas e podendo ainda apresentar alterações no
padrão neurológico (ABD).
Observando tais fatores caso a criança tenha pais ou outros parentes disléxicos,
quanto mais cedo for identificado o diagnóstico, melhor para os pais, a escola e a própria
criança, por isso a importância deste indivíduo
ser avaliado e diagnosticado por uma equipe
multidisciplinar (ABD).

SINTOMAS
Temos várias definições para entender
os sintomas da dislexia, os apresentados abaixo são citados segundo Lanhez. M. E Nico. M
(2002): desempenho inconsciente, lentidão
nas tarefas de leitura e escrita, dificuldades
com soletração, escrita incorreta, com trocas
omissões, junções e aglutinações de fonemas,
dificuldade em associar o som ao símbolo, dificuldade com a rima, em associações, como
por exemplo, associar os rótulos aos seus produtos.

Não podemos nos esquecer da dificuldade para a organização seqüencial, como
tabuada, meses do ano, em nomear tarefas e
objetos, em organizar-se com o tempo (hora),
no espaço (antes e depois) e direção (direita
e esquerda).Também a dificuldade em memorizar números de telefone, fazer cálculos mentais, desconforto em tomar notas e relutância
para escrever.
Ainda falando dos sintomas podemos
destacar as considerações feitas pela ABD
(Associação Brasileira de Dislexia) , onde sempre haverá dificuldades com a linguagem e escrita; em escrever; com a ortografia e lentidão
na aprendizagem da leitura.
Haverá muitas vezes disgrafia (letra
feia); discalculia, dificuldade com a matemática, sobretudo na assimilação de símbolos e de
decorar a tabuada; dificuldades com a memória de curto prazo e com a organização; em
seguir indicações de caminhos e em executar
seqüências de tarefas complexas; dificuldades
para compreender textos escritos e em aprender uma segunda língua. Haverá às vezes dificuldades com a linguagem falada; dificuldades
com percepção espacial e confusão entre direita e esquerda (ABD).
Na pré escola devemos ficar atentos
à sintomas como dispersão; fraco desenvolvimento da atenção; atraso no desenvolvimento
da fala e da linguagem; dificuldade em aprender rimas e canções; fraco desenvolvimento da
coordenação motora; dificuldade com quebra
cabeça e falta de interesse por livros impressos (ABD).
Observando tais fatores caso a criança
tenha pais ou outros parentes disléxicos, quanto mais cedo for identificado o diagnóstico, melhor para criança, contudo, ressaltando que o
fato de apresentar alguns desses sintomas não
indica necessariamente que ela seja disléxica,
há outros fatores a serem observados. Porém,
com certeza, estaremos diante de um quadro
que pede uma maior atenção e/ou estimulação
(ABD).
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Na idade escolar se a criança continua
DIAGNÓSTICO
apresentando alguns ou vários dos sintomas a
seguir, é necessário um diagnóstico e acompaHá uma necessidade muito grande do
nhamento adequado, para que possa prosseguir diagnóstico ser feito o mais breve possível e
seus estudos junto com os demais colegas e te- o correto seria que toda criança fosse testada
nha menos prejuízo emocional (ABD).
para detectar se ela sofre de dislexia. Todavia, o
sistema educacional brasileiro é deficiente e há
Dificuldade na aquisição e automação
uma falta de recursos na maioria das escolas
da leitura e escrita; pobre conhecimento de rima
do País. É importante que haja uma cumplicida(sons iguais no final das palavras) e aliteração
(sons iguais no início das palavras); desatenção de entre pais e professores para dobrarem sua
e dispersão; dificuldade em copiar de livros e da atenção e ficarem atentos aos sinais de dislelousa; dificuldade na coordenação motora fina xia para que seus filhos e alunos sejam orienta(desenhos, pintura) e/ou grossa (ginástica, dan- dos e acompanhados o quanto antes (DUBOIS,
ça, etc.); Desorganização geral, podemos citar os 1995).
constantes atrasos na entrega de trabalhos escoSegundo a ABD (Associação Brasileira
lares e perda de materiais escolares; confusão
entre direita e esquerda; dificuldade em manuse- de Dislexia - 2008) os sintomas que podem indiar mapas, dicionários, listas telefônicas, etc; vo- car a dislexia, antes de um diagnóstico multidiscabulário pobre com sentenças curtas e imaturas ciplinar, só indicam um distúrbio de aprendizaou sentenças longas e vagas; dificuldade na me- gem, não confirmam a dislexia. E não pára por
mória de curto prazo, com instruções, recados, aí, os mesmos sintomas podem indicar outras
etc;Dificuldades em decorar seqüências, como situações, como lesões, síndromes e etc. Após
meses do ano, alfabeto, tabuada, etc; dificuldade ser identificado o problema de rendimento esna matemática e desenho geométrico; em nome- colar ou sintomas isolados, que podem ser perar objetos e pessoas (disnomias); troca de letras cebidos na escola ou mesmo em casa, deve se
na escrita; dificuldade na aprendizagem de uma procurar ajuda especializada.
segunda língua; problemas de conduta como:
depressão, timidez excessiva ou o “palhaço” da
Cabe a uma equipe multidisciplinar, forturma; bom desempenho em provas orais.
mada por Psicólogo, Fonoaudiólogo e PsicoSe nessa fase a criança não for acompanhada adequadamente, os sintomas persistirão
e irão permear a fase adulta, com possíveis prejuízos emocionais e conseqüentemente sociais e
profissionais.
Quando adulto se não teve um acompanhamento adequado na fase escolar ou pré-escolar, o adulto disléxico ainda apresentará dificuldades continuada na leitura e escrita; memória
imediata prejudicada; dificuldade na aprendizagem de uma
segunda língua; em nomear objetos e
pessoas (disnomia); dificuldade com direita e esquerda e organização.
Aspectos afetivos emocionais prejudicados, trazendo como conseqüência: depressão,
ansiedade,baixa auto-estima e algumas vezes o
ingresso para as drogas e o álcool.

pedagogo Clínico deve iniciar uma minuciosa
investigação. Essa mesma equipe deve ainda
garantir uma maior abrangência do processo
de avaliação, verificando a necessidade do parecer de outros profissionais, como Neurologista, Oftalmologista e outros, conforme o caso. A
equipe de profissionais deve verificar todas as
possibilidades antes de confirmar ou descartar
o diagnóstico de dislexia. É o que chamamos de
Avaliação Multidisciplinar e de Exclusão (ABD).
Outros fatores deverão ser destacados,
como déficit intelectual, disfunções ou deficiências auditivas e visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens afetivas anteriores ao processo de fracasso escolar (com
constantes fracassos escolares o disléxico irá
apresentar prejuízos emocionais, mas estes são
conseqüências, não causa da dislexia), (ABD).

1387

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Ainda no acompanhamento deste processo é importante, levar em consideração as
informações da escola, dos pais e levantar o
histórico familiar e de evolução do paciente. Ao
finalizar esta avaliação, é importante lembrar
que ela não só identifica as causas das dificuldades apresentadas, mais também permite um
encaminhamento adequado a cada caso, por
meio de um relatório escrito (ABD).

A DISLEXIA NO CONTEXTO DE
APRENDIZAGEM
No cotidiano o indivíduo que tem dislexia enfrenta dificuldades no seu processo de
aprendizagem, de forma mais complexa, pois
se fosse somente em compreender os conteúdos de aula, o problema poderia ser resolvido
com aulas de reforço (DUBOIS, 1995).

Sendo diagnosticada a dislexia, o encaminhamento orienta o acompanhamento consoante às particularidades de cada caso, o que
permite que este seja mais eficaz e mais proveitoso, pois o profissional que assumir o caso
não precisará de um tempo, para identificação
do problema, bem como terá ainda acesso a
pareceres importantes.Quando as causas das
dificuldades, o potencial e as individualidades
do indivíduo, o profissional pode utilizar a linha
que achar mais conveniente (ABD).

Contudo, por despreparo tanto da família, como também da escola e seus profissionais a criança é muitas vezes rotulada com
postura de mau comportamento, complicando
assim gradativamente o seu progresso escolar.
A criança acredita que tem problemas e não
consegue se desenvolver como seus colegas,
se afastando ou até mesmo sentindo-se excluída e reforçando suas chances de fracasso no
ambiente escolar (ABD).

Os resultados irão aparecer de forma
consistente e progressiva. Ao contrário do que
muitos pensam, o disléxico sempre contorna
suas dificuldades, encontrando seu caminho.
Ele responde bem as situações que possam
ser associadas a vivências concretas e aos
múltiplos sentidos (ABD).

O MEC vem estimulando o trabalho
com indivíduos disléxicos, para fazer valer a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9.394;96) no seu art.59, inciso I, enfatiza que:
“os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos, para atender às suas
necessidades.”

O disléxico também tem sua própria
lógica, sendo muito importante o bom entrosamento entre profissional e paciente. Outro
passo importante a ser dado é definir um programa em etapas e somente passar para o seguinte após confirmar que a anterior foi devidamente absorvida, sempre retomando as etapas
anteriores. É o que de sistema multissensorial
e cumulativo. Reforçando aqui a extrema importância de haver uma troca de informações,
experiências e até sintonia dos procedimentos
executados, entre profissional, escola e família
(DUBOIS, 1995).

De acordo com MEC (BRASIL, 1996),
“em se tratando de alunos disléxicos, a escola em sua proposta pedagógica, deve prever
avaliação individualizada de mecanismos diferenciados que facilitem esse processo, assim
como permitir que o professor trabalhe com o
aluno de forma diferenciada, observando suas
necessidades e identificando adaptações que
favoreçam o seu aprendizado.”
Ressalta também que “de acordo com
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a ação da Educação
Especial tem como abrangência não apenas
as dificuldades de aprendizagem relacionadas
a condições, disfunções, limitações e deficiências, mas também aquelas não vinculadas a
1388

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

uma causa orgânica específica, considerando compreensão falha. Se ambos são deficientes
que, por dificuldades cognitivas, psicomotoras o julgamento de um texto torna-se também pree de comportamento, alunos são freqüente- cário (ELLIS, 1995).
mente negligenciados ou mesmo excluídos de
apoios escolares.
Os processos básicos, isto é, que se
voltam a decodificação e a compreensão de
Quadro das dificuldades de aprendi- palavras são particularmente importantes nas
zagem “absorve uma diversidade de necessi- primeiras etapas da aprendizagem da leitura
dades educacionais, destacadamente aque- ou (leitura inicial na educação infantil) e delas associadas a: dificuldades específicas de vem ser automatizados ou bem assimilados
aprendizagem, como a dislexia e disfunções no primeiro ciclo do ensino fundamental (até a
correlatas, problemas de atenção, perceptivos, quarta série) já que um déficit em algum deles
emocionais ” ( Ofício nº 525 / MEC / SEESP/ atua como um gargalo que impede o desenvolGAB – Brasília, 18 de agosto de 2003).
vimento pleno e melífluo dos processos superiores de compreensão leitora (ELLIS, 1995).
Por isso cabe ao professor estar atento
ao desenvolvimento de seus alunos e providenOs processos de percepção estão preciar o quanto antes ações que vá favorecer o sentes no ato de ler. A leitura depende muito da
seu desenvolvimento na aprendizagem da lei- visão. O leitor atinge a decodificação por meio
tura e escrita, como nos aspectos cognitivos dos processos perceptivos e dos processos
emocionais.
léxicos. Os processos perceptivos referem-se
fundamentalmente ao mundo das sensações,
numa palavra, à percepção da realidade objeOS PROCESSOS DA CAPACIDADE
tiva, fora do nosso mundo interior através dos
LEITORA
olhos (ELLIS, 1995).
Segundo Ellis (1995), o enfoque da
A percepção visual permite a extração
Psicolingüística ramo interdisciplinar da Psicologia Cognitiva e da Lingüística Aplicada, con- de informações sobre coisas, lugares e ventos
sidera a leitura como habilidade complexa na do mundo visual, portanto, a percepção é um
qual intervém uma série de processos cogniti- processo para a aquisição de informações e
vo- lingüísticos de distintos níveis cujo início é conhecimento, guardando estreita relação com
um estímulo visual e cujo final deve ser a deco- a memória de longo prazo (MLP) e a cognição
dificação desse estímulo e sua compreensão. (ELLIS, 1995).
Aqui nos referimos aos processos básicos e superiores da habilidade leitora. Os processos básicos da leitura são também chamados de “processos de nível inferior”. Nesses
processos ditos básicos encontram-se a decodificação e a compreensão de palavras (ELLIS,
1995).

A percepção dos signos gráficos é
uma das primeiras atividades do processo
leitor e a forma mais específica da ação dos
nossos olhos. Aprendemos a ler com o poder
do olhar. Se não aprendemos a olhar corretamente não encontramos sentido para a leitura
(ELLIS, 1995).

Os processos superiores ou de nível
superior tem por finalidade a compreensão
de textos. Quando dizemos inferiores ou superiores não estamos estabelecendo uma hierarquia de processos, uma vez que estes são
interdependentes, se a decodificação falha, a

Quando aprendemos a olhar um
texto impressos nos encontramos no mundo
da escrita. No encontro com a leitura hábil, fixamos inicialmente nossa espiada nos símbolos impressos, isto é, nas palavras e nos seus
grafemas (ELLIS, 1995).
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Ler é um mergulho no mundo mágico
das palavras , também chamado mundo encantado da leitura para Monteiro Lobato no seu
maravilhoso Sítio do Pica Pau Amarelo. Sem
essa viagem ao mundo das letras, estamos
diante de uma limitação lingüística ou psicolingüística que impedirá o reconhecimento das
palavras de uma linha ou de um texto de forma
contínua (ELLIS, 1995).

Tudo isso requer atitudes e métodos
pedagógicos. Daí a importância da postura
docente frente a um dos métodos de leitura.
Dois são os caminhos ou métodos para chegar ao reconhecimento das palavras e delas
extrair um significado. Falemos, pois de duas
rotas que nos ajudam no reconhecimento das
palavras: a fonológica ou indireta (via indireta –
VI) e a visual/léxica ou direta (via direta – VD).
Podemos falar em método fonológico ou fônico
Reconhecer um símbolo lingüístico é e em método global ou sintético (ELLIS, 1995).
encontrar seu significado (ideia) e seu significante (imagem acústica), tese central de esA rota fonológica nos permite a leitura
truturalismo de Ferdinand de Saussure. Ler na de textos,segmentando-os, por força metalinverdade é mais do que uma visão linear, é de guagem, em seus componentes (parágrafos,
cantar ideias (ELLIS, 1995).
períodos, orações, frases sintagmas, palavras
morfemas) em sílabas ou em sons da fala (foEssa operação visual se dá quando os nemas). Ela baseia-se na segmentação fonolóolhos se movimentam da esquerda para a di- gica das palavras escritas por meio da qual o
reita mediante saltos rápidos denominados leitor alcança a consciência fonológica. Ela é o
“movimentos oculares sac dicos” No percur- guia prático para o alfabetizador que trabalha
so da leitura alternamos fixações e movimentos em sala de aula com o método fônico de leitura
sacádicos, e somente podemos ler e compre- (ELLIS, 1995).
ender o que lemos nos períodos em que fixamos (cerca de um quarto de segundo – com
A rota fonológica consiste em discrimifaixa média de 150 a 500 ms), nossos olhos nar os sons correspondentes a cada uma das
no texto (ELLIS, 1995, p.17).
letras ou grafemas que compõem a palavra.
Essa rota contribui para o reconhecimento das
Depois da análise perceptiva, o passo letras , das palavras e a sua transformação em
seguinte é chegar ao significado das palavras sons. Por meio dessa via, podemos como leitoque no ensino da língua materna, é o que re- res hábeis, ler palavras pouco freqüentes como
almente interessa aos professores, à escola, à (pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconifamília e aos próprios alunos (ELLIS, 1995).
ótico), a maior palavra da língua portuguesa
e desconhecida, inclusive as pseudopalavras
Como é interpretar um texto quando (falsas palavras), (ELLIS, 1995).
lemos? Como se lê de forma interessante um
soneto de Camões ou de Vinicius de Moraes?
Concluímos que a rota fonológica é a
Se nosso objetivo é ler, por exemplo, um sone- via para atingir a consciência fonológica, por
to, e em voz alta, então devemos trabalhar a meio da qual se podem ler todas as palavras
soletração, a entonação ou a pronúncia correta em língua portuguesa, já que nosso idioma
das palavras e de suas rimas. Portanto, depois neolatino é alfabético e transparente, não tem
de superarmos a fase de decodificação, que palavras, a rigor irregulares, impossíveis de seconsiste na exploração dos fonemas, segmen- rem lidas ( exceto os estrangeirismos).
tais da língua, mergulhamos a fundo no mundo
da fonologia supra- segmental que se volta ao
ritmo, a entonação ou a intensidade de um texto (ELLIS, 1995).
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Podemos, enfim, resumir que os objetivos da via fonológica no processo de aquisição da leitura: identificar as letras por meio
da análise visual; recuperar os sons mediante
a consciência fonológica; pronunciar os sons
da fala utilizando o léxico auditivo; chegar ao
significado de cada palavra no léxico interno
(vocabulário).
A via fonológica é mais lenta que a via
direta já que o processo é muito mais extenso
até chegarmos a reconhecer a palavra. No entanto, não é menos importante, podemos afirmar que os estágios iniciais da aprendizagem
da leitura dependem da consciência fonológica.

A DISLEXIA E A ESCOLA
A aprendizagem de alguns conteúdos
é algo esperado no ambiente escolar, porém é
preocupante o aumento de crianças que apresentam dificuldades em relação à leitura e a
escrita. Muito se tem especulado e pesquisado
sobre esse assunto, no entanto, efetivamente
têm-se poucas ações.

Alguns projetos de lei tentam minimizar a complexidade desse problema que vem
agravando por diversas situações. De um lado
professores preocupados, porém muitas vezes
despreparados para lidar com a situação e de
outro, alunos que não aprendem, que não se
interessam devido às dificuldades de assimilaDo outro lado, a rota visual ou direta/ ção que possuem.
léxica é global e muito rápida, pois permite o
reconhecimento global da palavra e de sua
Quando professores e a equipe escopronunciação imediata sem a necessidade de lar detectam as dificuldades de seus alunos e
analisar os signos (significado e significante) não sabem como encaminhá-los ou resolver,
que a compõem. Os passos na leitura de pala- podemos concluir que em muitas situações a
vras por meio da via direta são: analisar global- maioria deles não têm formação adequada, e
mente a palavra escrita (análise visual); ativar os que possuem sabem da necessidade que
as notações léxicas; chegar ao significado no essa suspeita seja observada por uma equipe
meio léxico interno (vocabulário); recuperar a multidisciplinar, embora na maioria das vezes
pronunciação no caso de leitura em voz alta é quase inviável fazer encaminhamentos, pois
(ELLIS, 1995).
em alguns casos existe a resistência dos familiares e a estrutura também não colabora com
O modelo de leitura por meio da rota recursos favoráveis e acessíveis para todos.
direta permite explicar a facilidade que temos
para reconhecer as palavras cuja imagem teA Assembléia Legislativa do Estado
mos visto com muita freqüência, isto é, com de São Paulo aprovou o projeto de lei 832 de
essa rota podemos ler palavras que nos são 2007 que tem por objetivo identificar e tratar
familiares no âmbito da escrita. A rota direta é a clinicamente supostos portadores de dislexia
base para a prática do método global de lei- que surgirem em diferentes regiões do Brasil.
tura também chamado “construtivista” (ELLIS,
1995).
Outros projetos de lei foram propostos
em diferentes estados. Aqui na capital paulista
Em qualquer caso, as duas vias não está em curso o projeto lei 086 do vereador
são excludentes entre si. As rotas fonológica e Juscelino Gadelha e o PL 74/07 da Vereadora
global são necessárias e coexistem na leitura Claudete Alves como divulgou o PSI jornal de
hábil. À medida que habilidade leitora se de- Psicologia/março/abril/2008.
senvolve, intensificamos as estratégias da via
indireta, da léxica ou de ambas ao mesmo tempo (ELLIS, 1995).
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Contudo, há controvérsias a respeito
das ações a serem tomadas, pois os Projetos
de Lei sobre dislexia surgidos no último ano
propõem a constituição de equipes de diagnóstico e tratamento na Educação a ser formada por instituições especializadas nesse tipo
de atendimento. Podem até ser bem intencionados, mas a emenda sai pior que o soneto. O
que acontece quando uma criança é diagnosticada como disléxica?

FATORES QUE INFLUENCIAM A
DISLEXIA

Durante muito tempo associou-se a dificuldade leitora à limitação da visão. Não há dúvida de que os padrões de movimento ocular
são fundamentais para a leitura eficiente. São
as fixações nos movimentos oculares que garantem que o leitor possa extrair informações
visuais do texto, lembrando que algumas palavras são fixadas por um tempo maior que ouConforme opinião da psicóloga Bea- tras (ABD).
triz Belluzzo, uma série de prejuízos graves: “
que esses projetos vão provocar uma caça às
Existem fatores que influenciam, detercrianças aparentemente portadoras de disle- minam ou afetam a facilidade ou a dificuldade
xia, numa situação digna de “O Alienista”, de de reconhecer palavras, a saber: familiaridade;
Machado de Assis dada a precariedade do freqüência; idade da aquisição; repetição; sigdiagnóstico, podem encontrar centenas ou mi- nificado e contexto; regularidade de corresponlhares.
dências entre ortografia-som ou grafema-foneO fato de que esses diagnósticos tendem a ser feitos fora do contexto, isto é, sem levar em conta aspectos como histórico escolar,
relação com os professores, evolução do processo ensino/aprendizagem e as condições de
trabalho do educador só agrava ainda mais a
situação. Também afirma, que não é a respeito
de bons ou maus diagnósticos e mesmo que
admitisse a dislexia como uma patologia, capaz de ser diagnosticada de forma segura, a
abordagem classicizante que se encontra embutida nesses projetos de lei em nada ajuda a
enfrentar essa situação.”
O que necessitamos para evoluirmos
no atendimento dessas crianças, segundo Belluzzo “é uma escola que atenda e respeite
a individualidade das crianças, que não fuja à
sua responsabilidade de ensinar mesmo aqueles que estão “fora do padrão” de uma escola,
enfim, na qual os educadores tenham condições de realizar o seu trabalho”.

ma; interações (ELLIS, 1995, p. 19-28).
.
Podemos dizer, que a dificuldade na
correspondência entre letra-som (e não apenas
a visão) é a principal responsável pelo fracasso
leitor, portanto, sua natureza é pedagógico-linguística, psicopedagógica, clínica em alguns
casos e não uma deficiência a requerer uma
intervenção exclusivamente médica como querem alguns neurologistas ou pediatras. Por isso
devemos descartar todas as possibilidades
médicas para que o tratamento seja desenvolvido de maneira a atender as necessidades do
indivíduo dislexo (ELLIS, 1995, p. 19-28).
Por isso o educador deve estar bem
atento ao lidar com uma criança que apresenta
dificuldades de leitura e escrita, para que seja
descartada o quanto antes as possibilidades
médicas, para que o acompanhamento adequado seja efetuado com maior agilidade.
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A DISLEXIA COMO FRACASSO
INESPERADO
A dislexia escolar é um fracasso inesperado. A escola e o aluno oferecem condições objetivas para o aprendizado da leitura.
No entanto, a aprendizagem é falha pois o método de ensino da leitura muitas vezes utilizado
pelo docente também é falho (ABD).
A dislexia segundo Jean Dubois et AL
(1993, p. 197), é um defeito de aprendizagem
da leitura caracterizado por dificuldades na
correspondência entre símbolos gráficos, às
vezes mal reconhecidos, e fonemas, mal identificados.
Segundo a lingüística a dislexia é demarcada de modo preponderante quanto a discriminação fonética como ao reconhecimento
dos signos gráficos ou a transformação dos
signos escritos em signos verbais. Para a lingüística a dislexia não é uma doença, mas um
fracasso inesperado (defeito) na aprendizagem
da leitura sendo, uma síndrome de base pedagógica e lingüística.
A dislexia não é um desleixo, é uma
diferença individual de aprendizagem, uma espécie de ritmo ou de variação “lactogênica “
maneira de ler que cada educando tem para
aprender a ler por força de sua idiossincrasia
lingüística.
As causas ou a etiologia da síndrome
disléxica são de diversas ordens e dependem
do enfoque ou da análise do investigador. Aqui,
tendemos a nos apoiar em aportes da análise
lingüística e cognitiva ou simplesmente da psicolingüística.
Muitas das causas da dislexia resultam
de estudos comparativos entre disléxicos e
bons leitores. Então indicaremos as seguintes
hipóteses: de déficit perceptivo; déficit fonológico e déficit de memória.

Os investigadores na área de psicolingüística aplicados a educação escolar apresentam a hipótese de déficit fonológico para
justificar, por exemplo, o aparecimento de disléxicos com confusão espacial e articulatória. É
sobre essa hipótese que fundamentamos nossos comentários sobre a síndrome da dislexia.
Desse modo são considerados sintomas da dislexia relativos à leitura e escrita os
seguintes erros: por confusões na proximidade
espacial; confusão de letras simétricas (p-b,d-q); confusão por rotação e inversão de sílabas; por proximidade articulatória e seqüelas
de distúrbios de fala; por proximidade articulatória fonemas surdos e sonoros como “g” e
“c ”, como em “ atu” por “gatu” omissões de
grafemas; omissões de sílabas.
As características lingüísticas das habilidades de leitura e escrita mais marcantes das
crianças disléxicas são: Acumulação de erros
de soletração ao ler e de ortografia ao escrever,
além da persistência nesses erros; confusão
entre letras, sílabas ou palavras com diferenças
sutis de grafia: a-o, c-o, e-c, f-t, h-n, i-j, m-n, v-u,
etc; confusão entre letras, sílabas ou palavras
com grafia similar, mas com diferente orientação no espaço: b-d, b-p, d-b, d-p, n-u,w-m, a-e;
entre letras que possuem um ponto de articulação comum e cujos sons são acusticamente
próximos: d-t, j-x, c-g,m-b-p,b-q, v-f; inversões
parciais ou totais de sílabas ou palavras: me-em, sol-los, som-mos,sal-las, pal-lap.
Segundo Mabel Condemarín (1987,
p.23), outras perturbações da aprendizagem
podem acompanhar os disléxicos: Alterações
na memória; alterações na memória de séries
e seqüências; linguagem escrita; dificuldades
em matemática; confusão com relação às tarefas escolares; pobreza de vocabulário; escassez de conhecimentos prévios (memória de
longo prazo) esse ponto uma pergunta pode
surgir que fatores ou causas de ordem pedagógico-linguística favorecem a aparição das dislexias? De modo geral indicaremos causas de
ordem pedagógica, a começar por:
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Atuação de docência não-qualificada
para o ensino da língua materna (por exemplo,
um professor ou professora sem formação superior na área de magistério ou sem formação
pedagógica em nível médio, que desconheça a fonologia aplicada à alfabetização ou os
conhecimentos lingüísticos e metalingüísticos
aplicados aos processos de leitura e escrita);
crianças com tendência à inversão; crianças
com deficiência de memória de curto prazo;
crianças com dificuldades na discriminação de
fonemas (vogais e consoantes); vocabulário
pobre; alterações na relação figura-fundo; conflitos emocionais; meio social; crianças com
dislalia; crianças com lesão cerebral (CONDEMARÍN, 987).
No caso da criança em idade escolar
a psicolingüística define a dislexia como déficit
inesperado na aprendizagem da leitura (dislexia), da escrita (disgrafia) e da ortografia (disortografia) na idade em que essas habilidades já
deveriam ter sido automatizadas. É o que se
denomina “dislexia de desenvolvimento” (CONDEMARÍN, 987).
A dislexia como dificuldade de aprendizagem verificada na educação escolar, é um
distúrbio de leitura e de escrita que ocorre na
educação infantil e no ensino fundamental. Em
geral a criança tem dificuldade em aprender
e ler e escrever e, especificamente, em escrever sem erros de ortografia, mesmo tendo o
quociente de inteligência(QI) acima da média
(CONDEMARÍN, 987).

POSSÍVEIS DIRECIONAMENTOS
PARA AMENIZAR OS PROBLEMAS DE
LEITURA E ESCRITA NO DISLEXO
Para que sejam tomadas as providências os primeiros passos a serem seguidos
nesta etapa é a confirmação do diagnóstico,
onde caberá a intervenção de uma equipe multidisciplinar no sentido de conscientizar o indivíduo sobre suas dificuldades e os caminhos
a serem traçados para amenizá-los ou superá-los. Para tanto se deve estimular o autoconhecimento do dislexo levando-o a melhorar sua
auto-estima (CONDEMARÍN, 987).
O direcionamento didático busca meios
como a leitura e a escrita em letras de auto-relevos, o método da “boquinha” em que ao ditar
um determinado texto pede-se que o sujeito
primeiro ouça e preste atenção nos movimentos da boca e só depois escreve, respeitar o
tempo de cada um é muito importante, visto
que a demora se justifica com as dificuldades
(CONDEMARÍN, 987).
Usar um tamanho de letra maior e
maior espaçamento entre as linhas para facilitar a leitura e a escrita, também é outra maneira de auxiliá-los. Valorizar as habilidades específicas de cada dislexo e a cada conquista
elogiá-los como forma de incentivo. Essas medidas levam o dislexo com pequenos avanços
paulatinamente tende a diminuir sua ansiedade
adquirindo mais confiança em sua capacidade
de aprendizagem e por conseqüência superar
aos poucos sua dificuldade na leitura e na escrita (CONDEMARÍN, 987).
No mercado existem materiais disponíveis com a finalidade de oferecer condições
diversas e eficazes no desenvolvimento e aprimoramento da leitura, escrita, correção da disfunção da lateralidade e determinadas habilidades que fazem parte do diagnóstico da maioria
dos disléxicos. Podemos citar alguns exemplos
como, livros, jogos, barras de equilíbrio, bolas, quebra-cabeças e materiais improvisados
como túneis, cabanas, ginásticas, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os autores pesquisados, verifica-se que embora grande parcela da humanidade apresenta dislexia, é pouco os diagnósticos e menores ainda o acompanhamento
efetivo que possa auxiliar pessoas que apresentam essa dificuldade.
No entanto, aqueles poucos privilegiados que têm acesso a um acompanhamento multidisciplinar e a uma didática diferenciada com os métodos acima indicado revelam uma diminuição sensível de barreiras e por fim, mostram-se inseridos no mundo da leitura e escrita, destacando-se com sucesso em qualquer atividade.
Embora vemos uma preocupação considerável frente à problemática vivenciada nas escolas, vemos que também existe um despreparo muito grande na formação de profissionais que
lidam no dia a dia com indivíduos que apresentam este problema.
O sistema educacional e as próprias autoridades querem de alguma maneira implantar
projetos, porém falta estruturação e subsídios para que sejam abrangidos todos, inclusive as
classes menos favorecidas, até mesmo porque este trabalho que será desenvolvido pelo profissional, não pode ser realizado somente com a criança, mais também com a família e o grupo
social em que vive.
Ao idealizar a chegada de uma criança na família, as expectativas criadas são muito
grandes e na idade escolar acentuam-se mais ainda, e ao se deparar com uma situação de que
o “seu filho” apresenta dificuldades muito difícil de ser aceitas pelos pais e conseqüentemente
pelos familiares, por isso existe esta preocupação em trabalhar a inserção social não só com o
indivíduo, mas sim com todos que o cercam.
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IN/EXCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
NA ESCOLA REGULAR

RESUMO: O trabalho de pesquisa realizado ressalta a importância da inclusão na educação e
principalmente o olhar de escolas e educadores frente a essa nova realidade. De maneira a
compreender esse contexto, foi feita uma pesquisa sobre a história da inclusão, as etapas e
inúmeras dificuldades encontradas, até chegar aos dias atuais em que o educador mesmo com
todos os recursos disponíveis, ainda enfrenta algumas dificuldades em lidar com a inclusão
de alunos com deficiências físicas, motoras, intelectuais e suas particularidades. Sendo assim,
este trabalho foi feito para compreender os conflitos que ocorrem no cotidiano de professores e alunos com necessidades especiais ou dificuldade motora, dificuldade de aprendizado,
seus conflitos e vivências dentro da educação inclusiva.

Palavras-chave: Escola; Deficiência; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

É

fato que ainda hoje, mesmo depois de tantas conquistas e avanços, a inclusão nas
escolas gere, ainda, discussões e os alunos de educação inclusiva ainda sejam
vistos como diferentes. Profissionais, professores e familiares devem trabalhar juntos para diminuir essas diferenças.
A inclusão como prática educativa é recente em nossa sociedade, sendo que na educação inclusiva nenhum aluno, sem exceção, deve ficar longe de ser acolhido e não devemos
também aceitar, em uma escola ou entre escolas do mesmo sistema de ensino, situações que se
caracterizam como ações excludentes e discriminatórias, através de um processo de avaliação
seletiva.
Sendo assim, cabe escola garantir a permanência deste aluno na instituição, com a oferta de ensino de qualidade, mesmo que seja desafiador, acredita-se que o primeiro passo para a
inclusão é lidar com a diferença de maneira natural, entender que é uma condição humana que
estará sempre presente em nossa sociedade, cabendo a todos respeitar e aceitar a possibilidade de enriquecer a convivência na sociedade.
O presente trabalho irá tratar da trajetória da inclusão no Brasil e suas iniciativas, o conceito histórico de Inclusão e discorrer sobre documentos legais promotores de inclusão.
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CONCEITO DE DEFICIÊNCIA
De acordo com Azevedo e Barros
(2004) existe um decreto federal que descreve
a pessoa com deficiência como alguém que
possui deformidades permanentes nas estruturas ou no funcionamento do corpo, impossibilitando-o de realizar determinadas atividades.
Os mesmos autores afirmam que deficiência, de um modo geral é uma falta na capacidade de funcionalidade do corpo da pessoa,
causando a esta algumas limitações. O decreto federal nº 914, de 6 de setembro de 1993
estabelece no Art. 3º que:
[...]pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica
ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (AZEVEDO; BARROS, 2004,
p, 78).

Segundo Amiralian (2000), o termo deficiência se dá pela falta das funções nas estruturas corporais sejam elas físico-motores ou intelectuais, se tem dois conceitos: incapacidade
ou desvantagem que se refere a má eficiência
física, e prejudica a pessoa em suas tarefas
diárias; a outra é um dano causado à pessoa,
que resulta em alguma deficiência ou alguma
incapacidade, a qual impossibilita a pessoa a
realizar tarefas individuais.
A pessoa com deficiência física tem
mudanças nas funções normais do corpo, causando comprometimento físico, ocorrem dificuldades de executar certos movimentos motores,
ou não executar nenhum movimento de modo
coordenado.
Para Silva e Dessen (2001) a pessoa
com deficiência intelectual é uma pessoa que
apresenta algumas limitações quanto a capacidade e desempenho, a maneira como se comportar em sociedade interagindo com outras
pessoas, o motivo da deficiência intelectual
muitas vezes se dá por desordens genética.

Deficiência sensorial se caracteriza
pela falta de visão e audição separadas ou
conjuntas sendo conhecida como surdo cegueira, se dá pela falta de reconhecimento do
mundo e da informação, necessitando do tato
e do olfato e muitas vezes de meios alternativos de comunicação.
Para Alves (2002) nunca se deve dizer
que uma pessoa deficiente seja incapaz, anormal, invalido ou excepcional. A pessoa que é
capaz de desenvolver atividades que englobam
atividades intelectuais, afetivas e sociais é tida
como “normal”, isto é, sem nenhuma deficiência, em contrapartida, alguém que por algum
motivo, devido um problema de saúde física ou
intelectual não consegue realizar essas mesmas atividades, é tida como deficiente.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA – CONCEITO E
HISTÓRIA
Mazzotta (2003) relata que a história
da Educação Inclusiva no Brasil tem como
marco principal a criação no Rio de janeiro,
por iniciativa do governo imperial o “Instituto
dos Meninos Cegos” (hoje “Instituto Benjamin
Constant”) em 1854, e do “Instituto de Surdos-Mudos” (hoje, “Instituto Nacional de Educação
de Surdos – INES”) em 1857.
Com a fundação desses dois institutos teve-se então uma grande conquista para
o atendimento das pessoas portadoras dessa
deficiência, fazendo com que fosse aberto espaço para a conscientização e a discussão sobre a sua educação.
Porém, não deixou de se constituir em
uma medida precária em termos nacionais,
pois em 1872 com uma população de 15.848
cegos e 11.595 surdos no país, eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos nestas instituições (MAZZOTTA, 2003).
Como o passar dos anos, houve uma
expansão enorme no número de “escolas especiais” no país. E em 1969, já havia mais de
800 estabelecimentos de ensino especial para
deficientes intelectuais, cerca de quatro vezes
mais do que a quantidade existente no ano de
1960.
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No Brasil as crianças portadoras de
qualquer tipo de deficiência frequentavam as
escolas onde eram conhecidos como “alunos
de classes especiais”, mas o sistema educacional achava que elas eram excluídas e discriminadas do contexto sócio educacional.
Com isso, ocorreram certas mudanças
que fizeram com que estas crianças pudessem
então participar e usufruir da sociedade, sendo atendidas conforme as suas necessidades
e principalmente sendo respeitados quanto a
sua individualidade, podendo então integrar e
ser inseridas na escola regular mesmo com
suas deficiências (NICÁCIO, 2008).
A Educação Inclusiva se caracterizou
por ações isoladas pelo mundo, com grupos
e movimentos de luta pelos direitos dos deficientes. No Brasil, essa década representou
também um tempo marcado por muitas lutas
sociais empreendidas pela população.
As mudanças sociais foram se manifestando em diversos setores e contextos e
o envolvimento legal nessas mudanças foi de
fundamental importância.
Nesse sentido, a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 208, estabelece a integração escolar, isto é, as crianças deficientes interagindo com as crianças tidas como
normais na rede regular de ensino. De acordo
com os PCN, Educação Especial se define da
seguinte maneira (Brasil, 2001):
Modalidade da educação escolar entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 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 (Res.CNE/CEB
Nº 2/2001, p. 01).

Ao revisar a história da inclusão escolar até a década de 90, pode-se perceber várias conquistas em relação à educação de pessoa com deficiência. Pode-se dizer que houve
avanços e também retrocessos, de conquistas
questionáveis a preconceitos cientificamente
legitimados.

Várias reformas foram feitas influenciando os rumos da Educação Inclusiva Brasileira tentando diminuir a desigualdade, mas
acabaram contribuindo para a exclusão destas
pessoas das escolas regulares por não atenderam as exigências da escola.
Na década de 40, não se tinha preocupação com a criança deficiente, mas na década de 50 ocorreu uma expansão das classes
e escolas especiais e instituições filantrópicas
como, por exemplo, a Associação de Pais e
Amigos do Excepcional – APAE (1954), (SILVA, 2012):
A partir do final dos anos 1960, e de modo mais destacado nos anos 1970, as reformas educacionais alcançaram a área de educação especial sob a égide dos
discursos da normalização e da integração. A educação
especial constou como área prioritária nos planos setoriais de educação, após a Emenda Constitucional de
1978 e a Lei nº 5692/71, de reforma do 1º e 2º graus,
e foi contemplada com a edição de normas e planos
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(os professores
dos excepcionais) e também no campo de reabilitação
(a constituição das equipes de reabilitação/educação
especial), (FERREIRA, 2006, p. 87).

Nos anos 70, alguns estudiosos acreditavam no potencial de aprendizagem de pessoas com alguma deficiência e assim houve uma
mudança significativa na educação onde se
fundamentava a possibilidade de inserir estas
pessoas em escolas regulares (SILVA, 2011).
Este fato gerou uma intensa discussão
sobre inclusão das crianças com necessidades
educacionais especiais no sistema de ensino
regular e, na década de 1980 tiveram-se então,
definidos princípios da inclusão e da integração
destas crianças, houveram muitos encontros e
congressos internacionais que tinham o intuito
de mobilizar os países a reestruturarem suas
políticas para que pudessem inserir os deficientes no mundo social (MIRANDA, 2003).
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Em 1981 os deficientes de todo o mundo conseguiram através da Organização das
Nações Unidas (ONU) uma proclamação que
fazia uma homenagem aos deficientes com o
Ano Internacional das Pessoas Deficientes e
tinha como lema “Participação Plena e Igualdade” fazendo com isto a defesa dos direitos
das pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem seus direitos garantidos e
atendidos e o Brasil era um dos países que
apoiava e incorporava em seus dispositivos legais estes direitos (SILVA, 2011).
Na década de 90, no Brasil, começaram as discussões em torno do novo modelo de atendimento escolar que se denominava
inclusão escolar. Esse novo paradigma surgia
então como uma reação contrária ao processo
de integração de convivência da criança deficiente apenas com outras crianças em situação semelhante, à criança deficiente passa
além de conviver e interagir na escola regular, a ser tratada como uma criança que tem
condições de aprender, de acordo com suas
limitações, e sua efetivação prática tem gerado
muitas controvérsias e discussões.
Em 1990, pais e pessoas com necessidades especiais começaram a se organizar em
torno da garantia dos direitos conquistados,
reivindicando o cumprimento dos mesmos.
Queriam condições de acesso e permanência
na escola, não ser discriminado e ter a garantia
do direito como cidadão, reforçando aí a igualdade de oportunidades educacionais (SILVA,
2011).
Segundo Silva (2001) as salas de aulas especiais são montadas de acordo com o
objetivo educacional, organizadas de modo a
lembrar uma sala de aula comum, com equipamentos e atividades pedagógicas e lúdicas
para atender as necessidades dos alunos especiais. Busca-se um referencial bibliográfico
que possibilite o conhecimento dos fundamentos e das práticas que dão forma aos diferentes
processos de ensino.
A educação inclusiva tem adequações
e apoio que se dão por meio de flexibilização
e adaptações de recursos instrucionais como
materiais pedagógicos, equipamentos, currícu-

los entre outros, com capacitações de recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados, eliminação de barreira
atitudinais, arquitetônicas, curriculares, comunicativas, sinalização, etc. e encaminhamento
para o mercado de trabalho. De acordo com
Carvalho (2007):
[...] é oportuno considerar a educação especial/inclusiva como conjunto de recursos e serviços educativos
que, na escola ou fora dela, podem contribuir para o
processo de aprendizagem de alunos que, por inúmeras causas endógenas ou exógenas, temporárias ou
permanentes, apresentam necessidades educacionais
especiais (CARVALHO, 2007, p. 79).

Já existiram diversos estudos oferecidos à Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, formando então
documentos importantes que formam um parecer sobre a educação especial. De acordo com
Rhoden e Gouveia (2001) a educação especial
traz para o âmbito da educação e do ensino
específico avanços importantes para os portadores de deficiências, nas áreas educacionais,
políticas e sociais, entre esses avanços citam-se:
• Proposta de inclusão de itens ou
disciplinas acerca dos portadores
de necessidades especiais nos currículos dos cursos de 1º e 2º graus;
• Desafios para a educação especial
frente à Lei de Diretrizes e Bases da
educação nacional;
• Formação de professores para a
educação inclusiva;
• Recomendações aos sistemas de
ensino;
• Referências para educação especial;
Este parecer é um resultado do conjunto de estudos que configura a necessidade
de elaborar normas para que os portadores de
necessidades educacionais possam ser atendidos com previsto nos artigos 58,59, 60, do
capítulo V, da Lei de Diretrizes da Educação
Nacional-LDBEN.
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Segundo as diferentes etapas e modalidades da educação básica é necessário que
tenha um currículo a ser desenvolvido pelas
diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, educação fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação
profissional, sendo revisado e adequado nos
métodos e técnicas, nos recursos educativos e
organizações específicas para a prática pedagógica.
É garantido pela LDBEN através de
uma construção curricular o direito daquele
aluno com necessidades de educação especial a possibilidade de ter acesso ao ensino, à
cultura, ao exercício da cidadania e à inserção
social produtiva. As dificuldades de aprendizagem que o aluno de inclusão tem na escola
devem ser compreendidas mesmo que venha
a ter situações simples, transitória, complexas
e/ou permanentes que poderão ser resolvidas
através de trabalho pedagógico com recursos ou técnicas especiais para que o mesmo
possa ter acesso ao currículo de modo mais
adequado e adaptado em escolas regulares
e quando este aluno tiver graves comprometimentos mentais e/ou múltiplos deverá ser proporcionado um currículo funcional que atenda
as necessidades práticas de vida (RHODEN e
GOUVEIA, 2001).
As escolas devem adotar procedimentos de avaliação pedagógica ampliando a inclusão social e produtiva do aluno, darão a ele
um certificado de conclusão fundamentado em
um histórico escolar que apresente de forma
descritiva, as habilidades e competências atingidas pelo aluno e se caso o mesmo não tiver
possibilidade de alcançar o nível de conhecimento exigido deverá ter um certificado que
contenha novas alternativas educacionais:
Em 1960 foi criada a “Campanha Nacional de Educação
e Reabilitação de Deficientes Mentais” (CADEME), ela
tinha por finalidade promover em todo território nacional, a “educação, treinamento, reabilitação e assistência
educacional das crianças com problemas mentais de
qualquer idade ou sexo” (MAZZOTTA, 1996, p. 46)

IN/EXCLUSÃO NA REDE REGULAR DE
ENSINO
A educação inclusiva é uma proposta
que sugere mudanças na concepção de ensino e das práticas pedagógicas realizadas na
escola, visando o benefício educacional de
todos. É uma proposta que tem a função de
transformar as práticas tradicionais, explicando as dificuldades dos alunos por seu suposto
“déficit”, em direção a uma prática inovadora
que entende as necessidades específicas de
aprendizagem dos alunos tendo como referência o sistema educacional e as suas possíveis
limitações (MATOS, 2010).
A inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade humana na sociedade, isto é, garante o acesso de
todos a todas as oportunidades, independentemente das diferenças de cada um no grupo
social. A inclusão tem um valor social importantíssimo no que diz respeito à integração da
criança no seu grupo, tendo direito a todas as
condições de aprendizagem mesmo tendo as
suas diferenças.
Assim a inclusão irá facilitar o caminho
para que esta criança tenha acesso ao desenvolvimento da criatividade, desejo de mudanças, elevação da autoestima, além de vencer
os medos que ajudam a superar os limites
(STAINBACK e STAINBACK, 1999).
No Brasil a inclusão dos alunos com
necessidades especiais na rede regular de ensino, afirmou-se, a partir da metade dos anos
80, com o processo de redemocratização, embora já estivesse presente desde a década de
70 com a instituição de classe especiais nas
escolas públicas. A Educação Inclusiva é hoje
amparada pela legislação em vigor, e determinante das políticas públicas educacionais em
nível federal, estadual e municipal.
No governo federal, diversas leis e diretrizes institucionais passaram a estabelecer
o direito social de portadores de deficiências
necessidades especiais a serem incluídas na
rede regular de ensino.
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Como exemplo, a Constituição Federal
de 1988, no inciso III do artigo 208, estabelece
que o atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiências deve se dar “preferencialmente na rede regular de ensino”, já a política nacional de Educação Especial (MEC/SEESP,
1994), em suas diretrizes, determina que o apoio
ao sistema regular de ensino seja a inserção de
portadores de deficiências, dando prioridade ao
financiamento de projetos institucionais que envolvam ações de inclusão.
Estes princípios estão reafirmados na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB
(leis n° 9.394/96) e nas Diretrizes Nacionais para
Educação Especial na Educação Básica (CNE/
CEB, 2001), a Política Nacional para a Integração
da pessoa Portadora de Deficiência (1999) e o
Plano Nacional de Educação (Lei n° 10.172/01).
Estes, e outros, documentos dispõem
sobre a organização dos sistemas de ensino e a
formação de professores, visando a inclusão. As
escolas não têm a obrigatoriedade da matrícula
de todos os alunos, cabendo a elas se organizarem para o atendimento destes alunos, apontando
as condições necessárias para uma educação de
qualidade.
A Declaração de Salamanca, as Diretrizes
Nacionais para Educação Especial (MEC/SEESP,
1998), explicitam que a escola regular deve concordar com uma nova postura, propondo no projeto político-pedagógico, no currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e nas estratégias de
ensino, ações que favoreçam a inclusão social e
práticas educativas diferenciadas, oferecendo assim, a todos os alunos oportunidades de aprendizagem.
Para que se possa oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos, a escola precisa capacitar seus professores, prepara-se, organizar-se, enfim, adaptar-se. O próprio Ministério da
Educação reconhece, que “inclusão não significa,
simplesmente, matricular os alunos com necessidades especiais na classe comum, ignorando então suas necessidades específicas, mas significa
dar ao professor e à escola suporte necessário à
sua ação pedagógica” (MEC/SEESP, 1998).
Em outras palavras, a educação inclusiva
é uma proposta que sugere mudanças na concepção de ensino e das práticas pedagógicas realizadas na escola, visando o benefício educacional de
todos os alunos. É uma proposta que transforma

as práticas tradicionais das dificuldades dos alunos por seu suposto “déficit”, em direção a uma
prática inovadora que entende as necessidades
específicas de aprendizagem dos mesmos, tendo
como referência o sistema educacional e as suas
possíveis limitações.
A inclusão se fundamenta numa ordem
filosófica que reconhece e aceita a diversidade na
vida em sociedade, dando a todos a garantia de
acesso a todas as oportunidades, independentemente das dificuldades de cada pessoa no grupo
social.
De certa forma, a inclusão escolar só
acontece, na verdade, se o aluno estiver inserido
na escola participando, aprendendo e desenvolvendo-se com base na interação e nos conhecimentos ali construídos, não somente pelas vantagens da socialização deste aluno no espaço
escolar (AINSCOW, 2001).
Porém, é necessário garantir que a inclusão não se configure como negação das necessidades educacionais específicas de cada aluno
(problemas de aprendizagem e/ou deficiências),
muito menos da demanda por recursos humanos,
pedagógicos e materiais adequados para atendê-las.
A individualização do processo ensino-aprendizagem é a base em que se constitui um
currículo inclusivo, nisto implica se reconhecer as
dificuldades individuais de cada aluno, para então
determinar se, é que tipo de adaptação curricular é necessário para que ele aprenda. Embora a
legislação brasileira possa ser considerada bastante avançada para padrões internacionais, à
promulgação de leis e diretrizes políticas ou pedagógicas não garante as condições para o seu
devido cumprimento. Existem inúmeras barreiras
que impedem que a educação Inclusiva se torne
realidade diária das escolas, como por exemplo:
o despreparo de professores, o número excessivo
de alunos nas salas de aula, a precária ou inexistente acessibilidade física das escolas e a rigidez
curricular e das práticas avaliativas (RODRIGUES,
2006).
É importante ressaltar a importância de
métodos e técnicas especializadas para a classe
regular, tornando a inclusão um sistema de suporte permanente e efetivo para os alunos especiais
incluídos na escola regular, bem como para seus
professores.
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Tem-se a ideia de que, apesar de toda divulgação, inclusive na mídia, sobre a política de
inclusão escolar, a proposta na rede educacional brasileira ainda é insatisfatória, portanto nesse sentido, é significativa a realização de estudos
aplicados, cujo resultados possam ser usados no
desenvolvimento de ações que contribuam para
superação dos obstáculos que afligem o processo
de inclusão.
O objetivo prioritário de investigação no
campo da Educação Inclusiva é a avaliação das
condições reais de inclusão que são oferecidas
nas escolas, assim como o desenvolvimento de
estratégias de intervenção que facilitem de vez
esta proposta. Este processo tem que ser compartilhado com a escola, pois, entende-se que a
Educação Inclusiva, no atual modelo escolar brasileiro é um desafio que obriga a escola redefinir,
sua cultura, sua política e suas práticas pedagógicas.
A Educação Inclusiva tem conquistas significativas na área de conhecimento, pesquisa e
prática profissional, e têm muito a contribuir no
processo educativo e é capaz de atender às necessidades educacionais especiais de cada um
de seus alunos, não somente daqueles com deficiência, condutas típicas ou altas habilidades,
mas todos aqueles atualmente que são marcados
pelo ciclo da exclusão e do fracasso escolar. Silva
(2006) comenta:
A prática pedagógica na sala de aula não seria apenas
a concretização de uma perspectiva teórica, nem mesmo de regras de ação, pois são os comportamentos e
as atitudes de professores e de alunos, em variadas situações da prática escolar, que forjam a especificidade
da educação. O problema é que as salas de recursos
parecem produzir e reproduzir um embate de culturas
pela imposição de seu modelo, diante daquele produzido pela escola regular que supostamente é homogeneizante, não quer mudar, resistem às mudanças mantendo-se fechada, quase sempre centrada no paradigma
da normalidade/ perfeição (SILVA, 2006, p. 15).

Costa (2009) afirma que, com o diálogo entre professores de diferentes contextos
de aprendizagem é possível se efetivar inclusão na escola, desde que haja mediação no
processo de inclusão de todos os estudantes
que frequentam o ensino regular.

DOCUMENTOS LEGAIS PROMOTORES
DA INCLUSÃO
[...] para se compreender o real significado da legislação não basta ater-se à letra da lei; é preciso captar o
seu espírito, Não é suficiente analisar o texto; é preciso
analisar o contexto. Não basta ler as linhas; é preciso
ler nas entrelinhas (SAVIANI, 2007, p. 176).

O Estatuto da Criança e do Adolescente promulgado no Título I, do Art. 4º:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público, assegurar, com absoluta, a
efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

São demonstrados, a seguir, Documentos do Sistema ONU que servem para garantir a lei para a pessoa com deficiência (2003,
p.16-17)
1990 - Declaração Mundial sobre Educação para Todos /Unesco.
1993 - Normas sobre a Equiparação
de Oportunidades para Pessoas com Deficiência / ONU.
1993 - Inclusão Plena e Positiva de
Pessoas com Deficiência em Todos os Aspectos da Sociedade / ONU.
1994 - Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Educação para Necessidades Especiais /Unesco.
1999 - Convenção Interamericana para
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da Guatemala) / OEA.
2001 - Classificação Internacional de
Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) /
OMS, que substituiu a Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades / OMS, de 1980.
2003 - Convenção Internacional para
Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade
das Pessoas com Deficiência / ONU.
2003 - Declaração de Kochi.
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DOCUMENTOS PUBLICADOS EM 2008,
SOBRE INCLUSÃO
A política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, 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 profissionais
da educação para a inclusão; participação da família e da
comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações
e informação; e articulação Intersetorial na implementação
das políticas públicas (BRASIL, 2007, p. 14).

O Ministério Público Federal divulga o documento O Acesso de Alunos com Deficiência às
Escolas e Classes Comuns da Rede Regular em
2004 com o objetivo de esclarecer os conceitos e
diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o
direito e os benefícios da escolarização de alunos
com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular.
A inclusão educacional e social de acordo
com o Decreto n° 5.296/04 foi regulamentada, as
leis n° 10.048/00 e° 10.098/00, estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade
às pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida. Nesse contexto, o Programa Brasil Acessível é implementado com o objetivo de promover
e apoiar o desenvolvimento de ações que garantam a acessibilidade.
Ainda se tem o Decreto n° 5.626/05, que
regulamenta a Lei n° 10.436/2002, que visa a inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão
da Libras como disciplina curricular, a formação e
a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa
como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular.
Portanto é importante ressaltar que:

TECNOLOGIA ASSISTIVA
A expressão Tecnologia Assistiva, surgiu pela primeira vez em 1988, considerando
Ajuda Técnica ou Tecnologia Assistiva todo produto, instrumento, equipamento ou tecnologia
adaptados ou especialmente projetados para
melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
No Brasil, as expressões Tecnologia
Assistiva ou Ajuda Técnica são utilizadas como
se fossem sinônimos. Na legislação brasileira
é utilizada a expressão Ajuda Técnica, no decreto 3.298 de 1999 e no Decreto de 5.296 de
2004, que regulamenta as leis no. 10.048 de
08 de novembro de 2000 e no. 10.098 de 19
de dezembro de 2000.
O Decreto 3.298/1999 define Ajudas
Técnicas, no seu artigo 19, como:
Os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras,
sensoriais ou mentais da pessoa portadora de
deficiência, com o objetivo de superar as barreiras de comunicação e da mobilidade e de
possibilitar sua plena inclusão social (CEDIPOD, 2007).
Existe um número incontável de possibilidades, de recursos simples e de baixo custo, que podem ser disponibilizados nas salas
de aula, para atender as necessidades específicas de cada aluno com necessidades educacionais especiais.
Com muita frequência, a disponibilização de recursos e adaptações bastante simples e artesanais, às vezes construídos por
seus próprios professores, constituem a diferença, para alunos com deficiência.

Contrariando a concepção sistêmica 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 permanência na escola
e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino
(BRASIL, 2007, p. 09).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão como prática educativa é recente em nossa sociedade, sendo que na educação inclusiva nenhum aluno, deve ficar sem acolhimento em escolas regulares.
Sendo assim, cabe à escola garantir a permanência deste aluno na instituição, com a
oferta de ensino de qualidade, embora seja desafiador e trabalhoso, acredita-se que o primeiro
passo para a inclusão é lidar com a diferença de maneira natural, sem encobri-la ou destacá-la
em excesso, pois é uma condição que estará sempre presente na vida desse aluno, cabendo a
todos respeitar e aceitar a possibilidade de enriquecer a convivência na sociedade.
Dentro da concepção de escola que não exclui ninguém, a deficiência do aluno, seja ela
qual for, não deve constituir uma barreira para o aprendizado ou a permanência deste na escola, respeitando-se seus limites, com acompanhamento educacional especializado, tendo como
pressuposto fundamental, o direito da criança de frequentar a escola comum.
É importante que os profissionais nas escolas recebam apoio pedagógico que possa
ser utilizado para os alunos, com apoio adequado de uma equipe especializada, pois isso irá
garantir o desenvolvimento dos alunos de forma muito mais produtiva.
A inclusão escolar está sendo conquistada aos poucos, infelizmente, muito já foi conquistado, depois de vários anos de luta mas ainda há muito a se fazer e aprender e se faz necessário que o poder público promova atitudes que reais que possam suprir as necessidades
de uma educação mais tolerante e verdadeiramente democrática, com respeito às diferenças e
as deficiências, só assim poderemos falar em educação inclusiva efetiva.
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RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS E HABILIDADES
DE RECONHECIMENTO DE PALAVRAS E COMPREENSÃO
LEITORA EM CRIANÇAS DO 4º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Além da compreensão e entendimento dos conteúdos acadêmicos, como por exemplo, leitura e matemática, outras habilidades são necessárias para a aprendizagem escolar,
dentre essas habilidades destacam-se as funções executivas. O objetivo da presente pesquisa
foi investigar se há correlação entre funções executivas e habilidades de leitura. Participaram
do estudo 12 estudantes, com faixa etária entre 9 e 10 anos, do 4º ano do ensino fundamental e uma professora de uma escola particular. Foram utilizados os instrumentos Teste de
Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras para alunos do 4º ao 9º ano (TCLPP
II), Teste Cloze de Compreensão de leitura (TCCL) e Inventário de Dificuldades em Funções
Executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento – (IFERA). Os resultados demonstraram correlações significativas entre os escores dos instrumentos variando de moderada a alta. As
maiores correlações do desempenho em compreensão de leitura e leitura de palavras e pseudopalavras ocorreram com a memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. É possível deduzir
que as funções executivas são relevantes e contribuem com os aspectos da leitura.

Palavras-chave: Funções Executivas; Leitura; Compreensão.
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INTRODUÇÃO

A

leitura é uma habilidade influenciada por diversos processos cognitivos e resultado de dois elementos principais: a decodificação de palavras e a compreensão
(SEABRA; DIAS; MONTIEL, 2012). Nessa perspectiva, o reconhecimento de palavras é fundamental no processo de identificação da escrita e seu significado.
De acordo com Frith (1985 apud SEABRA; CAPOVILLA, 2011) há três etapas de desenvolvimento do reconhecimento de palavras: (a) Logográfica, na leitura logográfica as crianças tratam as palavras como se fossem desenhos, e usam pistas contextuais em vez de decodificação
alfabética; (b) Alfabética, em que se desenvolve a estratégia alfabética, as crianças são capazes
de fazer acesso à representação fonológica das palavras, e de isolar fonemas individuais, mapeando-os nas letras correspondentes.
Contudo, elas precisam conhecer as correspondências entre os grafemas e fonemas;
e (c) Ortográfica, se desenvolve a estratégia ortográfica, as crianças leem reconhecendo as
unidades grafêmicas (representação das palavras); assim, o reconhecimento está relacionado
diretamente ao sistema semântico.
Conforme ressaltado por Dias et al (2014 apud BRITO, 2017) estudos internacionais
especificam que alunos com dificuldades em leitura e escrita representam até 17,5% dos estudantes do ensino fundamental, os quais apontam desempenho abaixo do esperado para seu
nível de escolaridade. Desta forma, vemos a importância das habilidades de leitura, escrita e
compreensão para o desempenho escolar de modo geral, pois influenciam as demais áreas
acadêmicas.
Várias habilidades cognitivas estão envolvidas nesse processo. Dentre elas, estão às
funções executivas. As funções executivas podem ser consideradas um conjunto de funções
que possuem sistema de gerenciamento dos recursos cognitivo-emocionais, cuja tarefa seria a
resolução de problemas (CYPEL, 2016).
Estudos têm investigado a atuação das funções executivas na competência leitora e seus
resultados revelam que as habilidades de planejamento, organização, alternância atencional e
memória de trabalho auditiva, competências estas, que fazem parte das funções executivas,
contribuem de forma significativa à compreensão da leitura Cutting et al. (2009 apud DIAS; OLIVEIRA, 2013).
Destacamos alguns aspectos que fazem parte das funções executivas e têm papel fundamental no desempenho da mesma. Dentre eles, a atenção, que deve ser considerada como
parte integrante desse sistema funcional e sua participação é condição básica para a realização
dos objetivos determinados, intervindo em todas as suas etapas.

1411

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

A atenção inclui-se no processo com seus subtipos: estado de alerta, atenção sustentada, seletiva, serial, de deslocamento, compartilhada, e os chamados mecanismos inibitórios,
que favorecem a exclusão dos estímulos que não interessam ao objetivo atual (CYPEL, 2016).
Outros aspectos relevantes que fazem parte das funções executivas são a memória operacional
e a flexibilidade cognitiva.
Memória operacional, ou memória de trabalho, é a capacidade de manter uma informação na mente enquanto se trabalha com ela, se atualiza informações necessárias a uma atividade ou enquanto realiza uma tarefa (SEABRA; DIAS, 2012).
Verifica-se a importância desta habilidade para a atividade de leitura e compreensão,
visto que, necessitamos armazenar informações, como por exemplo, de um texto, para expormos
nossa compreensão. Flexibilidade cognitiva é a capacidade de mudar entre diferentes perspectivas ou focos de atenção, ajustando-se de modo flexível a novas demandas.
As funções executivas se estruturam no decorrer da vida, precisando assim, de estímulo.
De modo semelhante, o aprendizado escolar, sendo a leitura e compreensão etapa fundamental
desse processo.
Desta forma, vemos a importância do papel das funções executivas, cuja estruturação,
organização e adaptação na atividade cotidiana individual promoverão repercussões significativas no aprendizado como um todo. Com base no exposto, o objetivo do presente trabalho foi
investigar a relação entre funções executivas e habilidades de reconhecimento de palavras e
compreensão leitora em crianças do 4º ano do ensino fundamental.

1412

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo tem como base a
pesquisa bibliográfica e faz parte de um recorte da pesquisa para doutorado de Brito (2017).
A mesma foi aprovada pelo Comitê de Ética da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

COLETA E SELEÇÃO DE DADOS:
PARTICIPANTES
Participaram do presente estudo uma
professora que respondeu ao questionário IFERA (descrito a seguir) e doze alunos de uma
escola particular, de nível socioeconômico
médio, cursando do 4º ano do ensino fundamental, na Capital de São Paulo. Todos os alunos da classe foram convidados a participar,
e todos os que obtiveram consentimento dos
responsáveis participaram do estudo, não havendo necessidade de exclusão de alunos da
amostra. Assim, a amostra foi escolhida por
conveniência, sem haver critérios de exclusão
ou inclusão além do nível escolar, autorização
dos responsáveis e consentimento do próprio
aluno.

INSTRUMENTOS
Para a presente análise foram utilizados os instrumentos TCLPP II, TCCL e IFERA I.
Teste de Competência de Leitura de
Palavras e Pseudopalavras para alunos do 4º
ao 9º ano (TCLPP II)
Esse teste foi criado por BRITTO, TREVISAN e SEABRA (em preparação). Semelhante ao TCLPP original, voltado para alunos do
fundamental I, o paradigma que permanece
comum a ambos os testes, é que o estudante,
diante de palavras escritas, precisa decidir se
tais palavras estão corretas ou não, havendo
diferentes tipos de erros. No TCLPP II não há
figuras, apenas palavras escritas, devendo o
leitor verificar se os itens estão escritos corretamente ou não. Assim, o TCLPP II incide em
uma tarefa de reconhecimento de palavras,
com demandas de reconhecimento fonológico
e ortográfico.

São apresentados 100 itens, sendo 40
palavras e 60 pseudopalavras (palavras incorretas em termos ortográficos). A fim de garantir a compreensão da tarefa e a emissão de
respostas pelos sujeitos, são aplicados 5 itens
psicolinguísticos de treino, que não são analisados posteriormente. A tarefa do sujeito é indicar se a palavra está escrita de forma correta
ou errada fazendo um “X” na coluna ao lado
das palavras.
As palavras e pseudopalavras utilizadas têm o controle rigoroso de qualidades
psicolinguísticas de frequência e comprimento,
contendo tanto palavras de duas ou três sílabas, tanto de alta quanto de baixa frequência.
Ambas as variáveis foram balanceadas entre
cinco tipos de itens, todos distribuídos aleatoriamente ao longo do teste, sendo que há 20
palavras para cada tipo de item. São eles:
-Tipo 1 (CR: Correta Regular): Palavras
ortograficamente corretas e gramofone micamente regulares, isto é, palavras cuja a correspondência letra/som seja biunívoca (ex: ovada), a serem aceitas.
- Tipo 2 (CI: Corretas Irregulares): Palavras ortograficamente corretas e irregulares
tanto do ponto de vista da leitura quanto da
escrita, contendo a consoante “x” intervocálica
(ex. anexar), a serem aceitas.
- Tipo 3 (TV: Trocas Visuais): Pseudo
Palavras derivadas de palavras ortograficamente incorretas, com trocas visuais ou de inversão
das letras ou de substituição de letras com grafia semelhante (ex. mairdo por marido e arfigo
por artigo), a serem rejeitadas.
- Tipo 4 (TF: Trocas Fonológicas): Pseudopalavras derivadas de palavras ortograficamente incorretas, contendo trocas fonológicas
do tipo surdo/sonoras (ex. físiga por física), a
serem rejeitadas. 28.
- Tipo 5 (TO: Trocas Ortográficas):
Pseudo Palavras derivadas de palavras ortograficamente incorretas, embora homófonas,
isto é, com o mesmo som, em relação a palavra correspondente (ex. mássimo por máximo),
a serem rejeitadas.
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As pseudopalavras são originadas de
palavras com as características pré-determinadas de comprimento e a regularidade, sendo
que as letras trocadas são preferencialmente
as consoantes (como físiga por física).
A pontuação mínima do teste é zero e,
a pontuação máxima é o total do teste que equivale a 20 pontos para cada item, sendo 5 itens
teremos no total 100 pontos. Quanto maior o
número de erros entre os itens mencionados,
menor a pontuação do avaliando. A soma dos
pontos foi transformada em porcentagem.

TESTE CLOZE DE COMPREENSÃO DE
LEITURA (TCCL)
O TCCL foi dividido em duas partes.
Na versão inicial desenvolvida, a primeira parte continha um texto de gênero narrativo, com
345 palavras e 60 itens, e a segunda parte
continha um texto de gênero dissertativo/expositivo, com 249 palavras e 43 itens.
Ambos os textos foram escritos por
Britto, Trevisan e Seabra (em preparação). Há
uma omissão sistemática do quinto vocábulo,
independentemente da sua classe gramatical
ou significado, o qual é substituído por um traço do mesmo tamanho. As opções de palavras
que podem preencher aquele traço são apresentadas em múltipla escolha.
A tarefa do sujeito consiste em, após
ter feito a leitura integral do texto, circular ou
fazer um X em uma das quatro alternativas que
melhor completar as lacunas em sua opinião.
A fim de garantir a compreensão da tarefa e a
emissão de respostas pelos sujeitos, o primeiro parágrafo de cada texto é aplicado como
treino, de forma que são oferecidos oito itens
de treino no texto narrativo e cinco no parágrafo de treino do texto dissertativo.
A correção foi realizada de forma ponderada, sendo atribuído um ponto para cada
acerto e a soma foi convertida em porcentagem, levando em consideração o número de
omissões de cada texto. Quanto maior o número de erros, menor era o desempenho do
avaliando.

No texto narrativo: “O aniversário de
Bruna”, a pontuação mínima era zero e a pontuação máxima, vinte sete, o total de lacunas
a serem preenchidas. No texto dissertativo: “A
origem da bola de futebol”, a pontuação mínima era zero e a pontuação máxima onze, o total de lacunas a serem preenchidas. Para essa
pesquisa não foi analisado o tempo de execução do teste.

INVENTÁRIO DE DIFICULDADES EM
FUNÇÕES EXECUTIVAS, REGULAÇÃO
E AVERSÃO AO ADIAMENTO – (IFERA)
É um questionário com vinte e oito
questões, que avaliam Memória de Trabalho MT (5 itens), Flexibilidade Cognitiva – FC (5
itens), Controle Inibitório – CI (6 itens), Aversão
ao Adiamento – AD (5 itens) e Regulação – RG
(7 itens).
As questões descrevem exemplos de
comportamentos/ situações do dia-a-dia que
exigem as diferentes habilidades citadas acima.
Alguns exemplos: Memória de Trabalho (MT) –
“Quando no meio de uma atividade, ele/ela frequentemente esquece o que estava fazendo”;
Flexibilidade Cognitiva (FC) – “Quando ele/ela
se acostuma a fazer as coisas de uma maneira, ele/ela não gosta ou é difícil fazê-lo de outra forma”; Controle Inibitório (CI)– “Ele/ela faz
coisas sem pensar no que poderia acontecer
depois”; Aversão ao Adiamento (AD) “Ele/ela
prefere ganhar uma coisa mais simples imediatamente em vez de esperar algo mais interessante mais tarde”; e Regulação (RG) “Ele/ela
tem dificuldade de se organizar no tempo, às
vezes muito rápido e outras vezes muito lento”.
Para responder às questões, é utilizada uma escala de tipo Likert de cinco pontos
(nunca, raramente, às vezes, muitas vezes,
sempre). Maiores pontuações ou queixas em
cada área refletem maiores problemas. Para
esta finalidade, utilizou-se os softwares Excel
e Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), respectivamente.
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Esta pesquisa faz parte de um projeto
maior de doutorado, em andamento, de Brito
(2017). O projeto foi submetido e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 56677215.8.0000.0084. Após a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis pelos alunos participantes, foi realizada a aplicação dos instrumentos
de avaliação da leitura em dias diferentes, de
forma coletiva, na própria sala de aula.
Os doze alunos foram avaliados através do questionário IFERA pela professora regente da turma. O questionário foi entregue à
professora e a mesma o devolveu na semana
seguinte.

RESULTADOS
A Tabela 1 resume a pontuação geral
dos participantes nos testes de leitura e compreensão e dos escores do instrumento que
avalia as funções executivas IFERA. São apresentados a média, o desvio padrão e a amplitude mínima e máxima. Lembrando que não há
padronização para os testes aplicados, então
não é possível fazer uma análise do desempenho. Nota-se que os participantes variaram
bastante em suas pontuações nos testes de
avaliação de leitura e compreensão.
Tabela 1. Média e amplitude da pontuação dos participantes nos testes e escala
aplicados. Pontuação bruta.

Tabela 2. Apresenta os valores de r
para os testes de reconhecimento de palavras
e compreensão leitora e os subcomponentes
da escala IFERA, sendo, controle inibitório (CI),
memória de trabalho (MT), flexibilidade cognitiva (FC), aversão à demora (AD) e Regulação
(RG). Para avaliar a relação entre o desempe-

nho nos testes de leitura e compreensão foi
utilizada a correlação de Pearson.
Essa medida fornece um valor de 0 a
1,0. Sendo que, valores entre 0 e 0,20 demonstram relação nula, de 0,20 a 0,40, relação baixa, de 0,40 a 0,60, relação moderada e, acima
de 0,60 relação alta. Se o valor for positivo,
indica relação proporcional, quanto maior a
pontuação em um teste, maior a pontuação no
outro. Se o valor for negativo, indica relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior
a pontuação em um teste, menor a pontuação
no outro.
Tabela 2. Correlação de Pearson (r)
para a relação entre os testes de leitura e escrita e a escala IFERA

Legenda: * correlações moderadas,
** correlações altas, TCLPP – Teste de leitura
de palavras e pseudopalavras, TCC Narrativo
– Teste cloze de compreensão narrativo, TCC
Dissertativo- Teste cloze de compreensão dissertativo, IFtotal – Ifera total, CI- Controle inibitório, MT – Memória de trabalho, FC – Flexibilidade cognitiva, AD – aversão a demora, RG
– Regulação.
Os resultados da tabela 2 indicaram
que as habilidades de leitura de palavras e
pseudopalavras avaliadas pelo TCLPP correlacionaram negativamente com todas as habilidades de funções executivas avaliadas pela
escala IFERA com exceção dos itens que avaliam controle inibitório. Tanto as habilidades de
memória de trabalho quanto de flexibilidade
cognitiva, avaliadas pela escala IFERA correlacionaram negativamente com o TCC Narrativo,
já o TCC Dissertativo teve correlação moderada com flexibilidade cognitiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi investigar as relações entre as funções executivas e o desempenho nos testes de leitura e compreensão de textos narrativo e dissertativo de escolares
do 4º ano do ensino fundamental. Foram selecionados testes que avaliam a compreensão leitora e o instrumento IFERA que avalia diferentes componentes das funções executivas, conforme
aponta Trevisan (2014).
Com relação às funções executivas, a amostra do estudo apresentou correlação de
moderada à alta em um dos subcomponentes com os três instrumentos aplicados, que é a
flexibilidade cognitiva. Estudos revelam que a habilidade de flexibilidade cognitiva começa a se
desenvolver mais tardiamente em relação à inibição e a memória de trabalho, pois em certa medida, essas outras habilidades seriam envolvidas (DIAS; SEABRA, 2013).
Por exemplo, para ter um ponto de vista diferente, seria indispensável, antes, inibir a
perspectiva anterior e, ainda, acionar a memória de trabalho a nova abordagem do problema.
Nos testes que avaliaram a leitura, havia sempre duas alternativas muito próximas em que o
avaliando poderia automaticamente responder. É possível que isso tenha ocorrido, pelo fato dele
ter que flexibilizar uma resposta que seria automática e ter que pensar em uma alternativa que
não fosse tão óbvia.
Os resultados indicaram correlação entre memória de trabalho e dois dos testes de
leitura, corroborando com outros estudos realizados que têm demonstrado que a memória de
trabalho é um preditor do desempenho de todos os domínios escolares independentemente do
avanço do conteúdo e do aumento da complexidade nas tarefas (GONÇALVES et al., 2017).
A memória de trabalho é essencial para a compreensão de textos, objetivo de uma determinada leitura, no qual a criança precisará ir adquirindo um entendimento daquilo que está lendo
e conjuntamente recorrer a informações anteriores (CYPEL; 2016). Dificuldades na interpretação
de textos podem estar relacionadas a deficiências na memória de trabalho, embora a criança
seja fluente na leitura, não é capaz de reter e juntar as informações dos parágrafos lidos.
O teste de leitura de palavras e pseudopalavras foi o que mais correlacionou com as medidas de funções executivas. O teste compara o desempenho perante diferentes tipos de itens
psicolinguísticos, como palavras e pseudopalavras, e em diferentes organizações de figuras.
Diferentes competências psicolinguísticas são requeridas para o processamento cognitivo desse
material psicolinguístico (CAPOVILLA; SEABRA, 2010).
Por ser um teste constituído de oito itens de treino e 70 itens de teste, torna-se um teste
mais extenso, entretanto aparentemente mais simples do que os testes que envolvem leitura e
compreensão. Talvez houvesse esta correlação por ser um teste menos lúdico, sem um enredo,
uma história, exigindo maior capacidade das habilidades de aversão à demora e regulação.
Quando as crianças com aversão a demora estão perante controle do meio ambiente, elas são
frequentemente distraídas com o passar do tempo.
Modelos teóricos analisados anteriormente apontam que a habilidade de aversão à demora se caracteriza, quando sob controle do meio ambiente, pela tendência de escolha de uma
recompensa menor, mas imediata, atuando impulsivamente (TREVISAN; 2014).
Já a habilidade de regulação se refere à mobilização de energia necessária para mudar
o estado do corpo na direção adequada para uma tarefa ou situação, além disso, esta função
adaptativa tem uma forte similaridade com conceitos como esforço mental e motivação.
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Em relação ao controle inibitório, não houve nenhuma correlação. O controle inibitório
está ligado à tarefa de inibir distratores, favorecendo assim, a exclusão de estímulos que não interessam ao objetivo atual, a atenção e seus subtipos incluem-se neste processo (CYPEL; 2017).
Desta forma, o controle inibitório pode ajudar na inibição de respostas presumidas a estímulos
distratores durante o tempo em que a criança lê um texto difícil ou enquanto discrimina letras e
sons.
Estudo com pré-escolares que predominantemente leem pela rota fonológica está correlacionado com o controle inibitório, conforme aponta Gonçalves et al. (2017), diferentemente do
presente trabalho. Uma das hipóteses para os nossos achados é de que os avaliados já fazem
a leitura via rota lexical exigindo menos demanda do controle inibitório.
Outra hipótese para não haver correlacionado com o controle inibitório pode ser referente à aplicação do teste que foi aplicado por uma pessoa desconhecida em um ambiente
controlado, fazendo com que eles conseguissem resistir a impulsos de conversar ou desviar o
foco da atenção, apesar da tarefa poder estar sendo cansativa ou da vontade de fazer alguma
outra coisa. Contudo, a amostra é relativamente pequena sendo necessário aumentar a amostra
para fazer essas inferências.
Desse modo, o presente trabalho traz uma discussão sobre os aspectos relacionados
às funções executivas e o desempenho em testes de leitura de palavras e pseudopalavras e
compreensão de textos, que são relevantes para a área da Psicopedagogia, pois se pode refletir
sobre a contribuição que, partindo deste estudo e de estudos posteriores podem subsidiar a
avaliação clínica e escolar.
A partir de resultados quantitativos e qualitativos, intervenção precoce-preventivas de
funções executivas podem ser inseridas na rotina escolar auxiliando as crianças na leitura e escrita potencializando seu desenvolvimento no processo de aprendizagem, além disso, estimular
a criatividade, memória de trabalho, flexibilidade e autocontrole. Também devido à escassez de
testes de leitura padronizados, maiores pesquisas na área para elaboração de posteriores testes
normatizados.
Este estudo apresentou algumas limitações. Em primeiro lugar, o tamanho da amostra
foi pequeno, o que diminui o poder de generalização desses achados para a população. No
entanto, foi possível identificar a relevância da flexibilidade cognitiva nos componentes de leitura
observados. Em segundo lugar, a amostra foi feita somente com crianças de uma escola particular. No entanto, estudos futuros podem utilizar uma amostra de crianças maior e de escolas
particulares e públicas.
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O ALUNO COM ALTAS HABILIDADES /
SUPERDOTAÇÃO E SUA INCLUSÃO NA ESCOLA

RESUMO: Alunos com Altas Habilidades / Superdotação tendem a apresentar comportamentos
com alto em diferentes áreas. É fato que estes alunos apresentam um desempenho escolar
acima da média, porém, muitos deles podem apresentar dificuldades emocionais e de relação
social. Por isso, esses alunos estão incluídos na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, que garante a eles que o sistema escolar ofereça recursos pedagógicos, humanos e materiais para que este aluno se integre ao sistema refugar de
ensino. Este artigo pretende explicitar as características dos alunos com Altas Habilidades /
Superdotação, além de tratar de sua inclusão na sala de aula pela perspectiva da formação do
professor.

Palavras-chave: Inclusão; Altas Habilidades; Superdotação; Escola; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

A

educação das pessoas com altas habilidades/superdotação tem sido um assunto em evidência nos últimos tempos, inclusive sendo divulgado pelas mídias,
jornais, programas de televisão, evidenciando as características destes sujeitos
e a necessidade de uma identificação adequada, assim como uma proposta educacional que
contemple suas demandas.
Esta preocupação surge especialmente pela constatação no contexto social e educacional de que estes alunos fazem parte da escola regular, seja ela pública ou privada, e que, por
seus comportamentos diferenciados, despertam atenção dos professores, pais e comunidade,
os quais nem sempre estão preparados para o reconhecimento dos mesmos.
Estes alunos estão descritos na proposta educacional brasileira como participantes das
ações da Educação Especial, onde os professores da sala regular e da sala de recursos multifuncionais devem oferecer atendimento educacional que supram suas necessidades específicas.
Nesse sentido, faz-se necessário que os gestores educacionais ajam como sujeitos
ativos destas práticas direcionadas aos alunos com Altas Habilidades / Superdotação, questionando a didática e práticas tradicionais de ensino, além de dirimir possíveis mitos sobre o tema.
Este trabalho tem como objetivo conceitual/teórico identificar propostas de intervenção
pedagógica para estudantes com Altas Habilidades / Superdotação. O método da pesquisa consistiu numa abordagem bibliográfica e releitura de autores que já publicaram sobre o tema, além
de especificar o que se entende por alunos com Altas Habilidades / Superdotação.
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ALTAS HABILIDADES /
SUPERDOTAÇÃO NA POLÍTICA
PÚBLICA BRASILEIRA
O tema das Altas Habilidades / Superdotação é introduzido no Brasil com a chegada
de Helena Antipoff, em 1929. Suas pesquisas
foram fundamentais para a educação dos alunos que possuíam essa condição.
Este tema ainda é bastante desconhecido, mesmo por profissionais da área da
Educação. A grande maioria não sabe como
trabalhar com um aluno superdotado e não
tem conhecimento sobre as características que
eles apresentam.
O atendimento aos alunos com Altas
Habilidades / Superdotação é uma preocupação para os pesquisadores da área e Governo
no que concerne a implantação de políticas públicas que favoreçam uma ação integrada que
aprimore a prática e a atuação do professor, no
intuito de incluir este aluno na escola regular.
As Altas Habilidades / Superdotação
tem sua primeira menção em 1971, na Lei de
Diretrizes e Bases (BRASIL, 1971), no artigo
9º:
Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971. Artigo 9º).

A Lei 9394/96, capítulo V, artigo 59 da
LDB traz maior avanço no que se refere às Altas Habilidades/ Superdotação, contemplando-a especificamente:
II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados.
IV – Educação especial para o trabalho, visando sua
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelam capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas
áreas artísticas, intelectual ou psicomotora (BRASIL,
1996, p. 17)

Após a Declaração de Salamanca
(BRASIL, 1994), onde o Brasil teve participação efetiva, houve como princípio básico da

Educação inclusiva que “todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível,
independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter (p. 5). Por conta
disso, surgiu a necessidade de implementação
de um sistema educacional inclusivo e de qualidade que promova a aprendizagem e considere as diferenças.
Com a Lei Federal 10.172 de 09 de
janeiro de 2001, o tema Altas Habilidades / Superdotação torna-se mais presente:
A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou
múltipla, quer de características como altas habilidades,
superdotação ou talentos (BRASIL, 2001, p. 47).

Embora o ConBraSD (Conselho Brasileiro
de Superdotação) não seja um órgão governamental, ele foi fundado em março de 2003 no intuito
de estimular e incentivar a formação e o aperfeiçoamento de recursos destinados à educação, pesquisa, identificação e atendimento a pessoas com
altas habilidades / superdotação e suas famílias,
além de promover congressos, palestras, cursos e
outras atividades (GAMA, 2006, p. 25).
Foram implantados em 2005 os Núcleos
de Atividades de Altas Habilidades / Superdotação (NAAH/S) em todos os estados brasileiros,
com centros de referência para o atendimento especializado de alunos superdotados de modo a
garantir atendimento aos alunos na rede pública
de ensino.
Os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades / Superdotação visam atender os alunos
com Altas Habilidades / Superdotação regularmente matriculados nas escolas públicas com o objetivo de estimular o potencial e a criatividade, bem
como o senso crítico desses alunos, por meio de
recursos pedagógicos e didáticos, e profissionais
especialistas. Também promovem capacitação de
professores e fornece acompanhamento aos pais
e à comunidade (BRASIL, 2006, p. 11).
Percebe-se então, que o Brasil está trabalhando para que o ensino aos alunos com Altas
Habilidades / Superdotação seja de qualidade,
porém, muitas crianças que são superdotadas, sequer são identificadas e, sem receber estímulos
adequados, o mais comum é que haja o desperdício dessas habilidades.
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ALTAS HABILIDADES /
SUPERDOTAÇÃO: ALGUNS
CONCEITOS

EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA
ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES /
SUPERDOTAÇÃO

Segundo a nova Política Nacional de EduOs alunos com Altas Habilidades / Sucação Especial na Perspectiva de Educação Inclu- perdotação têm necessidades diferentes dos
siva:
outros alunos, assim sendo, cabe ao educador
Alunos com Altas Habilidades / Superdotação demonsreconhecer e trabalhar as diferenças, de modo
tram potencial elevado em qualquer uma das seguintes
áreas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, que todos tenham a mesma relação em sala e
liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar não se sintam diferentes.
grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e
Portanto, é necessário propiciar ao prorealização de tarefas em áreas de seu interesse (BRA- fessor, formações que incluam conhecimentos
SIL, 2008, p. 9).
que auxiliem a prática, na intenção de incluir
A teoria das Inteligências Múltiplas, deos alunos com Altas Habilidades / Superdotasenvolvida por Gardner propôs sete inteligências, em 1983: linguística, lógico-matemática, ção, bem como oportunizar que este aluno perespacial, interpessoal, intrapessoal, musical e maneça nas turmas de ensino regular. Alencar
corporal-cinestésica. Em 1999, ele propôs a (2001) escreve que:
inteligência naturalista e uma possível nona in- Um aspecto que tem sido foco de muita atenção é a
teligência em 2003, que ainda está em estudo, formação do professor. Este, sem sombra de dúvida,
chamada de existencial. Atualmente, temos en- tem um papel da maior importância, tanto para a destão, oito inteligências definidas (GAMA, 2006). coberta e reconhecimento das potencialidades de cada
“O desenvolvimento de cada uma, no aluno como para a provisão de condições favoráveis
entanto, dependerá tanto de fatores genéti- a este desenvolvimento. Sobretudo o professor que se
cos e neurobiológicos quanto de fatores mo- propõe atuar diretamente com alunos que se destacam
tivacionais e culturais” (GAMA, 2006, p.35). É por suas habilidades superiores necessita de uma preimportante ressaltar que a pessoa com Altas paração especializada (ALENCAR, 2001, p.147).
Habilidades / Superdotação pode desenvolÉ sabida a importância de uma educaver uma dessas inteligências ou duas ou mais
ção sincronizada com as necessidades cada
combinadas, e elas se manifestam por meio de
vez mais urgentes e dinâmicas dos alunos, em
fatores culturais e motivacionais que afetam o
uma sociedade competitiva e em constante
indivíduo.
Os conceitos de Altas Habilidades / transformação, e por isso, o papel do professor
Superdotação proposto por Renzulli (1986) e diante de um aluno com necessidades educade inteligência, proposto por Gardner (1995) cionais especiais tem se desenhado de forma
estão intimamente ligados. Na Teoria dos Três cada dia mais complexo.
O papel do professor não é uma disAnéis de Renzulli (1986 apud FREITAS, 2006),
as Altas Habilidades / Superdotação são defi- cussão recente no meio acadêmico, mas definidas:
nir sua posição diante de novas ideias e, prinO comportamento superdotado consiste nos compor- cipalmente da grande diversidade de alunos
tamentos que refletem uma interação entre três grupa- torna-se fundamental para o sucesso e permamentos básicos dos traços humanos – sendo esses nência dos alunos com Altas Habilidades / Sugrupamentos habilidades gerais ou específicas acima perdotação em uma sala de aula regular.
da média, elevados níveis de comprometimento com
A Resolução CNE/CP n 1/2002, que
a tarefa e elevados níveis de criatividade. As crianças estabelece as Diretrizes Nacionais para a Forsuperdotadas e talentosas são aquelas que possuem mação de Professores da Educação Básica,
ou são capazes de desenvolver estes conjuntos de tra- instituem que as Universidades devem forneços e que os aplicam a qualquer área potencialmente cer, em sua organização curricular, formação
valiosa do desenvolvimento humano. (RENZULLI apud docente voltada para a diversidade e contemFREITAS, 2006, p. 15-16 - grifos do autor).
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cidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, onde estão incluídos os
alunos com Altas Habilidades / Superdotação.
Para que haja então, a inclusão desses
alunos, é necessário criar estratégias inclusivas como a reelaboração do projeto político
pedagógico das escolas, além da formação e
qualificação dos professores. Assim sendo, a
inclusão deve começar pela conscientização
do próprio educador, para uma efetiva prática
de ensino-aprendizagem, no intuito de proporcionar uma escola aberta à diversidade, possibilitando o desenvolvimento integral do aluno:
Como inclusão, entendemos o processo de reconhecimento e respeito das diferentes identidades dos alunos
e uma cultura institucional que aproveita estas diferentes identidades para o benefício da educação de todos.
Por outras palavras, é uma educação para todos [...],
(RODRIGUES, 2005, p. 7).

Podemos concluir então, que a educação inclusiva dá direito a qualquer criança de
frequentar a escola regular, sendo atendido em
seus interesses, necessidades e potencialidades, sendo função da escola rever concepções
e paradigmas educacionais.
Quando se fala em inclusão, deve-se
observar a questão das adaptações curriculares não somente no âmbito pedagógico, mas
no espaço físico para os que possuem dificuldade de locomoção ou que não possuem visão
funcional possam se deslocar sem riscos pela
sala e pela escola. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1998) estabelecem:
[...] estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem
dos alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de
necessidades dos alunos na escola. (BRASIL, 1998, p.
15).

Dessa forma, percebe-se que a escola
é que precisa se adaptar às necessidades dos
alunos e não os alunos adaptar-se aos paradigmas escolares, como é o presenciado na
maioria das escolas que compõem a rede regular de ensino.

Não se pode perder de vista que alunos com necessidades especiais, incluindo
crianças com Altas Habilidades / Superdotação
tem direito assegurado por lei à uma educação
que potencialize suas habilidades e promovam
sua inclusão. Os desafios são grandes, mas é
importante que o professor estude, identifique
e crie estratégias interventivas no processo de
ensino-aprendizagem adequadas para o sucesso escolar.
Para desenvolver atividades com alunos com Altas Habilidades / Superdotação
precisa-se levar em conta que modelos interventivos são sugestões e podem não ser o
ideal. É preciso entender que os projetos de
intervenção devem ocorrer conforme a realidade da escola.
Pérez, Rodríguez e Fernández (1998)
explicitam algumas possibilidades:
Agrupamento em centros específicos:
baseia-se na escolha e separação dos alunos
por níveis de habilidade ou desempenho, que
pode ocorrer mediante o agrupamento dos alunos em escolas ou turmas especiais, ou por
meio da organização de pequenos grupos
atendidos na sala de aula de forma diferenciada dos demais alunos;
Agrupamento em aulas específicas em
escolas regulares: realiza-se com encaminhamento dos alunos para realizar outras atividades fora de sala;
Agrupamento parcial/temporal: baseia-se em formar um grupo na própria sala de aula
por períodos de tempo determinados.
A crítica a este modelo, segundo as autoras, é que os alunos podem se sentir isolados ou discriminados por participarem de uma
escola, turma especial ou por serem os únicos
a saberem todas as respostas em sala. Mas
eles também podem ser acolhidos conforme
suas habilidades.
Por isso, elas aconselham que as escolhas de conteúdo envolvam as preferências
e interesses dos alunos e que o programa desenvolvido deve ser periodicamente reavaliado.
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O método de formação de grupos com
alunos de interesses e com capacidades semelhantes é válido, uma vez que propicia espaço
oportuno para o desenvolvimento das habilidades dos alunos, além deles conhecerem seus
pares e poderem desenvolver atividades onde
as características e ritmos de cada um será
respeitado, favorecendo o desenvolvimento
de autoconhecimento, autovalorização, construção de sua identidade e conscientização
de que as pessoas são singulares e apresentam necessidades diferenciadas (SABATELLA;
CUPERTINO, 2007).
Outro método sugerido é o da flexibilização / aceleração (intervenção na sala de
aula regular), que consiste na admissão do
aluno precocemente ou o avanço para séries
posteriores.
Pode também ocorrer por meio da flexibilização do currículo em um espaço de tempo
menor e / ou propor atividades que incorpore
os conteúdos da grade curricular em menos
tempo, com atividades no período das férias,
contraturnos, cursos à distância ou créditos em
exames especiais, que gerem dispensa de algumas disciplinas (SABATELLA; CUPERTINO,
2007).
O lado positivo deste método é a motivação do aluno, e seu lado negativo é que
pode provocar nos alunos, o isolamento e separação dos amigos, causando insegurança e
até preconceito. Portanto, para ao se indicar
um aluno para aceleração, é necessário que
ele seja avaliação não somente intelectualmente, mas emocionalmente e se tem maturidade
física para tal.
A última sugestão interventiva é o enriquecimento, este pode ser desenvolvida de
três maneiras:
1. Conteúdos curriculares:
• Adaptações curriculares: trata de
adaptação curricular com alterações dos objetivos, conteúdos, métodos, atividades, distribuição do
tempo e avaliação;
• Ampliações curriculares: pode ser
pensado pelos professores e pode
ser aplicado pela ampliação verti-

cal, restrita a uma disciplina ou mais
que apresentem conteúdo ampliado
e aprofundado, e por ampliação horizontal, envolve várias disciplinas
integradas em um projeto. As atividades podem ser em grupo ou individual;
• Tutorias específicas e monitorias:
um professor da escola ou de fora
é designado para auxiliar o aluno
em suas atividades. Na monitoria, o
aluno pode se beneficiar do auxílio
de um monitor ou o aluno pode ser
o monitor, ficando assim motivado
em aprofundar o conhecimento e
contribuir para a sua socialização.
2. Contexto de aprendizagem: consiste
em inserir no currículo programas que desenvolvam o pensamento produtivo e crítico; proporcionem projetos independentes individuais
e em pequenos grupos; promova atividades
de exploração em diferentes áreas do conhecimento; planeje atividades conforme os interesses dos alunos; resolução de problemas reais
e futuros; crie de oficina de invenções; concurso de ciências, letras, artes visuais e plásticas; conceda aulas de música, interpretação
ou artes visuais; prepare colóquios; estudos
aprofundados sobre temas específicos; elabore adaptações curriculares; participe em projetos extracurriculares; desenvolver projetos de
pesquisa (PÉREZ; RODRÍGUEZ; FERNÁNDEZ,
1998 apud SABATELLA; CUPERTINO, 2007).
3. Extracurricular: consiste em programas de desenvolvimento pessoal em pequenos grupos que promovam habilidades de relacionamento interpessoal, reflexão e atração
pelo conhecimento; programas com mentores
para auxiliar o desenvolvimento de talentos específicos.
Merlo (2001) apresenta como alternativas para se aplicar nas escolas, atividades
para aprimorar o conhecimento em clubes de
pesquisas ou esportes, oficinas de artes e outros. O objetivo do enriquecimento curricular é
ampliar e aprofundar temas estudados no currículo regular e suas atividades podem envolver
projetos, viagens de estudo, competições, pa1425
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lestra, etc., no intuito de proporcionar ao aluno
um espaço onde ele possa expressar seus talentos tendo a orientação de um professor com
formação apropriada e também trabalhar áreas
de dificuldade.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, documento
elaborado pela Secretaria de Educação Especial (MEC/SEESP, 2001), recomenda as seguintes ações no sistema escolar para atender
alunos com Altas Habilidades / Superdotação:
• Processos de avaliação pedagógica e psicológica;
• Avaliar a possibilidade de matrícula
em série compatível com o desempenho escolar, levando em conta, o
aspecto sócio emocional do aluno;
• Atendimento suplementar para o
aprofundamento e/ou enriquecimento curricular;
• Aceleração/avanço conforme regulamento dos respectivos sistemas
de ensino, permitindo, quando necessário, a conclusão da educação
básica em menor tempo;
• Registrar em ata escolar e no dossiê do aluno os procedimentos adotados. Ainda, incluir, no histórico
escolar, as especificações cabíveis;
• Atendimento educacional nos projetos pedagógicos e regimentos escolares.
É recomendado que as escolas de educação básica firmem parcerias com instituições
de ensino superior para dar prosseguimento a
este trabalho no Ensino Médio e ao desenvolvimento de estudos no Ensino Superior, inclusive
pensando-se em bolsas de estudo para alunos
de baixa renda.
Existem autores que, além de adaptações e enriquecimento curriculares para os
alunos com Altas Habilidades / Superdotação,
defendem a formação de professores para oferecer um ensino de qualidade para esses alunos. Em um estudo, Alencar (2007) ao questionar professores como eles se sentiam quando
tomavam conhecimento de que trabalham com
alunos com Altas Habilidades / Superdotação,

os mesmos demonstravam se sentirem inseguros em conduzir o processo de aprendizagem
para estes alunos, preferindo não os ter em
sala. Este resultado ilustra como falta formação
específica para educadores trabalharem com
alunos com essas características.
Merlo (2011) defende formação específica sobre Altas Habilidades / Superdotação para os professores, para que eles possam promover a inclusão real destes alunos.
A autora destaca ainda, características que um
professor com alunos com Altas Habilidades /
Superdotação deve ter: se interessado, criativo
para solucionar problemas, ter flexibilidade na
conduta pedagógica e nas relações entre seus
alunos, possibilitando o crescimento de talentos e habilidades, oportunizando desafios e
contextos interessantes que motivem a aprendizagem.
O documento Saberes e práticas da
inclusão: desenvolvendo competências para o
atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades/superdotação (MEC/SEESP, 2006), elaborado pela
Secretaria de Educação Especial, integra uma
série de encontros para os professores desenvolverem uma compreensão sobre a educação
inclusiva, as Altas Habilidades / Superdotação
e os recursos pedagógicos necessários para
atender este público.
A intervenção aos alunos identificados
com Altas Habilidades / Superdotação é de
suma importância para inclui-los no sistema
escolar e potencializar seus talentos e habilidades. Há diferentes sugestões para realizar no
âmbito escolar, assim, é importante que a equipe escolar fique atenta aos seus alunos para
identificar e oferecer as melhores estratégias
conforme as necessidades individuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora haja uma boa evolução ao longo dos anos nas Políticas Públicas para o atendimento de crianças com Altas Habilidades / Superdotação, verificou-se, por meio das literaturas
utilizadas, que os alunos ainda não têm sido atendidos adequadamente, já que uma inclusão
efetiva perpassa pela formação satisfatória dos professores e a estruturação da escola. Observou-se que os professores ainda não se sentem preparados para trabalharem com estes alunos.
É necessária uma mudança paradigmática dos sistemas educacionais, levando em conta as potencialidades dos alunos e não apenas as disciplinas e resultados quantitativos, o que
favorece somente uma parcela dos alunos. Uma escola inclusiva precisa trabalhar com a diversidade.
Nesse sentido, precisa-se refletir sobre a inclusão de alunos com Altas Habilidades /
Superdotação, que fazem parte das salas de aula do ensino regular, mas não são assistidos de
forma adequada.
Para que isso ocorra, mudanças no sistema de ensino, tanto regular, quanto nas instituições de ensino que formam os professores precisam ser pensadas. Repensar o currículo,
voltando-o para o atendimento à diversidade nos cursos de formação de professores é um dos
principais desafios a se enfrentar.
Focar na preparação do professor é importante para proporcionar subsídios na intenção
de melhorar o processo de ensino dando ênfase à qualidade do conhecimento e não à quantidade de conteúdos abordados, incentivando o professor a ser um pesquisador e, principalmente,
um facilitador do conhecimento.
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A CONSTRUÇÃO DO LETRAMENTO

RESUMO: Neste artigo, busquei abordar questões relacionadas ao processo de alfabetização e
letramento, entende-se que são processos inseparáveis que devem caminhar juntos. É importante que ocorra práticas de letramento o qual caracteriza uma ação educativa do uso de práticas sociais de leitura e escrita, permitindo e percebendo a importância e a necessidade em
desenvolvê-las nas séries iniciais. A construção da linguagem escrita na criança se dá como
um trabalho contínuo ao considerar o real significado que a escrita tem na sociedade. Portanto, o trabalho de pesquisa bibliográfica, se caracteriza como científica e exploratória. Na
atualidade as crianças chegam à Escola com diversos tipos de conhecimentos, é necessário
que o professor faça uso da leitura e da escrita utilizando diversos portadores de textos, para
que assim a criança possa se interagir com o mundo letrado no início de sua escolarização. A
construção da linguagem escrita na criança faz parte de seu processo geral, se dá como um
trabalho contínuo de elaboração cognitiva por meio de inserção no mundo da escrita pelas
interações sociais e orais, considerando a significação que a escrita tem na sociedade.

Palavras-chave: Construção do Conhecimento; Alfabetização; Letramento; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

o debater questões relacionadas ao processo de alfabetização e letramento, entende-se que são processos que precisam estar sempre juntos, um depende do
outro, devendo caminhar sempre juntos, sendo que alfabetizado é aquele aluno
que conhece o código escrito, sabe ler e escrever.
Portanto, um aluno letrado se designa a ação educativa de desenvolver o uso de práticas
sociais de leitura e escrita em contextos reais de uso, onde começa um processo extenso que
torna o aluno capaz de utilizar a escrita de forma definida em diversas situações sociais.
A construção da linguagem escrita na criança faz parte de seu processo geral, se dá
como um trabalho contínuo de elaboração cognitiva por meio de introdução no mundo da escrita
pelas interações sociais e orais, considerando a significação que a escrita tem na sociedade.
Atualmente, estamos vivendo em uma sociedade, em que as crianças chegam à Unidade Escolar com diversos tipos de conhecimentos em relação à cultura letrada. Dessa maneira, é
importante que o professor faça o uso da leitura e da escrita, utilizando diversos portadores de
textos, que contenham diferentes gêneros textuais, como leitura de anúncios, revistas, jornais,
realizações de bilhetes, cartas, para que assim a criança possa se integrar ao mundo letrado,
logo no início de sua trajetória escolar.
Para que a criança tenha uma boa bagagem, a família também poderá contribuir com
as práticas de leitura e de escrita, incentivando o treinamento das crianças em casa, para que
ao chegarem à escola, possam desenvolver o trabalho com mais facilidade, recebendo logo no
início da aprendizagem o gosto pela leitura e pela escrita.
O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância da construção da criança
letrada, do letramento, em comum acordo a alfabetização delas, e a necessidade em desenvolvê-las nas séries iniciais, além de identificar o papel que as práticas de letramento desempenham em relação as crianças que iniciam a carreira escolar.
Objetivos específicos deste trabalho, será o de detectar os principais aspectos que as
leituras proporcionam no aprendizado do aluno nas séries iniciais, além de proporcionar maior
conhecimento e um olhar mais crítico em relação ao letramento nas séries iniciais dos alunos.
Também o de contribuir através deste estudo onde poderia mostrar uma troca de teoria e prática
nas alternativas metodológicas, como a leitura e como pode contribuir no processo de ensino
aprendizado do aluno.
A metodologia que será utilizado no decorrer do artigo, por meio de pesquisa bibliográfica, é contemplar de forma simples, o tema abordado, onde vou considerar os resultados e a
abordagem significativa dos resultados no ensino aprendizado na criança letrada, além de verificar como o professor onde o mesmo pode trabalhar o tema relacionado com práticas de leitura
e escrita, é possível entender a necessidade em ocorrer eventuais atividades que dizem respeito
ao trabalho realizado com crianças que estão inseridas nas séries iniciais, utilizando todo material pedagógico, práticas pedagógicas, que possam auxiliar na construção do letramento da
criança na sua vida inicial escolar no processo educativo.
Para a realização deste estudo foi necessário caracterizar o problema, classificar e definir, sendo assim constitui o primeiro estágio de uma pesquisa científica, caracteriza-se em uma
pesquisa exploratória e bibliográfica, que recupera o conhecimento científico acumulado sobre
o problema sendo de forma descritiva, as informações obtidas não são quantificáveis os dados
serão analisados indutivamente, possui interpretação de fenômenos e atribuições de significados caracterizando uma pesquisa qualitativa.
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O CONCEITO DE LETRAMENTO
Nos países desenvolvidos, as práticas
sociais de leitura e escrita consideraram um
problema considerável no contexto de que a
população embora alfabetizada, não denominava as competências de leitura e de escrita
necessárias para uma atividade efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que
envolvem a língua escrita.
Atualmente, está sendo um problema
enfrentar o domínio precário de competências
de leitura e de escrita que são necessárias para
a participação em práticas sociais letradas e as
dificuldades no processo de aprendizagem do
sistema da escrita nos alunos, pois a questão
tem sido intensa nos últimos anos, em relação
aos problemas da aprendizagem inicial.
No Brasil por volta dos anos 80, alguns
pesquisadores que analisaram as práticas de
escrita, uso da língua, sentiram falta de um
conceito que se referisse a esse aspecto social e histórico, do uso da escrita associadas à
palavra, pois o movimento aos pesquisadores
fez despertar a importância e a necessidade
das habilidades para o uso competente da leitura e da escrita onde sua origem vinculada à
aprendizagem inicial da escrita desenvolvendo-se basicamente a partir do questionamento do
conceito de alfabetização.
Desta forma, ainda em 1980 se dá a invenção do termo letramento no Brasil, pois seu
foco se tornou de participação e discussão nas
áreas da educação e da linguagem o que se
evidencia no grande número de artigos e livros
voltados para o tema.
Contudo, além da alfabetização, esta
definição de tema interdisciplinar do âmbito
social, cognitivo e linguístico sendo este o letramento, é um processo amplo que torna o
indivíduo capaz de utilizar a escrita de forma
deliberada nas situações sociais.

É um momento de extrema importância
para que o professor possa desenvolver práticas de leitura e escrita no convívio escolar, o
contato com diversos portadores de textos, a
compreensão dos textos pelas crianças irá incentivar a desenvolverem a prática de adentrar
no mundo letrado com mais facilidade, pois os
alunos estarão sendo preparados para conhecerem o mundo que as rodeiam, onde poderão
assimilar da maneira correta o de compreender
o código e refletir sobre ele. De acordo com
Goulart, (2002):
Podemos entender tal relevância no sentido da participação crítica nas práticas sociais que envolvem a escrita, mas também no sentido de considerar o diálogo
entre os conhecimentos da vida cotidiana, constitutivos
de nossa identidade cultural primeira, com os conhecimentos de formas mais elaboradas de explicar aspectos da realidade. (GOULART, 2002, p. 52).

Para a construção do letramento é importante ter experiência com textos variados e
de diferentes gêneros, pois a constituição do
ambiente de letramento, a seleção do material
escrito, deve estar guiada pela necessidade
de iniciar as crianças no contato com diversos
textos e de facilitar a observação de práticas
sociais de leitura e escrita nas quais suas diferentes funções e características sejam consideradas.
Portanto, o letramento é conhecido
como um estudo de quem executa práticas
sociais de leitura e escrita de quem frequenta
eventos em que a escrita é integrante no processo de interpretações, interações, atitudes e
competências discursivas e cognitivas que traz
um diferenciado estado de inserção em uma
sociedade letrada: “Nesse sentido, os textos
de literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos publicitários, entre outros, são os modelos
que se podem oferecer as crianças para que
aprendam sobre a linguagem que se usa para
escrever” (BRASIL, 1998, p. 151-152).
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Recentemente a palavra letramento foi
introduzida na linguagem da educação e das
ciências linguísticas, há pouco mais de duas
décadas, por isso houve a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura
e de escrita mais avançadas e complexas que
as práticas anteriores de ler e de escrever, que
resultaram da aprendizagem do sistema de escrita.

O UNIVERSO DO LETRAMENTO PARA
AS CRIANÇAS

O letramento engloba a técnica de desenvolvimento e o uso dos sistemas de leitura
e escrita na sociedade, pois o letramento está
inserido em um conjunto de práticas, que vem
modificando a sociedade, ou seja, o letramento
é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a
O novo assunto de pesquisa sendo es- leitura tenham sentido e façam parte da vida
sas as práticas sociais refletiam as transforma- do aluno, designa práticas de leitura e escrita.
ções nas práticas letradas tanto dentro ou fora
da escola, atualmente, com a vasta mudança
A palavra letramento é uma tradução
na língua o termo letramento se deu por ca- para o português da palavra inglesa “literacy”
minhos diferentes daqueles que explicam a in- que pode ser traduzida como a condição de
venção do termo em outros países, no Brasil à ser letrado, ou seja, uma pessoa alfabetizada
discussão do letramento surge sempre estabe- não é necessariamente uma pessoa letrada,
lecida ao conceito de alfabetização, em que os pois, alfabetizado é aquele indivíduo que sabe
dois processos devem caminhar juntos. Dessa ler e escrever, já o letrado é aquela pessoa que
forma, destaca Soares (2004):
sabe ler e escrever, interpretar, mas, que res-

Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita
que ultrapassam o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível da aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização
(SOARES, 2004, p. 20).

Através do Letramento, passou-se a entender que, nas sociedades contemporâneas,
era insuficiente o mero aprendizado das “primeiras letras”, e que integrar-se socialmente,
envolve também “saber utilizar a língua escrita
nas situações em que esta é necessária, lendo
e produzindo textos”. Segundo, Val, (2006), comenta: “Essa nova palavra o Letramento veio
para designar essa nova dimensão da entrada
no mundo da escrita, que se constitui de um
“conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades necessários para usar a língua em práticas sociais” (VAL, 2006, p. 13).

ponde adequadamente às demandas da sociedade voltada ao uso adequado da leitura e da
escrita.
Portanto, a linguagem é um fenômeno
social, estruturada de forma ativa e grupal do
ponto de vista cultural e social de cada um, porém, a palavra letramento é utilizada no processo de inserção numa cultura letrada. Segundo
Freire (1987): “A narração, de que o educador
é 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 ”
(FREIRE, 1987. p.57).
A entrada da criança no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do
ato de ler e escrever, pois a mesma necessita
saber fazer e envolver-se nas atividades de leitura e escrita apropriando-se do costume de
escrever.
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Assim as alterações no conceito de
alfabetização nos censos demográficos ao
longo das décadas permitiam identificar uma
progressiva extensão desse conceito. A partir
de 1990, o conceito de alfabetização ocorreu,
onde aquele que declara o saber ler e escrever,
sendo aquele que exerce a prática de leitura e
escrita ainda que na simplicidade.

Para que uma criança entre no mundo
da escrita, é necessário passar por dois processos mútuos, e inseparáveis, a conquista do
sistema convencional de escrita, sendo esse 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 sendo essa o letramento. Assim a criança começará a entender qual
A criança, nas séries iniciais, quando é a função que os diferentes gêneros textuais
não alfabetizada, é apropriada em funções e irão tratar e compreendê-los através da leitura,
no uso da língua escrita, essas são crianças compreensão e interpretação.
letradas sem serem alfabetizadas. O fracasso
do sistema de alfabetização na progressão
ALFABETIZAR LETRANDO NAS
continuada, explica a situação, pois, podemos
SÉRIES INICIAIS
letrar antes de alfabetizar ou o contrário, essa
compreensão é o grande problema das salas
Nas séries iniciais, o ato de alfabetizar
de aula, na atualidade, pois deve haver uma letrando é simplesmente fortalecer ações sigespecificidade, aprendizagem sistemática se- nificativas de aprendizagem sobre a língua, de
quencial, de aprender, não é possível ensinar a uma maneira que proporcione situações onde
ler e escrever, ou qualquer coisa em educação, a criança possa interagir com a escrita a partir
sem um método.
de usos reais expressos nas contrárias situações comunicativas, sendo este algo possível
O professor em sala de aula, não é o desde a educação infantil.
único responsável pelas crianças estar letrada,
mas de todos os professores que trabalham
Quando o alfabetizar e letrar um aluno,
com leitura e escrita, cada um, é responsável significa levar para a sala de aula uma diverpelo letramento em suas diferentes áreas de sidade textual que possibilita às crianças penestudo.
sarem sobre a língua que se escreve a norma
culta ou padrão.
Segundo Soares (2001):
O professor, precisa assumir esta resO letramento, é o uso que se faz da língua escrita com ponsabilidade, que significa ensinar de fato a
toda sua complexidade, em práticas sociais de leitura língua escrita, e para isto é necessário que os
e escrita, é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, e professores alfabetiza letrando desde as séries
que usa socialmente a leitura e a escrita, que pratica e iniciais, começando o ensino da língua escrita
responde adequadamente às demandas sociais (SOA- em contextos de letramento.
RES, 2001, p 39-40).

Portanto, uma pessoa pode ser considerada letrado mesmo quem não seja alfabetizada, na medida em que ao participar de
contextos de letramento utiliza estratégias orais
dos conhecimentos construídos sobre a língua
que se escreve, mesmo sem saber ler e escrever conhece a estrutura da língua escrita.

Desta forma, o procedimento de alfabetização ocorre na perspectiva do letramento,
sendo este usado para atender as demandas
sociais em que não basta aprender ler e escrever, é indispensável utilizar, de maneira eficiente compreendendo a função de ambas em
contextos sociais.
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É importante que as crianças compartilhem com os adultos alfabetizados, com a
leitura e a produção de textos, mesmo antes
de estarem alfabetizados convencionalmente.
Quando as crianças fazem da leitura e escritura regularmente e exploram com elas os textos
narrativos, não só aprendem a ler com mais
facilidade como se revelaram bons escritores
no término de sua trajetória escolar, ler e escrever textos significativos, onde o educador
possa criar um ambiente letrado, considerando
o conhecimento prévio, embora pequenas, as
crianças levam para a escola o conhecimento
que advém da vida:
[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola,
não se caracteriza como um momento inaugural de
entrada em um mundo desconhecido: embora ainda
“analfabeta”, a criança já tem representações sobre o
que é ler e escrever, já interage com textos escritos de
diferentes gêneros e em diferentes portadores, convive
com pessoas que leem e escrevem, participa de situações sociais de leitura e de escrita [...] (SOARES, 1999,
p. 69).

Nas séries iniciais o trabalho com textos na alfabetização é importante para enfatizar
os dois aspectos da aprendizagem da língua
escrita, assim o aluno alfabetizado e letrado
tem possibilidade de utilizar a escrita nas diferentes situações do dia a dia.
O Aluno preciso participar de práticas
sociais de leitura e escrita, pois é importante
não somente para o processo de alfabetização
do aluno, mas também para a apropriação da
língua escrita em situações reais de uso. Por
este motivo, a importância do aluno, trabalhar
com os diversos gêneros textuais, pois a alfabetização na perspectiva do letramento deve
evidenciar a importância nos diferentes suportes de leitura.
Portanto, tendo em vista proporcionar
ao aluno as formas de utilização da escrita para
diferentes finalidades, se faz necessária uma
proposta pedagógica onde o aluno possa ter
o suporte desejado ao pleno desenvolvimento

desses aspectos envolvidos na aprendizagem
da leitura e da escrita desde o início da escolaridade.
Certamente, que em seu cotidiano a
partir das situações de letramento uma vez que
os textos apresentam situações comunicativas
diferenciadas, é possível que o aluno compreenda que a estrutura e a organização dos textos estão relacionadas a diferentes funções que
exercem nas práticas do dia a dia a realidade.
Para que uma criança possa ler e escrever, ela precisa se envolver a apropriação
do sistema alfabético e ortográfico e o desenvolvimento das habilidades textuais, pois, a produção de textos observando os elementos discursivos, conforme a tipologia textual, de modo
a perceber que cada gênero tem uma forma
diferente quanto à estrutura e organização.
Portanto, o professor precisa desenvolver neste conceito práticas significativas de
desenvolvimento para o aluno relativamente do
funcionamento e utilização desse ensino, o papel do professor, será sempre o de intervir de
forma a tornar mais efetiva esta reflexão, através de uma profunda imersão das crianças nas
práticas sociais de leitura e escrita, só a partir da descoberta do princípio alfabético e das
convenções ortográficas formamos um leitor
e escritor autônomo. De acordo com Ferreiro
(2001):
Progredir alfabetização adentro não é uma jornada tranquila. Encontram-se muitos altos e baixos nesse caminho, cujos significados precisam ser compreendidos.
Como qualquer outro conhecimento no domínio cognitivo, é uma aventura excitante, repleta de incertezas, com
muitos momentos críticos, nos quais é difícil manter ansiedade sob controle (FERREIRO, 2001).

Com a chegada do letramento na sociedade do conhecimento, as constantes mudanças no campo educacional requerem dos
professores a busca contínua de inovações,
objetivando melhoria de suas práticas pedagógicas, este processo provoca reelaborações de
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conhecimentos, compreendendo o professor
O professor deverá atuar com a escomo um ser que compartilha com o saber, criba, em atividades de produção coletiva de
sendo a escola um espaço permanente de pro- textos, deverá propor a reescrita da história pedução de conhecimento.
las crianças, assim é possível refletir sobre o
que as crianças escrevem e como se escreve.
A partir de seus diferentes usos e fun- Segundo Brito, (2007): “a criança vai construinções requeridos pela sociedade, é preciso, de- do o seu conhecimento da linguagem escrita,
senvolver práticas sociais de leitura e escrita, que não se limita ao conhecimento das marcas
de modo a compreender o letramento enquan- gráficas a produzir ou a interpretar, mas envolto um novo conceito de compreensão acerca ve gênero, estrutura textual, funções, formas e
da função social da escrita.
recursos linguísticos” (BRITO, 2007. p .36).
Especialmente, considerando o direito de todos à adequação da escrita enquanto
bem cultural, é preciso assumir no processo de
apropriação da escrita pela criança, de maneira eficaz com situações significativas de aprendizagem, proporcionando a possibilidade de
alteração da realidade. Encontramos a escrita
em diferentes ambientes sociais, essa que faz
parte do nosso cotidiano, especialmente com
o aparecimento real da sociedade do conhecimento. É necessária a reflexão em torno das
práticas de letramento desenvolvidas no processo de alfabetização:

O professor alfabetizador precisa fazer
diferenciado da alfabetização na perspectiva
do letramento, pois requer conhecimentos específicos acerca da natureza da aquisição da
leitura e da escrita, a fim de que possa compreender a dinâmica do processo de aprender
pelo aluno com vistas à sistematização do código escrito.
Os pensamentos a respeito da alfabetização e do letramento nos revelam a necessidade da junção dos dois termos na prática
pedagógica alfabetizadora, de modo que o
trabalho pedagógico desenvolvido na escola
enxergue uma proposta de alfabetizar letrando,
onde o ensino e a aprendizagem do código
estejam associados pelas práticas sociais de
utilização da escrita.

Segundo Weisz, (2000): “o ensinar a
língua escrita em contextos letrados, a função
do professor é observar a ação das crianças,
acolher ou problematizar suas produções, intervindo sempre que achar que pode fazer a
reflexão dos alunos sobre a escrita avançar”
Contudo, em uma sociedade letrada,
(WEISZ, 2000. p.62).
não basta apenas aprender ler e escrever, é
preciso praticar socialmente a leitura e a esNas escolas, as práticas de letramento crita, compreendendo as finalidades entre os
devem ocorrer de forma reflexiva o professor diversos contextos de letramento. Alfabetizar
precisa a partir da apresentação de situações Letrando não constitui um novo método de alproblemas, em que, as crianças revelam es- fabetização, consiste na utilização de textos vapontaneamente as suas hipóteses e sejam le- riados no ambiente escolar, melhorando assim
vados a pensar sobre a escrita, participar com a prática de somente alfabetizar, sendo essa
as crianças, lendo e escrevendo com função uma perspectiva pedagógica com metodolosocial, utilizar textos significativos, interagir gias relacionadas à aquisição da leitura e da
com a escrita, utilizar textos reais, que circulam escrita.
na sociedade, utilizar a leitura e a escrita como
forma de interação.
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UM BREVE RELATO SOBRE A
EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS
A educação foi tratada pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 16 de julho de 1934 em seus artigos 148
e 158. Também em 10 de novembro de 1937,
artigos 128 a 134 entre outras. Pois diferentemente das constituições anteriores, a atual
Constituição federal obteve um avanço na educação ao status de fundamento da república
Federativa do Brasil.
O Governo atualmente vem tratando a
educação com muito cuidado na primeira infância. Organizações internacionais e organizações da sociedade, por um número crescente
de países em todo o mundo. A partir da aprovação da lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em 1996, a educação infantil passa
a ser definida como a primeira etapa da Educação Básica.

AS LEGISLAÇÕES PARA A PRIMEIRA
INFÂNCIA EM UM CONTEXTO
ESCOLAR
Foi em dezembro de 1996, que o legislador atendendo ao compromisso do legislador
constituinte de 88, referente ao direito do cidadão
à educação, agasalhados na Constituição Federal
nos artigos 205 e 214, foi então editado a Lei nº
9.394/96, que se deu o nome de Lei de Diretrizes
e Bases da Educação LDB.
A LDB é merecedora de tantos elogios,
pois estendeu a garantia da gratuidade para as
creches e pré-escolas, pois a Constituição prevê
apenas o atendimento em creche e pré-escolas
às crianças daquela idade, silenciando quanto à
gratuidade.

Em consequência, diante do sistema de
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e pela Lei n° 9.394/96 (LDB), concluímos que
mesmo sem o caráter obrigatório para os pais ou
responsáveis, a creche e a pré-escola, corresponCom tudo isso, a Constituição atual, re- dendo a deveres do Estado e da família para com
a educação, são etapas integrantes do ensino funconheceu pela primeira vez que a Educação
damental, tornando-se secundário o disposto no
Infantil, é um direito à criança, opção da família artigo 30 da LDB.
e dever do Estado. Foi a partir desta constituição que a educação no Brasil deixou de estar
Desta forma a família, primeiro espaço de
vinculada apenas a política de assistência so- convivência do ser humano, é um ponto de refecial, e passou a integrar-se a política nacional rência fundamental para a criança pequena, onde
de educação.
se aprende e se incorporam valores éticos, onde
são vivenciadas experiências carregadas de signiDesta forma, a Constituição Federal ficados afetivos, representações, juízos e expectacriou a obrigatoriedade de atendimento em tivas.
creche e pré-escola. No Brasil os Poderes PúPois é na educação inicial da criança que
blicos poderiam fazer muito mais pela educase
dá
com
a família, e também na comunidade
ção, promovendo-a, colocando-a a disposição
de todos, até porque ela, a educação, encontra e, com o advento do trabalho feminino, cada vez
mais cedo, nas escolas. As instituições de Eduseu referencial maior no artigo XXVI, da Decação Infantil tornam-se mais necessárias, tendo
claração Universal dos Direitos Humanos, de caráter complementar à educação recebida na fa1948, da qual o Brasil é um de seus signatá- mília.
rios. Estamos vivendo um momento histórico
muito oportuno para a reflexão e a ação em
Esse princípio, afirmado tanto na Consrelação às políticas voltadas para as crianças. tituição Federal quanto na LDB, consta do mais
importante documento internacional de educação
A educação e o cuidado na primeira in- do século XX, a Declaração Mundial de Educação
fância são tratados como prioridades por parte para Todos. Dessa forma, um momento precioso
dos governos Federal, Estadual e Municipal, é o período de adaptação da criança, fase fundaatualmente, também pelas organizações da so- mental para a troca de conhecimentos entre pais e
ciedade civil, onde o número de profissionais escola e para a constituição de laços de confiança
entre eles.
aumenta a cada dia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, a conclusão que foi feito, é que desde que as crianças frequentem
as séries iniciais, sua capacidade de leitura e de escrita será apropriada ao longo de sua vida
escolar, o quanto antes a criança for inserida mais chances de obter um conhecimento melhor.
Com base no tema, deste trabalho, é necessário compreender a prática pedagógica
como elemento de produção do conhecimento, dessa forma, ocorre a necessidade e precisão
do alfabetizar as crianças.
O professor é a peça fundamental para que haja relação que vai beneficiar o crescimento
sadio da criança, o papel do mesmo é compreender e ter certeza sobre como intervir no seu
processo de desenvolvimento de modo a contribuir na relação da alfabetização, desta forma o
trabalho feito pelo professor e também pelas pessoas que participam do aprendizado da criança, requerendo mudanças significativas acerca de práticas pedagógicas através do ensino da
leitura e da escrita para o seu aprimoramento nas séries iniciais.
Para finalizar a conclusão do trabalho, a escola está se tornando um ambiente, acolhedor, e afetivo, estão realmente, se importando, a se formar cidadãos que possam desenvolver-se
plenamente e de forma promissora, e isso se torna crucial na vida de seus alunos.
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LIBERDADE RELIGIOSA, LAICIDADE E
LEGISLAÇÃO OS DIREITOS HUMANOS E
IMPACTOS SOCIAIS NO BRASIL

RESUMO: O artigo discute a questão da dignidade da pessoa humana e o respeito às diferentes
culturas, frente à diversidade religiosa e a laicidade no País, e os efeitos que a obediência a
essa legislação trazem a sociedade. Definiremos conceito de liberdade religiosa e laicidade,
bem como suas finalidades de acordo com a legislação em um processo histórico, e evolutiva
das religiões, juntamente com os avanços sociais e a legislação relacionada.Percebemos que
o assunto é bem conflitante, com divergentes opiniões, mas fica claro o poder de influência
das religiões, na busca numa convivência pacífica, onde os indivíduos professam a fé, ou não
professam fé alguma, e suas convicções, respeitando o outro, diminuindo ou até extinguindo
a discriminação frente ao assunto de laicidade, e interferindo em diversos assuntos políticos,
econômicos e sociais desde os tempos primitivos até os atuais.

Palavras-chave: Dignidade; Ser Humano; Liberdade; Religião.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem por escopo abordar os aspectos relacionados com a garantia do Direito Constitucional Brasileiro de Liberdade de expressão religiosa, no
contexto atual, com as inúmeras transformações das relações sociais, priorizando o respeito aos direitos fundamentais, juntamente com a laicidade do Estado, sendo o Brasil
imparcial e cumpridor dos direitos de todos os cidadãos.
O tema apresentado é importante uma vez que visa buscar um entendimento sobre a
garantia das normas constitucionais, civis e penais no meio social, político, econômico e jurídico, como também averiguar as profundas transformações que as diferentes religiões e crenças
proporcionaram as normas jurídicas, bem como os impactos que estas causam na sociedade.
Como exemplo, as interferências políticas e econômicas, evidentes no atual cenário brasileiro.
Ao tratar do Direito de Liberdade Religiosa, nos dias atuais precisamos, relembrar a história desde os primórdios, e também as diferentes culturas, para compreender a atual legislação,
com finalidades protetivas e punitivas, obrigando o Estado, resguardar tal direito fundamental,
com preciosidade, sendo este de modelo Laico.
Nesse contexto o presente artigo visa responder ao seguinte questionamento: Quais
impactos jurídicos a Liberdade de Expressão, embute na sociedade? Se quando resguardado o
direito fundamental, citado, respeitando os direitos humanos e a laicidade do Estado?
Estudaremos então, Estado Laico, que para muitos é percebido como um Estado sem
Religião, e na realidade a laicidade vem propor exatamente o contrário que seria o respeito as
diversas religiões, inclusive do Estado, consagrando a liberdade para todas sem a sua intervenção ou prioridade a quaisquer uma delas, sendo então o Estado, neutro e ao mesmo tempo
respeitoso com o pluralismo religioso do país.
A laicidade é a separação da fé de domínio privado e a instituição de domínio público.
A prioridade não está em ter ou não o Ensino religioso na grade curricular e sim no respeito a
essa laicidade, inclusive para com aqueles não professam fé alguma.
O pluralismo de religiões no contexto brasileiro tem como escape a laicidade, e os direitos humanos, na busca de uma pacificação social, sem enredos de discriminação, solucionando
os diferentes conflitos, com dialogo e respeito.
Discutiremos a seguir alguns conceitos e elementos culturais e históricos, sobre o Ensino
Religioso, direitos fundamentais, diferentes culturas, bem como a legislação que regulamenta a
liberdade de expressão religiosa, observando o processo histórico e cultural de nosso País. Por
fim, analisaremos algumas formas de prevenção e punição contidas nas normas atuais garantidoras, desse direito fundamental.
Portanto, tal pesquisa surge da constante necessidade de combate aos conflitos religiosos e discriminação, nos valendo dos óbices constitucionais, tendo como base os direitos fundamentais, diante de contrastes que geram perdas para sociedade brasileira, por tais desrespeitos
a liberdade de expressão religiosa.
Ressaltamos que o tema fora desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica e através de coleta de dados em livros, artigos jurídicos, além de documentos e textos virtuais, como
por exemplo reportagens, legislações.
Para tanto, o objetivo geral, demonstrar os impactos jurídicos negativos e positivos que a
sociedade Brasileira enfrenta com as divergências causadas pela laicidade e a liberdade religiosa. E como, objetivos específicos, definir os institutos de liberdade religiosa, laicidade e direitos
humanos; analisar o direito fundamental de liberdade religiosa na história e no ordenamento jurídico;Correlacionar outros princípios que garantem o direito de liberdade religiosa; analisarmos a
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legislação sobre liberdade religiosa e direitos humanos. Analisarmos os impactos sociais frente
ao direito de liberdade religiosa.
Esta pesquisa se justifica por mostrar que a sabedoria popular vem carregada de conceitos de alguns assuntos como, por exemplo, que religião não deve ser discutida em sala de aula,
em um país que não expressa uma religião como oficial. Isto não é fácil, com o sincretismo que
impera a séculos no Brasil.
A maioria das instituições acredita que falar de Deus é para as igrejas que é os espaço
públicos devem ser respeitados ignorando que religião existe, mesmo sendo eles carreados de
diversas delas, com características e ideologias de fé diferentes.
Mas indiretamente de alguma forma acontece, nos diversos ambientes da sociedade,
relações e contatos explicitando a crença de cada um, pois somos seres sociáveis, e na convivência, nos relacionamentos, nossas atitudes são carregadas da cultura religiosa, dentro e fora
de diversos ambientes sociais, como por exemplo, em escolas, redes sociais, dentre outros
espaços.
Nossa sociedade atual está vivenciando um momento historicamente triste, e com inúmeras mortes acontecendo, e no Brasil pior que tal situação do Covid 2-19, é a guerra política e
religiosa que nossa nação tem participado no geral, ofensas, escárnios, desrespeito, em busca
de interesses próprios.
Pertencente a um grupo religioso ao qual sou convicta de minha fé e ideologia, me vejo
também pertencente a uma sociedade cheia de hipocrisia, que defendem muitas vezes ideologias que na maioria das vezes não compreendem de fato, por não buscarem a fundo o que é
verdadeiro de fato, somos o tempo todo enganados, politicamente vivenciamos uma guerra de
guetos como nas eras antigas, em que as pessoas perdem o respeito pelo outro, dizem valorizar
a paz e a vida, mas desprezam valores tão simples como a liberdade de expressão religiosa,
ignoram a fé, em busca de um ideal , menosprezam o povo, e até mesmo a vida deste povo
convictos de que estão certos e de que são os donos da razão.
Existem pessoas que trabalham, convivem e se relacionam no mesmo ambiente e professam de diferentes formas sua fé ou não professam fé alguma. Neste sentido justifica se o
trabalho na inteligência de direcionarmos essa convivência em nosso país com respeito, valorizando cada um dentro do todo, sem priorizar política ou religião alguma, ainda que tendo no
mesmo ambiente a expressão cultural de todas as Religiões, em um ambiente rico de diferentes
culturas religiosas com a fé de cada um, ou os que não a professam, ¨não dá para deixar Deus
fora disso¨, ou seja a Religião está inserida no mundo e em nosso país, isso é inegável.
É um momento histórico e triste, que não dá para impor a fé ou a ciência, é um tempo de
sermos verdadeiramente Laico, e deixar que cada um decida por si, não podemos e não temos
indícios reais de que a fé é o caminho, ou que a razão seja o caminho, o que temos diante de
tão situação é um caminho incerto, de diferentes opiniões, que se relacionam diretamente com
a crença de cada um.
Buscaremos com a pesquisa, orientações de que não é tempo de mudarmos força entre
fé e política, em um estado que se diz laico precisamos mas unir forças na concretização de um
futuro de incertezas sociais, econômicas e emocionais, com menos impactos negativos no país.
Em que medida a liberdade religiosa no Estado Laico e democrático, pode impactar juridicamente na sociedade, quando resguardado esse direito fundamental, respeitando os direitos
humanos?
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LIBERDADE RELIGIOSA E PAÍS LAICO,
NO TEMPO E NA HISTÓRIA
No tocante o estudo, pensarmos em
expressão religiosa nos remete ao tempo e a
história, bem como qual seria a definição de
religião. Definirmos religião não é tarefa fácil,
expressar suas dimensões e contextos é algo
complexo, pensaremos então um pouco sobre
alguns elementos espirituais, de crença, fé, e
estatutos jurídicos no conjunto de contextos
sociais e culturais, resumidamente, desde os
tempos primitivos até nossa atualidade.
Antigamente liberdade religiosa e religiosidade, não era um tema polêmico como na
atualidade. No período primitivo percebemos
as religiões sendo expressa pelos povos da
época com pinturas nas cavernas, acreditavam
que os espíritos de seus ancestrais continuavam a existir para orientá-los.

No Mediterrâneo Oriental algumas religiões praticadas até hoje começaram a se
desenvolver como o zoroastrismo, primeira
religião a crer em um só Deus (monoteísta),
depois veio o Judaísmo como primeira religião
abraamica, seguida do islamismo e Cristianismo.
A sociedade avança e com isso o avanço das inúmeras religiões, muitas se ramificaram, principalmente entre o séc. XIX e XX, mas
em todas elas percebemos as evidências de
credos anteriores, observamos que muitas religiões são similares, em contrapartida entre elas
também encontramos muitos credos conflitantes, com paradigmas e credos contraditórios,
alguns acreditam em inúmeros deuses, outras
em um único Deus, e ainda temos a classe dos
que não acreditam em nenhum Deus, e apenas
na ciência, considerados ateístas.
Na maioria das crenças, vem embutido
intrinsecamente a ideia de direito atual, quando observamos o contraste entre bem e mal,
suas relações sociais, políticas e interferências
diretas na vida de um povo, normalmente com
uma função moral, pautada em orientação, podemos dizer que seria uma lei, a ser obedecida
se comparada às normas jurídicas atuais.

A era do período paleolítico a religião
é um instrumento utilizado para tomada de importantes decisões invocando os deuses, para
compreender fenômenos naturais, exercendo
a religião grande influência na sociedade, o
que ocorre em grande parte da história humana. Nessa época se colaborou também para
a consolidação de grupos sociais, reforçando
Isso fica mais claro com a linha divihierarquias e sendo utilizada como ferramenta
sória entre filosofia e religião, pois quando se
política.
diz respeito crenças alguns códigos são uniDesde os tempos primitivos exigiam versais, como por exemplo, os mandamentos,
religiões, porém dentre todas elas a considera- em todas e qualquer religião , independe ser
da mais antiga é o hinduísmo datada do séc. um ou vários deuses, a função é única ser obeXIII a.C, que sobrevive até os tempos atuais, decida, como regra de lei, elas existem para
se ramificando dela o pluralista, o Jainismo, o uma convivência pacífica, o que chamamos enLudismo, e mais tarde no séc. XV o Sikhismo. tão de um modelo social exercendo através de
seus líderes, influências nos demais setores da
As dinastias chinesas estabelecem es- sociedade, principalmente política.
tados e impérios com religiões populares, mais
tarde no séc. XII a.C. surgiram o Taoísmo e o
confucionismo, desenvolvendo no Oriente.
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Assim como a religião nos trouxe segundo Bruno Alexander (o livro das Religiões),
ordem social, nos trouxe também muitos conflitos, em que muitos querem propagar poder, ou
que muitos se apóiam como subterfúgios para
cometer genocídios consumados, como foi o
caso triste do Holocausto, e como muitos atualmente ainda disfarçam através da religião com
ironia de fé, para cometer homicídios, estupros,
e inúmeros outros delitos.

Ainda com a separação do Estado e a
Igreja, o modelo de escola continua sendo o
Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu
(Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus), uma espécie de experiências
vivenciadas no colégio Romano, com o objetivo de expansão missionária através da pedagogia, com estilo filosófico de Aristóteles, e
a teologia de Santo Tomás de Aquino que se
destacou por sintetizar a filosofia com o cristianismo, sendo considerado até os tempos atuPor motivos torpes de alguns, ou sim- ais pelo catolicismo.
plesmente pelo fato de poder, muitos foram
perseguidos e até mortos por professar sua reCom influência da Revolução Franligião, atualmente em muitos lugares do mundo cesa de 1979 e as ideias de independência
muitos morrem se expressarem sua religião, no Americana de 1776, o Brasil promulga nossa
Brasil, isso atualmente não acontece por força Constituição Republicana de 1891, extinguinlei jurídica que abominou a perseguição e disdo o poder moderador da Constituição de
criminação de qualquer religião.
1824, ampliando o poder de voto. Surge então
o ESTADO LAICO, perdendo a predominância
Diante desse cenário de perseguições
do catolicismo e a imposição de suas regras,
no passado surgem os filósofos, pensadores
modelos e credos, se diferem do que é resMarxismo, leninismo, dentre outros, que conponsabilidade do Estado, como por exemplo, o
sideravam a religião como negativa para o desenvolvimento humano, originando os estados ensino, escola agora é universal, pública, laica,
regida por princípios republicanos, destacancomunistas (ateístas, e anti-religiosos).
do se na transposição de contextos sociais, as
Em resposta aos avanços da ciência, culturas próprias e o conceito da laicidade, a
as religiões mais antigas começara adaptar se igreja perde o poder que agora é do Estado.
a mundo moderno, ou se ramificaram, e algumas permanecem convictos de suas crenças
tradicionais, considerando as mudanças adotadas pelas demais religiões como heresias.
Com isso ganharam muitos adeptos que rejeitaram as religiões mais liberais do mundo moderno.
No séc. XX surgem com o movimento
da Nova Era, outras influências, e o cristianismo começa a crescer com a busca de religiões
mais tradicionais, e vem crescendo a cada dia
no Brasil, principalmente os protestantes.
No início do cristianismo poder político
da igreja tinha grande força, por isso, impunha
a sociedade comportamentos e regras do império Romano com modelo jesuítico, transmitindo a sociedade uma visão de mundo conforme os preceitos da igreja.

Percebamos que laicidade são formas
de relações democráticas entre o Estado e
cidadãos e de cidadãos com eles mesmos,
instaurando a separação da sociedade civil e
religiões, num processo de respeito em que o
Estado não exerce poder religioso e a igreja
não exerce poder político, separando o poder
público do Privado, ou seja, a cidadania das
liberdades individuais, isto é, um modelo com
obediência aos direitos fundamentais, dentre
eles a liberdade de expressão religiosa, descrita no art.5° da Constituição Federal, prevalecendo convicções e pensamentos com influências biológicas, culturais, políticas e sociais.
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O espaço público torna indivisível, para
todos, onde nenhum cidadão poderá impor
suas convicções religiosas, e em contrapartida
o Estado laico não intervém nas organizações
coletivas (como exemplo: as instituições escolares).

país, frente ao vírus que assola a nação, um
discurso do ódio, acreditamos que isso até parece retroceder à época do império ou a ditadura em que uma minoria elitizada tinha voz, os
demais era força, expressar opinião era força.
A laicidade garante a todos a igualdade de tratamento, a minoria não é tratada diferente da maioria, e vice e versa, as leis são
válidas para todos os cidadãos, sendo possível a defesa do espaço público, e até mesmo
da sociedade, em que o indivíduo privado, não
pode ofender sem limites o público, mas com
direito de convicções individuais, respeitando
o coletivo.

A laicidade do Estado, garante ao indivíduo a liberdade de expressão religiosa, apresentada no art. 5º da Constituição Federal de
1988, sendo assim a pessoa tem seu direito
privado resguardado e poderá ter suas convicções, optar por mudar quando quiser ou não
expressar convicção religiosa alguma. Sendo
a laicidade a coexistência de todas as convicções religiosas no espaço público e o respeito
a todas elas sem quaisquer formas de discriSe pensarmos racionalmente ainda
minação ou repressão, oferecendo proteção às que Netflix, não seja de domínio público (Estaconfissões minoritárias.
do), é coletivo, infringindo convicções por meio
do filme citado. O interessante é que expressar
A laicidade não fere a liberdade de ex- o que repudia a fé não tem sofrido qualquer
pressão, pelo contrário garante a liberdade, em repressão, tendo em vista que muitos acharam
que minorias religiosas adquirem o direito de um absurdo a retirada do filme, e que muitos
voz sem repressão. O que ameaça à liberdade vêem as imagens grotescas desse PR. Fulano
de expressão religiosa é pensar ser censura ou de tal rolando nas redes sociais como um esdignidade ferida, a opinião de opositores que petáculo do riso, mas o mesmo expressar sua
por se pautarem na liberdade de cátedra e ex- fé nas redes sociais sofre repúdio e censura,
pressão artística, invadem a fé alheia, com in- “cultura do ódio” o que na verdade é apenas
sultos, difamações, piadas sem graça, e men- o exercício da liberdade religiosa, ou seja, a
tiras de acordo com seus ideais, ferindo o do lei veio para garantir o direito de liberdade de
outro, deixando de ter o respeito pela laicidade, expressão o religiosa, atrelada a essa laicidade
gerando conflitos e em alguns casos repercus- que seria o respeito por essa liberdade e pelo
sões de grande teor, como o exemplo do filme o outro e não uma guerrilha.
que atualmente vem sendo criticado ¨Portas
dos Fundos¨. Percebemos que o autor em sua
Percebemos isso também nas instituiprodução afronta os cristãos,
ções escolares, quando algumas festas religiosas, filmes, teatros, são impostos na grade suComo diz Eduardo Bolsonaro ¨Será tilmente, para educadores ou até mesmo para
que vale a pena afrontar e ofender 86% da po- alunos, com convicções que ferem os ideais
pulação Brasileira¨, procurando expor e impor e convicções de outros no tocante a religião e
em um grande meio de circulação a fé de ou- religiosidade, exemplo disso, são as Festas Jutrem à custa da liberdade de expressão que não ninas, tradicionalmente católicas e carregadas
tem por objetivo tais conflitos, mas o contrário de seus ideais, atualmente proibidas por legisdisso, exemplo atual disto é um grande nome lações em alguns lugares, cito aqui a prefeitura
gospel sendo ridicularizado nas redes sociais, de São Paulo, porém alguns ainda infringem a
e por muitos cientistas e fundamentalistas, que lei, e alguns municípios ignoram a laicidade de
professam fé diferentes, e ainda mais carac- nosso país.
terizar a sua fé a respeito da situação atual do
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A laicidade segundo Cassamasso, em
sua obra Estado Laico, é explicada de maneira que laico vem do grego Laos, que significa
povo, ele defende então que o Estado deve ter
um olhar para todo povo, obrigando o a separar das religiões e confissões religiosas, a fim
de que não venha um grupo social aliar se, e
estar o restante da sociedade em detrimento
de uma única fé.

LIBERDADE RELIGIOSA NO
BRASIL: DIFERENTES CULTURAS,
DIFERENTES RELIGIÕES

A princípio precisamos compreender
um pouco sobre o que é a cultura de um povo
e sua relação direta com a Religião. Podemos
compreender cultura como um complexo que
inclui todos os hábitos de um povo (costumes,
arte, conhecimento, lei, moral, crenças). Esses
Para o autor a sociedade brasileira já fatores influência a vida em família e na socieobteve inúmeros avanços, após a proclamação dade em que vive.
da república, a constituição de 1988 e os direitos humanos, dentre muitos outros, mas esCada país expressa uma cultura singutamos longe de um modelo de laicidade aca- lar, própria, carregada de suas ideias, comporbada. No Brasil é evidente os mais variados tamentos, símbolos, e práticas sociais, apreninteresses, que existem nas relações de poder, didos de geração em geração. Poderíamos
gerando alianças e conflitos, interações entre o caracterizar como a herança social de cada
político e o religioso, colocando em cheque a povo. Dá se aí a correlação com a religião, que
questão de um país verdadeiramente laico.
nada mais é que o conjunto de sistemas culturais e de crenças, em que estabelecem símboO autor do livro Estado Laico destaca los, Deus ou deuses, e doutrinas que relacioainda a importância de buscarmos uma verda- nam a humanidade com seus valores sociais e
deira laicização em meio aos desafios e jogos morais juntamente com a sua espiritualidade.
de interesse:
Nosso país é caracterizado por aspectos culturais bem diversificados, o que nos faz
pressupor a inúmeras e diferentes religiões,
desde os antepassados até os tempos atuais,
a imigração de espanhóis, portugueses, africanos, alemães, italianos, japoneses, chineses,
dentre outros para Brasil é clara, além dos indígenas que aqui já habitavam desde os priA laicidade em nosso país é então o re- mórdios. Contudo cada um traz consigo uma
conhecimento de toda religião que não seja no- história, uma cultura, e com isso seus ideais
civa ao Estado, com respeito à crença de cada religiosos.
indivíduo particular. O que muitos em nosso
país esperam é a tolerância de uma minoria,
A partir desta realidade, observamos
frente à maioria, quando ninguém faz valer o algumas religiões que compõem a cultura Braque lhe é democraticamente garantido.
sileira. O Budismo, introduzido no Brasil pelos

É preciso romper com ilusões, produzidas pela aplicação inelástica, desse binômio a realidade dos Estados,
e tratar de avaliar a laicização. a partir de um amplo
espectro, cuja graduação registrar o nível de laicidade
alcançado pelo poder estatal (ESTADO LAICO, MARCO
AURÉLIO LAGRECA CASAMASSO).

Japoneses, no século XX, atualmente ainda
A multiplicidade de culturais é garanti- possui seus seguidores, porém muitos se torda pela laicidade, contrariando o neoliberalis- naram cristãos pelo casamento ou pelas mismo, procurando uma igualdade legítima sem sões realizadas pelo cristianismo.
uma guerra de opiniões divergentes, gerando
ainda mais discriminação, quando não vivenciada da maneira correta.
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O cristianismo, que se subdividem em
várias denominações com doutrinas (culturas)
diferentes, exemplo: Catolicismo, Protestantismo, adventista, anglicanismo; são os denominados cristãos, porém com características e
ideais de fé diferentes. Podemos citar também
o Mormonismo, Igreja Ortodoxa, Testemunha
de Jeová, Espiritismo, Islamismo, Judaísmo,
Neopaganismo, Religiões Afro brasileiro como:
Umbanda, candomblé, e outras, Hinduísmo e
Santo Daime.
Portanto com essa gama de Religiões
ressaltamos a necessidade do respeito à laicidade, um país carregado de culturas e saberes
diferenciados, em que todos têm sua cultura
singular, suas crenças, seus ideais, suas convicções, e todos vivem numa mesma sociedade, o Brasil, e para que a harmonia reine se faz
necessária a recorrência do respeito e da lei,
como finalidade principalmente em ambientes
públicos, para que haja obediência e porque
não explicitar nas escolas, onde todas essas
diversidades convivem juntos, procurando evitar a discriminação, o bullyng e objetivando o
bem estar social coletivo, bem como diversos
espaços sociais, como estamos vivenciando
atualmente com as redes sócias em alta, pelo
confinamento, e as divergências religiosas e
políticas se conflitando a todo vapor.

LEGISLAÇÃO: DIREITOS
FUNDAMENTAIS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO RELIGIOSA
Os avanços tecnológicos trouxeram o
crescente conhecimento da população, algumas mudanças ocorreram e a diversificação de
crenças aumentou. Observamos que Tomé de
Souza trouxe consigo seis missionários para
o Brasil, e funda o colégio da Companhia de
Jesus, primeira escola pública das muitas que
temos atualmente.
Em 1759 com os jesuítas expulsos, o
ensino passa para as mãos da igreja católica,
no ano de 1824, com a primeira Constituição
Política do Brasil, Dom Pedro declara a igreja
Católica Apostólica Romana como à oficial religião do Império.
O divisor de águas ocorre em 1890
com o Decreto 119 A, assinado pelo Presidente Manuel Deodoro da Fonseca, proibindo a
intervenção do Estado na igreja, e consagrando a igreja a liberdade de cultos. Com vigor
em 1991, a constituição republicana, proclama
então com a separação de Estado e Igreja a
aceitação de todas as religiões.

O ensino religioso e reintroduzido em
1931, nas escolas públicas, com caráter faculTemos então, por finalidade em nosso tativo, é um novo marco para história das religipaís o respeito a lei, e as divergências, já que ões, surge à coligação nacional pró estado lailaicidade, veio para apaziguar a guerra e não co, e em 1934, além de facultativo a freqüência
para caracterizá-la.
do aluno nas aulas de ensino religioso, estas
deveriam ser compostas por representantes de
todas as religiões.
A Constituição de 1946 traz a seguinte
redação:

O ensino religioso constitui disciplinas de horários das
escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno,
manifestada por ele, se for capaz, ou pelo representante legal ou responsável.
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A primeira LDB 4024 de 1961 propõe:

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

O ensino religioso constitui disciplina dos horários das
escolas oficiais, é de matrícula facultativa, e será ministrado sem ônus para os poderes públicos, de acordo
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por
ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou
responsável. § 1º A formação de classe para o ensino
religioso independe de número mínimo de alunos. § 2º
O registro dos professores de ensino religioso será realizado perante a autoridade religiosa
respectiva (art.97 LDB 4024/61).

I- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná- los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
I
- recusar fé aos documentos públicos;
II
- criar distinções entre brasileiros
Em 1967 vivemos o retrocesso e o ensino religioso volta a fazer parte da grade oficial ou preferências entre si” (Art.19 CF/88).
das aulas, para grau primário e médio, redação
mantida na Constituição de 1969. No ano de
Em 1996 a LDB 9394/96, define o
1971 continua nos horários normais das aulas, ensino religioso nas escolas públicas, sendo
porém de caráter facultativo, e perdemos o valor este de caráter facultativo, construindo os hode laicidade, com essa decisão jurídica.
rários normais das escolas públicas de ensino
Por fim nossa Constituição Federal de fundamental, sendo oferecido de acordo com
1988 traz diversos artigos que esclarecem a as preferências manifestadas pelos alunos ou
liberdade de expressão religiosa, e a inviolabi- seus responsáveis e sem ônus para os cofres
lidade da liberdade de crença, garantindo tam- públicos, sendo este ensino conforme inciso I,
bém a separação de religião e educação, sendo confessional ou Interconfessional descrito no
facultativo tal ensino e com respeito à laiciza- inciso II. A diferença é que o responsável é o
ção: “Serão fixados conteúdos mínimos para
aluno ou responsável, entidades religiosas creo ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores denciadas e capacitadas para ministrar as aulas e no segundo o responsável são entidades
culturais e artísticos, nacionais e regionais”.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, consti- que elaboram seu respectivo programa.
tuirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem. ”
Art.210 CF/88
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
VI
- é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
VII
- é assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;
VIII
- ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei - Art.5º CF/88.

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas
de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e
admissão
dos
professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil,
constituída pelas diferentes denominações religiosas,
para a definição dos conteúdos do ensino religioso.”
nova redação dada ao art.33 da (LDB 9394/96 pela lei
9475/97).
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Alguns anos depois a disciplina torna
se foco novamente em 2009, quando o Congresso Nacional assina o Acordo Santa Sé, assinado em novembro de 2008, a LDB descreve
a redação:

Os ministros que defenderam o ensino não confessional justificaram que, para um
País laico, a escola pública é direito de todas
as pessoas, sendo religioso ou não, como é o
caso dos ateus e agnósticos que representam
nove por cento da população. Em contrapartiArt. 11 - A República Federativa do Brasil, em obser- da o relator, justifica o voto pelo modelo não
vância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade confessional citando;
cultural e da pluralidade confessional do País, respeita
a importância do ensino religioso em vista da formação
integral da pessoa. §1º. O ensino religioso, católico e
de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em
conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação (Decreto n°
7.107/2010).

Com isso o ministro Luís Roberto Barroso coloca em julgamento no STF, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 4.339,
passou a questionar a legislação que sustenta
o ensino religioso como disciplina baseado no
Estado Laico, pedindo a inconstitucionalidade
baseado na liberdade de expressão religiosa,
no pluralismo confessional do País.
A decisão do julgamento que ocorreu
no dia 27/09/2017, o STF definiu a improcedência da ADI n° 4.439/2017, considerando
o Ensino Religioso de caráter confessional é
inconstitucional, por não estar de acordo com
a laicidade.
Ressaltamos que a decisão ocorreu
com significativa discordância de argumentos,
com empate técnico e decisão com o voto da
Presidenta do STF Carmem Lúcia que foi a favor do ensino confessional, conforme justificando sua decisão, “se não fosse com conteúdo
específico de alguma religião ou de várias religiões, não vejo por que seria facultativa essa
disciplina. Se fosse história das religiões ou filosofia, isso se tem como matéria que pode
perfeitamente e é oferecida no ensino público”.

As crianças que, na fase dos seis anos, não possuem
senso crítico para escolherem qual religião deveriam
seguir, e se a escola tiver um professor na qualidade
de representante religioso poderá essa criança ser influenciada pelo credo desse professor (MINISTRO LUÍS
ROBERTO BARROSO)
A Procuradoria-Geral da República defendeu a tese que,
dentro da sala de aula, a disciplina deveria ter o conteúdo programático e esse ensino deveria ter um viés direcionado nas exposições das doutrinas, práticas, história
e dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo
posições não religiosas, pois só assim se caracterizará
como um caráter laico. E também defendeu que os professores deveriam ser regularizados pela rede pública,
e não por representantes de uma convicção religiosa
(TV JUSTIÇA, 2017);

Segundo Canotilho, os direitos do homem e direitos fundamentais são freqüentemente considerados singulares, todavia, segundo
sua origem e significado podem distingui-las
da seguinte maneira: “[...] direitos do homem
são direitos válidos para todos os povos e em
todos os tempos (dimensão jusnaturalista- universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente”.
Várias concepções que buscam justificar os direitos fundamentais, no campo da
filosofia jurídica. Algumas correntes filosóficas
caracteriza esse direito com jusnaturalista, pela
qual os direitos do homem são imperativos do
direito natural, anteriores e superiores à vontade do Estado.
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Outros têm uma visão Positivista, enMEDIDAS PROTETIVAS E IMPACTOS
tende que os direitos do homem são faculdaSOCIAIS
des outorgadas pela lei e reguladas por ela e
ainda temos os idealistas, entendem que são
A Constituição Federal Brasileira de
ideias, princípios abstratos que a realidade vai 1988, em seu art. 5° VI assegura aos cidadãos
acolhendo ao longo do tempo, e os realistas brasileiros:
alegam ser o resultado do direito de lutas sociais e políticas.
é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
Acreditamos que independente da
corrente filosófica para alicerçar os direitos
fundamentais de forma geral, principalmente o direito retratado no estudo em questão,
o mais prudente seria entendê-los dentro de
um contexto histórico e cultural, observando as
circunstâncias sociais e o trajeto e influências
que as religiões sofrem e trouxeram no decorrer dos anos em nosso país, seria pensarmos
em direitos fundamentais como a dignidade da
pessoa humana, respeitando a laicidade, a legislação, e principalmente a relação com o outro dentro de uma mesma sociedade, como vários exemplos acima dá justificando o dever de
assegurar esse direito, tivemos como exemplo
a educação e seus desafios quando se trata de
religião, em toda nossa sociedade os desafios
atuais enfrentados sobre tais temas explicitam
ser os mesmos.

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei a proteção aos locais de
culto e suas liturgias (Art. 5 ° CF./88).

O mesmo vem expresso como direito
já desde criança a liberdade de crença ou culto, no art.16 III, da lei 8069 de 1990, Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Mas como muitas vezes a nossa legislação brasileira que é regra para obediência,
não se é obedecida, as normas jurídicas trazem também em nosso código penal em seu
art. 208, regras punitivas para aqueles que não
compreendem o que seria respeita a liberdade
religiosa do outro, buscando viver harmonicamente e em paz, sem conflitos por ideologia
pessoa, considerando o outro como ser pensante, capaz de acreditar e expressar o que
pensa respeitando sempre o limite do outro:
Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de
crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar ato ou
objeto de culto religioso: Pena- detenção, 1 (um) mês a
1(um) ano, ou multa” (Art.208 CP/2017).

Podemos citar ainda a lei de abuso
de autoridade que também protege o direito
de liberdade de expressão religiosa: “Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: d)
a liberdade de consciência de crença; e) ao
livre exercício de culto religioso” (Art. 3° lei
4898/1965).
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Percebemos com tais legislações alguns dos impactos sociais, que abordaremos
com mais clareza nas considerações finais, relevantes em nossa sociedade. O dicionário nos
traz o significado de escarnecer, sendo fazer
escárnio de algo ou alguém, ou seja, zombar
ou ridicularizar alguém ou alguma coisa, ou
ainda censurar sem piedade, compreendemos
então a inteligência do art. 208 como o ato
de humilhar, zombar alguém ou algo pela sua
crença, ou pela função que exerça devido à
crença, por exemplo, Pastor, Padres, Rabinos,
dentre outros, no caso perante terceiros, ou no
mundo atual em redes sociais, internet, fazendo se publica a ridicularização. Lembrando que
o ato em ambiente privado apenas com ofensor e ofendido, pode não imputar crime do art.
208 CP, mas poderá incorrer o crime do art.
140 CP/2017 de injúria.

“Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas
dará graça aos
mansos.”
(Bíblia Almeida Corrigida Provérbios 3:34)
Vejamos que Vilipendiado, ou desprezado, são escritos
bíblicos inegáveis, que estão expressos em nossa legislação atual com os mesmos significados e interesses.
“51 Com o qual os teus inimigos, ó Jeová,
têm vilipendiado; Com o qual têm vilipendiado as pegadas do teu ungido. 52 Bendito seja Jeová para sempre.
Amém” (Salmo 89, Bíblia).
“E, se eu com gratidão participo, por que
sou vilipendiado por causa daquilo por que dou graças?” (1Co 10: 30).

Observamos assim, que religião, legislação, direitos fundamentais, liberdade de
expressão religiosa atrelada a laicidade, e sociedade são inseparáveis, desde os primórdios
O texto continua com o impedimento até os tempos atuais.
de cerimônia, ou perturbação, esclarecemos
aqui que impedir que um culto aconteça ou entrar no meio dele é tipificado crime. Por fim o
que seria vilipendiar? Seria desprezar, a fé a
crença, ou objetos da crença alheia, o caso do
filme que caracterizava Jesus como homossexual, deturpando e desprezando a bíblia dos
cristãos e sua fé, outro exemplo foi o Pr. Que
chutou a santa em rede televisiva e mais um
que é atual a retirada de todos os vídeos de um
Pastor de duas redes sociais, que valoriza seus
próprios interesses.
O interessante é que se buscarmos a
lei bíblica, não existe muitas diferenças, e daí
podemos relacionar um pouco das interferências e impactos que religião tem na sociedade
principalmente no que se referem à legislação,
normas sociais, econômicas e políticas. Vejamos que escárnio aparece várias vezes nas escrituras bíblicas, cito a referência de provérbios
3: 34, em que relata a questão do mal e do
bem mais uma vez, e que a obediência gera
sabedoria, já o escárnio gera castigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho sobre liberdade de expressão religiosa laicidade, e impactos sociais, nos revela a democracia em duas faces, de um lado a garantia de liberdade de expressão
religiosa em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e o respeito ao Estado Laico,
caracterizando uma democracia universal, com respeitos a dignidade da pessoa humana, e seus
ideais religiosos seja ele qual for.
Por outro lado, percebemos no decorrer dos estudos uma democracia que reprime o direito elencado, quando as comunidades religiosas exercem através de seus indivíduos e lideranças o poder de cidadão, baseando se no art. 5º da CF/88, declarando suas ideias e convicções
e pensamentos versando a religião numa relação dialógica na relação com temas políticos e
sociais, de grande relevância para nação, representando suas crenças e ideologia, sendo ateísta
ou representando um Deus, ou vários deuses.
Nesse sentido, compreendemos a impossibilidade de uma sociedade política e jurídica,
sem influências religiosas, expressando no âmbito da nação suas convicções religiosas, pois
desde os primórdios sociedade e religião, caminham juntos, e a partir desses dois institutos é
que surgem, política e leis (jurídico), com a finalidade de gerir essa sociedade pensante, que já
tem intrinsecamente regras constituídas, buscando a convivência no coletivo, preservando a paz
e a justiça.
Ressaltamos a importante imparcialidade do Estado em meio a conflitos que versão sobre o tema, principalmente para preservação da laicidade e o respeito aos direitos fundamentais.
Por isso, fica evidente que o campo religioso, reage ativamente no campo político e social, gerando impactos tanto negativos como positivos de interferindo na sociedade como um
todo, exemplo disso são os feriados religiosos em nosso calendário, que para muitos de acordo
com suas crenças torna algo ideologicamente e filosoficamente negativo, outro ponto são os impactos financeiros por isenção de inúmeras tributações, e impostos, e por último os conflitos de
importantes lideranças, que geram divisões sociais, econômicas, políticas e por vezes até interferem na estrutura política de nosso país, como o momento atual de isolamento social, gerando
inúmeros conflitos, entre eles o de liberdade de expressão religiosa, e liberdades individuais,
bem como a laicidade e a imparcialidade do Estado.
Em regra a religião corrobora para uma sociedade justa, que busca a paz, versa sobre o
bem comum e o bem coletivo, com princípios de obediência as leis brasileiras intrínsecos , em
suas normas regimentais de um bom exemplo de fé.
Consideramos que os objetos do trabalho foram alcançados pela bibliografia estudada,
não se esvaindo, pois seria ironia esgotar um assunto tão vasto, mas acreditamos que contemplamos o objetivo de explicitamos a questão da liberdade de expressão religiosa como direito
fundamental, que exige respeito, diante a laicidade, bem como a imparcialidade do Estado para dirimir conflitos, na busca pela justiça social e
política, garantindo os direitos do cidadão, preservando os princípios
da legalidade, imparcialidade, razoabilidade para construção de uma
sociedade justa, e com menos impactos negativos possível preservando o bem coletivo.
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O RACISMO, SUAS EXPRESSÕES E O CORPO
NEGRO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo de analisar situações que estamos vivendo dentro
do racismo institucional e estrutural no Brasil bem como sua expressões cotidianas que ficaram desde a época do fim da escravidão e o corpo negro .

Palavras-chave: Racismo; Silenciamento; Expressões, Corpo.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo pretende-se discorrer sobre Educação e relações étnico-raciais na
perspectiva da Lei 10.639/2003 e que versa sobre a formação de professores
com foco em como pensar na erradicação do racismo, é de praxe lembrar de
momentos históricos de grandes opressões e violências, tal como o holocausto.
No entanto, pouco se estuda sobre o Brasil, isso colabora para que haja uma sensação
de que por estas terras não houve violência, o que é falso e para confirmar basta voltar os olhos
para a colonização em que os negros foram massacrados e destituídos de todo o seu direito
de praticar a sua cultura.
Excluídos de quaisquer exercícios da cidadania, sem a mínima possibilidade de participação nos âmbitos culturais, econômicos e principalmente políticos, esse povo ajudou na construção do Brasil, mas foram eliminados da história oficial do mesmo.
Desta maneira, construiu-se em torno do povo negro um preconceito e descrédito, que
dificulta a inclusão social dos mesmos até hoje. Estudar a História do Brasil é condição para
que possamos descolonizar o nosso olhar mediante os povos que aqui chegaram trazidos em
navios tumbeiros, uma vez que, esse povo já tinha uma história e nas suas heranças muitos reis,
rainhas, guerreiros, etc.
O Brasil até pouco tempo antes da abolição da escravatura detinha o título de maior
importador de escravos do continente americano. Cerca de 40% dos nove milhões e quinhentos
mil escravos que cruzaram o atlântico, vieram parar em terras brasileiras.
Como se não bastasse, foi também o Brasil o último país a abolir a escravidão, fato ocorrido somente em 13 de maio de 1888. Tal feito libertário, viria para “tirar” o negro das situações
de trabalho forçado, no entanto não foi o que aconteceu uma vez que a abolição não veio acompanhada de uma mudança de mentalidade naqueles que aqui residiam. Fora feito de maneira
excludente e carrega-se até hoje resquício do que foi essa abolição desprovida de qualquer
planejamento que vislumbrasse o homem negro dentro da sociedade.
Com isso a sociedade brasileira marcada pelo colonialismo, possui aspectos sociais,
políticos, e culturais controlados pela elite branca que ainda retém uma mente presa ao racismo.
A desvalorização humana é presente na realidade do Brasil, sobretudo nas relações trabalhistas.
As características do povo brasileiro impostas por essa elite dominante, estabeleceram
ao negro estereótipos como: malandro, preguiçoso dentre outros inúmeros que minimizam a
importância do negro enquanto ser humano:
O resgate de memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas
aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas,
principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles
também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos
quotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais
nas quais se desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da identidade nacional. (MUNANGA, 2005, p. 16)
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RACISMO NO BRASIL
“O negro no Brasil não nasce negro, ele se torna
negro.”
(Nilma Lino Gomes)

O pertencimento racial é não é um fator
genético, mas sim uma construção social. A
aquisição da identidade negra é um processo
de tomada de consciência permeado de preconceito, discriminação e racismo, fomentado
em grande parte pelo ideal de embranquecimento. Gomes (2005) aponta para a grande
diversidade de termos que permeiam a discussão sobre relações raciais no Brasil. Segundo
a autora o uso de um termo e não de outro
pode, muitas vezes, causar discordâncias, gerando inclusive desentendimentos.

Um pensamento ou ação racista considera hierarquicamente as questões culturais,
religiosas, linguísticas, entre outros fatores. Da
mesma forma a característica principal do racismo é a hierarquização dos grupos humanos:
O racismo é, por um lado, um comportamento,
uma ação resultante da aversão, por vezes, do
ódio, em relação a pessoas que possuem um
pertencimento racial observável por meio de
sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo,
etc.

Ele é por outro lado um conjunto de
ideias e imagens referente aos grupos humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta
da vontade de se impor uma verdade ou uma
crença particular como única e verdadeira. O
preconceito racial se caracteriza pela opinião
formada a priori, sem conhecimento dos fatos.
Quando se fala em racismo, coloca-se Trata-se de um pré-julgamento superficial e
no mesmo patamar situações que são diferen- apressado, como demonstra Gomes (2005 p.
tes entre si, mas que tem muito em comum. Ra- 54 e 55).
cismo, preconceito e discriminação racial são
conceitos diferentes que se intercruzam nas
O preconceito é um julgamento negapráticas sociais que hierarquizam e segregam tivo e prévio dos membros de um grupo racial
um grupo racial em relação ao outro.
de pertença, de uma etnia ou de uma religião
ou de pessoas que ocupam outro papel signifiO dicionário online Priberam (2016) cativo. Esse julgamento prévio apresenta como
afirma que o racismo é uma “teoria que defen- característica principal a inflexibilidade, pois
de a superioridade de um grupo sobre outros, tende a ser mantido sem levar em conta os
baseada num conceito de raça”. Da mesma fatos que o contestem. Trata-se do conceito ou
forma, segundo definição do Programa Nacio- opinião formados antecipadamente, sem maior
nal de Direitos Humanos (BRASIL, 1998), o ra- ponderação ou conhecimento dos fatos.
cismo é uma ideologia que postula a existência
O preconceito inclui a relação entre
de hierarquia entre os grupos humanos.
pessoas e grupos humanos. Ele inclui a conDe acordo com Munanga (2003), o cepção que o indivíduo tem de si mesmo e
racismo diferencia a humanidade em grandes também do outro. [...] A discriminação racial
grupos raciais com características físicas here- se apresenta pela diferenciação de tratamento
ditárias comuns, características estas que são segundo o pertencimento racial.
hierarquizadas numa escala de valores psicológicos, morais, intelectuais e estéticos. Segundo
o autor, o racismo não age somente a partir do
quesito biológico, embora o tenha como pressuposto.
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É por meio das discriminação racial
que o racismo age concretamente. ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem
étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito
de impedir ou dificultar o reconhecimento e/
ou exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural ou
qualquer outra área da vida pública.

No início do século XXI a discriminação
se mantém, pois a base da pirâmide social e
das ocupações trabalhistas consideradas sem
prestígio social são ainda exercidas majoritariamente pela população negra. Como afirma
Santos No início da trilha do círculo vicioso, temos uma Abolição que não levou os negros à
cidadania.
Esse ato nos remete às dificuldades
econômicas, que nos levam às dificuldades
educacionais, o que significa baixa capacitação, a qual, por sua vez, remete os não-brancos aos piores empregos; o que mantém as dificuldades econômicas (SANTOS, 2000, p.59).

Diferente do preconceito racial que não
é necessariamente externalizado, a discriminação racial é caracterizada por atos que colocam o outro em situação de desvantagem.
Assim, o racismo é uma ideologia que se concretiza nas relações, sejam elas entre pessoas
A mão de obra imigrante europeia, conou grupos e na esfera.
siderada mais eficiente que a negra, preenchia
as vagas de emprego tanto nas cidades quanAssim, o racismo age de diversas ma- to no campo.
neiras e sua atuação, de maneira ampla e complexa, seja de forma internalizada, por meio de
A imigração foi estimulada também
sentimentos ou condutas; interpessoais, com para o processo de embranquecimento da
ações ou omissões que degradam o outro ou população brasileira. A teoria do embranqueainda de forma institucional, este de maneira cimento nutria-se de estereótipos dualistas de
mais severa e cruel, pois garante sistematica- superioridade (dos brancos) e inferioridade
mente a exclusão da população negra.
(das demais raças, especialmente da negra).

O 42 embranquecimento serviria para
homogeneizar a população eliminando resquícios raciais indesejáveis da população. Não
obstante, as teorias biológicas racistas propagadas no final do século XIX e início do século
XX contribuíram em muito para reforçar a infeEstá triste e nefasta marca de mais de rioridade de negros e mestiços e a necessidatrês séculos de violência e hierarquização que de de embranquecimento da população, visto
legitimou a posse de um ser humano sobre ou- que o contingente de negros presente na sociedade brasileira era grande.
tro, que justificou a desumanização de homens,
mulheres e crianças despatriados, separados
A educação foi um dos campos que
de seus familiares e tratados como coisas, deisofreu impacto das políticas de embranquecixou cicatrizes que perduram até os dias atuais.
mento. Dávila (2006) afirma que no início do
século XX as políticas públicas educacionais foSem acesso à educação, terras para o ram desenvolvidas considerando o atraso que
trabalho ou qualificação profissional para ser os pobres e negros provocavam no país. Essas
mão de obra nos primórdios da industrializa- políticas eugenistas, segundo o autor, visavam
ção no país, a população negra continuou a ser “transformar uma população geralmente nãodiscriminada e a exercer funções degradantes. -branca e pobre em pessoas embranquecidas
na sua cultura, higiene, comportamento, e até,
eventualmente, na cor da sua pele” (p. 13).
O racismo impregnou-se na sociedade
brasileira e manifesta-se por meio de práticas e
ideologias racistas de forma explícita ou camuflada. O Brasil foi o último país das Américas a
abolir a escravidão.
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Dessa forma, as políticas, em vez de inO RACISMO ESTRUTURAL E
tegrar os negros por meio da educação, contiINSTITUCIONAL
nuavam a inferiorizá-los, pois os alunos negros
eram vistos como doentes, mal adaptados e
O racismo estrutural e institucional diproblemáticos (DÁVILA, 2006).
mensionou de tal forma a sociedade brasileira
que o desfavorecimento dos negros em relaAlgumas pessoas não se identificam ção aos brancos não é visto como relativos à
como integrantes da população negra no Braraça, mas sim apoiados em mecanismos que
sil, mesmo se essas mesmas pessoas, em válegitimam discursos racistas como o da demorios outros países, como nos Estados Unidos
cracia racial, que isenta a sociedade da discrida América, são nitidamente negras, tanto pelo
minação e enaltece o discurso de igualdade de
conjunto de fenótipos que apresentam, quanoportunidades.
to pela ascendência. Oracy Nogueira afirmou
que existem distinções na definição de algum
Nesse cenário, a precariedade de acesgrupo como branco ou negro, de modo que
nos Estados Unidos importa a ascendência, so ao trabalho, por exemplo, é justificado pela
a “gota de sangue”- one-drop rule, enquanto incapacidade pessoal dos negros e não pela
que, no Brasil, a discriminação se apresenta estrutura desigual e racista do mercado, assim
como as ações afirmativas são refutadas sob o
em razão da cor da pele:
pretexto de contrariar a meritocracia.
Quando o preconceito de raça se exerce em relação
à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as
suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca;
quando basta a suposição de que o indivíduo descende
de certo grupo étnico para que sofra as consequências
do preconceito, diz-se que é de origem (NOGUEIRA,
2006, p. 292).

O racismo institucional culpabiliza as
vítimas de suas ações ou omissões ao desconsiderar a posição histórica da população negra
na sociedade brasileira. Da mesma forma, o
Programa de Combate ao Racismo Institucional, uma parceria entre setores governamentais
no Brasil, define o racismo institucional como
o fracasso das instituições e organizações em
Nesse sentido, o preconceito racial prover um serviço profissional e adequado às
brasileiro é de marca, enquanto o preconcei- pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem
to racial nos Estados Unidos é de origem.En- racial ou étnica.
tão, pelo menos no Brasil, as pessoas negras
Ele se manifesta em normas, práticas
são identificadas a partir dos seus fenótipos, e
quanto mais ligadas a traços afrodescenden- e comportamentos discriminatórios adotados
tes, mais cicatriz e coação sociais esse grupo no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que
sofrerá.
combina estereótipos racistas, falta de atenção
Ainda que no século XXI tenha havido e ignorância.
mais valorização da cultura africana, com a implementação de políticas e ações afirmativas,
O racismo institucional sempre coloca
ainda permanece a inferiorização da população pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminegra por argumentos relacionados à capaci- nados em situação de desvantagem no acesso
dade intelectual, estética e seu lugar espacial. a benefícios gerados pelo Estado e por demais
instituições e organizações. Dessa forma, o racismo institucional age na esfera pública de forma a reproduzir e produzir a hierarquia social
excludente baseada na cor.
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Está presente no campo da economia,
política e das subjetividades, fazendo parte das
dinâmicas sociais diárias naturalizadas e não
entendidas, em uma análise superficial, como
racistas. O filósofo Silvio Almeida, entrevistado no programa Roda Viva, (TV Cultura 2020)
por uma bancada formada majoritariamente
por jornalistas e especialistas negros, chamou
a atenção para a complexidade do racismo e
a relação do tema como outros elementos da
vida social como a economia, as instituições
democráticas, mídia e a educação, apresenta
exemplos simples que desvelam tais situações
que passam despercebidas.

Uma educação que não questiona o racismo, se torna uma educação que vai simplesmente reproduzir com parâmetros de normalidade a discriminação racial , não basta educar
para ser antirracista ou deixar de ser racista ,
mas é necessário confrontar essa normalização dos parâmetros racializados que a sociedade se cerca.

O SILENCIAMENTO E O
ANTIRRACISMO

O silenciamento remete à política do
silêncio, a todo um campo em que se permite
e se proíbe falar, em que se dá voz e se retira
No campo da economia, por exemplo,
voz, em que se diz alguma coisa.
embora quem mais reclame das taxas tributárias sejam os empresários e os pertencentes
Para impedir que se diga outra, campo
às classes sociais mais elevadas, pela dinâmica em que ocorre a tributação no Brasil, quem este que se inscreve na retórica da dominação
mais é afetado pela carga tributária são as e na retórica do oprimido daquele que é calado
mulheres negras, notadamente pertencentes à na eloquência das discussões quando traz o
racismo para discussão. Silenciar ou simplesbase da pirâmide social no Brasil.
mente dizer que não é racista , não basta para
Na entrevista supracitada, Almeida ar- lutar junto.
gumenta que o que escancara o fator estrutural
do racismo institucional nesses dados é que,
mesmo entre os que combatem esse tipo de
violência, não há um direcionamento de ações
para o combate a violência contra as mulheres
negras, pois na sociedade brasileira tal fenômeno é naturalizado, assim como também é
naturalizado e não causa espanto o extermínio
da juventude negra.

É preciso ter uma atitude antirracista,
reconhecer-se acima de tudo que é um racista
se construindo antirracista por meio de ações
que exigem um deslocar-se desse lugar de privilégio, envolve dar voz e visibilidade à pessoa
negra. Esta é razão de nossa sociedade não
estar disposta a enfrentar o problema racial,
porque esse problema é da ordem da dominação e a sociedade branca não está disposta
Nesse sentido, a implementação da Lei a dividir os espaços de fala e de poder com a
10639/03 deve problematizar o racismo no pessoa negra.
Brasil para além do campo pessoal ou dos limites escolares. “O racismo não é uma questão
Falar de racismo, não é fácil porque
pontual, não é comportamental. O racismo é exige de ambos os lados e a branquitude vai
algo que se não tratar compromete justamente precisar se mobilizar diante da história e percetudo aquilo que nós quisermos lutar.
ber que tem privilégios e que vai ter que abrir
mão do seu lugar para dar lugar a quem de
Por exemplo, a democracia, o desen- fato perdeu sua voz, cultura, religião, mas quavolvimento econômico, possibilidade de a gen- se ninguém quer devolver ao negro a sua fala,
te expurgar a violência de nosso cotidiano, ou isto é, as pessoas até falam de racismo, mas
seja, o racismo é algo que se infiltra na vida so- não estão dispostas a perder o seu lugar.
cial e se não tratar leva ao aprofundamento das
crises e compromete o futuro da humanidade”.
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O falso conceito de igualdade tão disseminado pelo direito faz com que o negro se
sinta culpado por ser tratado de maneira diferente, tendo que podar suas crenças, expectativas e vivências para não causar um choque de
realidade, personalidade e caráter no branco e
por isso muitas vezes se cala.

As pessoas acreditam que o racismo
só se manifesta de forma explícita, mas é sabido que ele se apresenta e se instaura da forma
mais velada e persuasiva. Somente se você estiver vigilante vai sentir ou perceber. Construir
uma sociedade democrática é restaurar a humanidade dos homens negros e negras.

Afinal, quando se é branco, se cresce
EXPRESSÕES DO RACISMO
se enxergando e se reconhecendo, majoritariamente, em diversas situações sociais represenO Brasil foi o último país das améritadas na sua melhor versão quanto ao homem cas a abolir a escravidão, dito anteriormente,
negro e à mulher negra vem sendo dado sem- trazemos em nossas falas e atitudes resquícios
pre o mesmo lugar de mendigo, vilão ao es- dos quase quatrocentos anos desse período
cravo da novela de época.
vergonhoso da história brasileira.
A importância da representatividade
do povo negro precisa acontecer, romper com
esse silêncio e sempre colocar as mesmas
histórias empobrece toda uma cultura de um
povo multicultural responsável por ter construído esse país. África é um continente imenso
cheio de povos, línguas e culturas que nem
imaginamos que existe.
O silêncio é violento porque contém
nele todo uma visão racista que não quer se
libertar e nem admitir que a branquitude vem
por muitos séculos apagando o povo negro
num projeto firme de embranquecimento e
apropriação cultural.

Repetimos termos aleatoriamente sem
nos importarmos com o real sentido daquilo
que dizemos. Quando naturalizamos estas falas mostramos nitidamente a opressão e o racismo impregnados à nossa visão de mundo.
Supondo que a pior e mais cruel delas
seja se referir aos negros que foram capturados
e trazidos para o Brasil como escravos. Denominá-los como escravos além de destituí-los de
qualquer direito, subentende que esta é uma
característica ou condição inerente àquele ser
humano ao qual este substantivo foi atribuído.

A falsa ideia de uma democracia racial,
de um direito igual para todos e o não reconhecimento de privilégios, fez e faz o branco
acreditar que o racismo é vitimismo quando
denunciado por pessoas negras.

Entre tantas outras expressões corriqueiras encontramos “denegrir”, “negro de
traços delicados”, “mulata”, “mercado negro”,”
magia negra’, ‘serviço de preto”, “lista negra”,
“cor do pecado e de pele”, “pé na senzala”,
“cabelo ruim ou de piaçava”, e “inveja branca
(como se existisse inveja boa)”.

Contudo, quando o crime é denunciado por pessoas brancas há uma comoção
sentimental e uma identificação, de modo que
o tema ganha espaço nas mais variadas instâncias sociais. Juntamente a isso, há também
a falsa concepção de que o racismo é “simplesmente” a ofensa verbal ou física, quando,
na verdade, ele vai muito além, como a ofensa
moral no desmerecimento da luta contra o racismo ou mesmo o silenciamento diante fatos
de casos racistas, mostrando indiferença.

Não cabe explicar a violência simbólica impregnada nesses termos, mas que o
racismo deva ser repensado primeiramente
dentro de cada um de nós e dos nossos atos.
Ressignificar estas e tantas outras falas e não
reproduzi-las é importante, mas não é a única
maneira de erradicar esse mal que acomete a
humanidade.
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Infelizmente, essas expressões são heranças de uma sociedade racista e machista.
Essas expressões que reforçam preconceitos
e fortalecem a crença racista que hierarquiza
as culturas e as pessoas, contribuindo para o
aprofundamento das desigualdades sociais.

E, por último e não menos importante,
o bullying que vem do inglês “bully” que significa valentão e se caracteriza por agressões verbais e físicas que acontece de forma repetida
e se intensifica com a conivência e o silenciamento, devido ao medo de ser o próximo alvo.

A linguagem é poder, quando expressamos o lugar que ocupamos na sociedade,
ou que queremos ocupar, e também o lugar
que queremos que o outro ocupe na mesma
sociedade. Ao expressar, estamos mostrando
o que pensamos sobre o outro, sua forma de
existir, de agir, sua função social, seus direitos
e deveres: “parece-me que não há nada mais
urgente do que começarmos a criar uma nova
linguagem. Um vocabulário no qual possamos
todos nos encontrar na condição humana.”
GRADA KILOMBA, 2019).

Uma das formas de reproduzir o preconceito é não refletir sobre o como nos expressamos. Algumas dessas expressões foram
muito utilizadas por autores, por compositores,
mas elas não cabem numa sociedade justa e
igualitária.

Essas expressões naturalizam o preconceito racial, reforçam os privilégios dos
brancos, colocam as pessoas negras numa
condição de impossibilidade, de inferioridade,
posição de diferença, não a diferença positiva,
a diferença que diminui a condição social, promove o atraso de uma sociedade que é formada por uma maioria preta.

Não há licença poética para discriminar, não há licença poética para diminuir pessoas, colocá-las numa situação de inferioridade. Essa é uma herança que não devemos
aceitar. Queremos deixar uma outra herança, a
herança do fortalecimento da cultura africana e
da identidade negra; a herança de uma sociedade que valoriza a sua história, não só contada por uma minoria privilegiada, mas pelas
pessoas que representam a maioria da nossa
sociedade, embora ainda sejam tratadas como
minoria.
A intenção é refletir constantemente sobre as formas de interagir com o outro, nos
vários espaços sociais para que sempre possamos usar o poder da linguagem na promoção da autoestima das pessoas, na promoção
de uma sociedade com oportunidades para
todos.

Então, estamos desvalorizando o outro? Ou estamos desvalorizando a nós mesmos? De quem é essa causa? Com certeza,
essa causa é todos. É urgente uma reflexão diária sobre a forma que nos expressamos, praticar a reflexão gera um exercício constante de
repensá-lo diante do seu interlocutor. CombaOnde as diferenças não sejam vistas
ter a discriminação racial pode começar pela como uma forma de diminuir indivíduos, tirar
linguagem.
as suas oportunidades, sua maneira de ser e
de existir, mas que possam ser valorizados, poPreconceito, segundo o dicionário Mi- tencializando as diferentes vozes, consideranchaelis significa “opinião ou sentimento desfa- do a todos e a todas como pessoas de direitos.
vorável, concebido antecipadamente ou inde- É necessário revelar na linguagem o poder de
pendente de experiência ou razão”; racismo transformar histórias de traumas em história de
são atos que desprezam um indivíduo e/ou cura.
grupo, sua manifestação geralmente é de forma violenta tanto física e verbalmente.
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O CORPO DA CRIANÇA NEGRA COMO
EXPRESSÃO DO RACISMO
Ao final da escravidão o corpo escravizado desaparece, mas o corpo negro permanece, transmutando-se em sinônimo de gente
pobre, criminalidade, alvo e ponto de inflamação das políticas públicas.

Diferenciar é um qualidade do ser humano e as crianças pequenas que frequentam
as instituições escolares, nos momentos de
convivência percebem que não são iguais, seja
pela textura do cabelo, tom da pele ou traços
físicos que dão espaço para o uso de apelidos
pejorativos e o distanciamento de uma criança em relação à outra. Como lidar com esta
situação de maneira positiva e que valorize as
diferenças?

A pigmentação negra transmuta a epiderme corporal, simbolizando os elementos de
As crianças dependem de nossos cuidisposição social presente no processo de
construção histórica da sociedade e o imagi- dados e elas percebem e fazem leitura dos cornário racista e colonialista sobre o que é ser pos das educadoras com relação à postura,
negro.
atitudes e comportamentos sejam eles acolhedores ou de total indiferença para com o corpo
Os corpos ao mesmo tempo em que delas.
eles são afetados pelo exterior refletindo o simbolismo de uma determinada cultura eles são
É neste espaço escolar, primeiro amnossa morada. Assim, não existe dicotomia en- biente socializador depois da família, que as
tre corpo e mente entende-se como corporei- crianças vão dando sentido à sua infância atradade a maneira pela qual o cérebro reconhece vés das brincadeiras, gestos, expressões, come utiliza o corpo como instrumento relacional binados e regras de convivência. A família, a
com o mundo.
casa, a escola e os espaços. O que fizeram
com cada um de nós? Proporcionaram as situO corpo marca a nossa existência. ações que privilegiaram a construção de uma
Desde a gestação o corpo que está em for- identidade positiva sobre mim e sobre o oumação é acompanhado pelo desejo do adulto tro?
em moldá-lo a partir do padrão estabelecido
socialmente como belo.
Questões que devem ser pensadas
quando exercemos a função de mediadores
Ao analisar a composição de uma fada criança em sua aprendizagem.
Como
mília inter-racial a gestação deste Ser Humano
consideramos esses espaços para acolhermos
será acompanhada por proposições racistas
a diversidade, promovermos a interação, a coque pretendem determinar as características
operação e o respeito às diferentes formas ser
do bebê que deve se parecer com os progenitores ou parentes que tem o tom de pele mais e viver.
clara, traços fisionômicos mais finos, cabelos
A escritora Eliane Cavalleiro em seu
liso e o biótipo que atende aos padrões de belivro “do Silêncio do lar ao silêncio escolar”
leza considerados universais.
aponta em sua pesquisa realizada em loco
A sociedade é composta por seres hu- que em diversos episódios as crianças negras
manos que se favorecem do olhar que é heran- eram negligenciadas por suas professoras ao
ça do colonizador e que se traduz na estrutura desmerecer, silenciar, inviabilizar, culpabilizar,
racista da sociedade brasileira e segue dife- fazer diferença de tratamento.
renciando e estipulando o formato dos corpos
de bebês, das crianças, dos jovens, feminino,
masculino, do idoso e que são ou não autorizados a existir.
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Uso de estereótipos, ausência de carinho, de empatia e cuidados frente ao sofrimento das crianças negras que estavam expostas a
atos racistas, tanto cometidos pelas professoras como pelos colegas e que levam as crianças negras a internalizar imagens negativas de
si mesmo e que impactam diretamente na saúde mental destas crianças.

É repertoriar a mente para se orgulhar
do corpo, valorizar o corpo para incentivar a
mente. É valorizar o movimento natural de cada
criança, sem privilegiar uns aos outros, para ir
e vir, não sendo a exceção daquele espaço,
mas sendo visto como um corpo que pensa,
sente, reflete, consome, existe e que irá resistir
todas as vezes que se sentir excluído, todas as
vezes que não se sentir representado.

Ao negar o carinho e a atenção para as
crianças negras, o docente e legitima a lógica
excludente da sociedade, favorecendo a regulamentação de uma hierarquia racial fundamentada no colonialismo racista. Um bom começo
seria proporcionar a cada corpo o valor das
suas potencialidades, espaços de acolhimento
sem um formato único, mas que acolhe a todos podendo se transformar cada vez que um
corpo novo chega.
A Lei nº 10.639/03 instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana
e afro-brasileira na rede pública e particular de
ensino no país, portanto educadoras e educadores não podem alegar desconhecimento da
lei.
Os espaços escolares são atravessados por preconceito, discriminação e o racismo e é imprescindível colocar em pauta estas
questões para que possamos dialogar e refletir
a respeito de práticas que sejam efetivas para
transformar a realidade e pensar em caminhos
para a promoção da igualdade de oportunidades para todas as crianças.
Oportunidade é dar condições para
que todos os corpos existam nas suas singularidades e coletividades. Para que possam ocupar os espaços que desejam, não os espaços
que lhe colocaram. É oferecer uma educação
para todos e todas que valorize as suas identidades, as suas potencialidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Numa sociedade violenta como a nossa e isso está explícito nas redes sociais, nas
mídias, enfim, o racismo vem sendo fotografado, filmado e é natural sentirmos medo, uma vez
que, isso vem sendo normalizado pelo Estado que não se compromete numa formação de responsabilidade da Segurança Pública, por exemplo, que insiste em manter a força e a violência
com o povo negro.
O racismo está intrínseco entre os brasileiros transitando pelas instituições na sua forma
mais eloquente e a incidência do preconceito pode não ser tão evidente para alguns, mas está
presente. Embora mais de um século já tenha se passado desde a abolição da escravatura,
pouco mudou em relação à situação do negro na sociedade.
O combate ao racismo ainda é um desafio para o estado e as entidades não governamentais. No Brasil, pretende-se eliminar o preconceito e o racismo por meio de criação de leis,
porém, é importante dizer também que é necessária, a implementação das mesmas dentro das
escolas com formação e debate com professores que vai além da conscientização, que segue
no rumo das ações antirracistas dentro desses territórios.
Até na escola, há enorme resistência com a cultura africana, pois há pais de alunos que
se recusam a permitir que seus filhos tenham acesso a conhecimentos e saberes relativos às
culturas de origem africana. Até mesmo professores, muitas vezes, recusam-se a ministrar os
assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira para os alunos, apesar de existir uma lei que
os obrigue a fazê-lo.
As leis reverberam nas escolas de forma positiva, mas ainda são eventos durante o ano,
as instituições comemoram o dia da Consciência Negra ao longo do mês de novembro e durante
o ano quais ações são implantadas durante o ano letivo enquanto currículo descolonizador?
Romper com as barreiras do silêncio é um longo caminho a ser percorrido entre as estruturas do racismo, na resistência das pessoas brancas em não enxergar ainda o seu privilégio
e não entender as ações afirmativas de reparação que existem como meio de restabelecer a
igualdade na diferença do acesso.
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PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS SOBRE
PROGRESSÃO ARITMÉTICA E PROGRESSÃO
GEOMÉTRICA
RESUMO: Este trabalho apresenta a aplicação de uma sequência didática sobre progressão aritmética e

progressão geométrica, contextualizada ao cotidiano dos alunos para que possam perceber a existência
e a utilização do raciocínio lógico-matemático na solução de problemas. O objetivo da sequência didática é desenvolver nos alunos as competências e habilidades necessárias para solucionar problemas que
envolvem o tema das progressões, como por exemplo, encontrar determinado termo de uma P.A. ou
P.G. e realizar a soma de seus termos com aplicações mais próximas ao cotidiano dos alunos. Nesse aspecto, as atividades das aulas 1, 2 e 3 da sequência didática foram apresentadas como um problema de
economia, onde um menino faz diferentes propostas ao seu pai, de modo a economizar dinheiro como
prêmio pelo seu bom desempenho escolar ou pelo serviço prestado no escritório do pai. As situações
propostas utilizam assuntos do tema das progressões e levam os alunos a pensarem e discutirem sobre
como resolver cada problema e, por fim, generalizar cada uma das situações propostas. A experiência
dos alunos do ensino fundamental nas escolas públicas com a disciplina de matemática, de maneira geral, é desinteressante e pouco prazerosa. O formato das aulas, normalmente expositivas e com exercícios mecânicos e o método de repetição de exercícios para fixar a aprendizagem faz com que os alunos
não vejam o encanto que a matemática pode revelar em seu campo de estudo. Nosso maior desafio
como docentes é pensar em novas alternativas para tornar o ensino de matemática atrativo e útil no
cotidiano dos alunos. A experiência adquirida em algumas orientações pedagógicas – possibilitou uma
nova visão sobre como apresentar os conteúdos de progressões aritméticas e progressão geométrica
de forma que os alunos precisam construir o raciocínio para solucionar os problemas propostos, sem
decorar fórmulas, mas analisando casos particulares até que possam enxergar o caminho para generalizar as situações apresentadas na sequência didática. No entanto, a defasagem de grande parte dos
alunos veio à tona ao depararem-se com questões que envolvem um certo grau de abstração, enquanto
a parte concreta do raciocínio foi reproduzida de maneira bastante satisfatória.

Palavras-chave: Progressões; Raciocínio; Ensino; Matemática.
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INTRODUÇÃO

N

o ano de 2005 iniciei a carreira docente como professora contratada por uma
escola do Estado de São Paulo. Minha primeira experiência foi lecionar no Ensino
Fundamental o que foi um grande desafio.

Devido à falta de experiência não realizei, como hoje em dia, aulas dinâmicas e diferenciadas, pois não me sentia suficientemente segura. Vejo, atualmente, que tratar a Matemática
como um apanhado de regras, sem contextualização, não é o melhor caminho para promover a
aprendizagem dos alunos.
A defasagem e o desinteresse dos alunos pela disciplina vão se perpetuando, ano após
ano, desde o início do Ensino Fundamental II, ciclo no qual se inicia, com maior frequência, o
pensamento abstrato em Matemática.
A partir das experiências dos anos seguintes e dos conhecimentos adquiridos no curso
de especialização, pude refinar o olhar sobre como aplicar uma sequência didática de maneira
que os alunos possam enxergar a Matemática nos problemas cotidianos.
Esses problemas foram elaborados como propostas de economia do lar, pensando em
uma aula atrativa e inspirada na ideia de folhas de atividades conforme sugerido no curso (Orientação Técnica). Assim sendo, o tema tratado nessa dissertação é: “Aplicação de problemas
contextualizados sobre progressão aritmética e progressão geométrica”.
A sequência didática foi aplicada às turmas do 9° ano do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Regina Miranda Brant, localizada em um bairro do Extremo Sul da cidade de São
Paulo.
O desafio apresentado aos alunos nesse modelo de atividade colabora com o aprendizado e mantém o interesse dos alunos, além de proporcionar a eles maior autonomia para solucionar os problemas usando o raciocínio lógico-matemático em vez de apenas aplicar fórmulas
que, muitas vezes, não têm significado às soluções que o aluno apresenta, devido à falta de
compreensão ao utilizá-las.
Saliento o quão desafiador foi elaborar problemas inéditos sobre progressões aritméticas e progressões geométricas de um modo interligado ao cotidiano do aluno. A elaboração de
aulas diferenciadas é muito trabalhosa, porém, elas tornam o aprendizado do tema mais significativo aos estudantes.
Para tanto, o objetivo maior desta pesquisa é desenvolver a capacidade de generalização em inúmeras situações matemáticas e não-matemáticas, observar com atenção e identificar
determinados padrões que possibilita ao estudante a construção de uma regra geral para solucionar problemas no âmbito matemático e fora dele.
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A ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA
DIDÁTICA
Para dar início à construção das folhas
de atividades da sequência didática, foi analisada a importância do tema escolhido. Ele
se mostra presente no cotidiano dos alunos,
pois trabalha a matemática discreta e desenvolve habilidades como reconhecer padrões e
regularidades em sequências numéricas ou de
imagens, conhecer as características principais
das progressões aritméticas e geométricas, diferenciar os modelos de progressões através
da sua razão, saber utilizar a expressão do termo geral e da soma dos n primeiros termos
de uma progressão e aplicá-las em diferentes
contextos.
As atividades foram aplicadas em três
etapas de 100 minutos cada. Foi utilizado o
tema Progressão Aritmética na primeira e na
segunda aula, finalizando a terceira aula com o
tema Progressão Geométrica.
A ideia dos problemas contextualizados ao redor do tema das progressões aritméticas e geométricas surgiu da necessidade de
apresentar aos alunos um desafio interessante,
que aguçam sua curiosidade e atenção pelo
tema e os estimula na busca da solução dos
problemas propostos e não fugisse do conteúdo da série.
Foi pensada a construção dos problemas de maneira que os alunos pudessem investigar, levantar hipóteses, analisar padrões e
conjecturar sobre cada problema antes de chegarem à conclusão, que seria a generalização
da situação apresentada no problema.

CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA E
PERFIL DOS ESTUDANTES
O ano de 2014 foi o primeiro que lecionei na Escola Estadual Regina Miranda. Ela
pertence à diretoria de ensino SUL 3, na cidade de São Paulo, localizada no Extremo Sul da
capital, Marsilac.
A escola mantém o funcionamento nos
dois turnos. No turno matutino, há 15 turmas
distribuídas do 6° ano do Ensino Fundamental
ao 3° ano do Ensino Médio, entre elas estão as
turmas em que leciono.
É uma escola pequena e suas salas são
distribuídas em dois andares: O andar térreo
é reservado à administração escolar, salas da
coordenação, direção, professores e secretaria
escolar, além dos laboratórios, sala de vídeo,
biblioteca, refeitório, pátio coberto, sanitários
e quadra de esportes. Há um laboratório de
ciências desativado e a biblioteca gerenciada
pela professora readaptada. O primeiro andar
é reservado às salas de aula.
A gestão escolar é bastante aberta a
novos projetos e aplicações didáticas, demonstra interesse na formação dos professores e
apoia o compartilhamento de novas práticas
nos momentos de reunião pedagógica e ATPC
– Aulas de trabalho pedagógico coletivo.
Desde o início do ano, quando conheci
as turmas de 9 º ano do Ensino fundamental,
nas quais tenho aulas atribuídas, percebi que a
defasagem do conteúdo de Matemática é um
desafio a ser vencido em todas as turmas.
Os alunos do 9 ° ano A se mostram desinteressados com o conteúdo de Matemática,
com exceção de alguns grupos que aparentam
ter maior atenção durante as aulas. No 9 ° ano
B, a sala é agitada, são bastante participativos
e possuem boa frequência nas aulas, porém,
as conversas em excesso prejudicam o rendimento da turma.
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Os alunos do 9 °C possuem características similares às da turma B, porém, com
o agravante de haver indisciplina por parte de
um grupo específico de meninos. Os alunos da
turma D possuem imensa dificuldade com Matemática pois, segundo eles, ficaram sem professor da disciplina por quase 6 meses durante
o ano de 2018 e depois passaram por várias
trocas de docentes até dezembro do mesmo
ano.

A ESCOLHA DO TEMA

ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS
A exploração de padrões é uma estratégia valiosa para se desenvolver a capacidade
de generalização em inúmeras situações matemáticas e não -matemáticas. Observar com
atenção e identificar determinados padrões
possibilita ao estudante à construção de uma
regra geral para solucionar problemas no âmbito matemático e fora dele.
As atividades com padrões constituem,
pois, um poderoso veículo para a compreensão das relações de dependência entre quantidades, assim como são também uma forma
concreta e transparente de os alunos começarem a entender as noções de abstração e
generalização (MOSS e BEATTY, 2006, p. 59).

O tema escolhido após conversa com
o orientador para a elaboração e aplicação da
sequência didática foi Progressão Aritmética e
Progressão Geométrica. O escolhemos pois,
estou lecionando para os nonos anos do Ensino Fundamental e o tema faz parte do conteúAlém de reforçar a estratégia de obserdo da série, previsto no currículo do Estado de vação de padrões no início do tema Sequências, nas aulas expositivas anteriores à aplicaSão Paulo e na BNCC.
ção da sequência didática que trata o tema das
Além disso, o tema trabalha com a per- progressões, outra estratégia metodológica
cepção de padrões que vincula a aritmética e consistiu em trabalhar em duplas a aplicação
a álgebra através da solução de problemas e da sequência didática.
trabalhar aspectos que estão em conformidade
O trabalho com os agrupamentos procom os PCN:
dutivos considera que os alunos têm saberes
diferentes e pressupõe um trabalho em um sisé importante destacar que as situações de aprendiza- tema de ensino que possibilita que esses sabegem precisam estar centradas na construção de signi- res sejam compartilhados, discutidos, confronficados, na elaboração de estratégias e na resolução tados, modificados.
de problemas em que o aluno desenvolve processos
importantes como intuição, analogia, indução e dedução e não atividades voltadas para a memorização desprovidas de compreensão ou de um trabalho que privilegie uma formalização precoce de conceitos (BRASIL,
1998, p.63).

E que, ao mesmo tempo, possam trocar seus saberes relacionados aos conteúdos,
como ainda pensar em estratégias para a resolução da situação problema demandada pelo
professor, analisar os diferentes pontos de vista
para realizar generalizações e negociar em um
acordo que represente o grupo. (A organização
dos alunos para as situações de recuperação
das aprendizagens: uma conversa sobre agrupamentos produtivos em sala de aula – EFAP
– p. 2).
Os agrupamentos em duplas e a disposição delas nas salas de aula permitiu que
os alunos trocassem ideias e conjecturas de
como solucionar os problemas propostos.
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UNIVERSOS DA PESQUISA
Ao iniciar a aplicação da primeira atividade foi explicado aos alunos que ela seria
utilizada em meu trabalho de artigo científico
futuro. Acredito que ao saberem da importância da atividade para mim, alguns estudantes a
conduziram com maior seriedade.

Mas se queremos descobrir uma fórmula geral, não podemos dizer que n assumiu
um determinado valor, por isso a solução ficará
em função de π. Ainda assim, após a explicação, houve dificuldades quanto à generalização em alguns itens nas três aulas.
No Ensino Médio a disciplina de Matemática tem apenas cinco aulas por semana,
então foi necessário solicitar auxílio de um professor para que cedesse uma aula para o término da aplicação da aula sobre Progressão
Geométrica à cada turma. Os professores foram solícitos e auxiliaram os alunos no término
da atividade da Aula 03.

Foi solicitado às turmas que se comunicassem somente com o estudante pertencente
à sua dupla, porém, pela falta de espaço ao
dispor as duplas e a insegurança em responder as atividades de maneira incorreta, eles se
comunicaram com outras duplas. Mas, ainda
assim, alguns estudantes se dispuseram a reCada aula teve duração de 100 minualizar as atividades com bastante seriedade,
enquanto outros apenas reproduziram as res- tos e as folhas de atividades foram recolhidas
ao final de cada uma delas.
postas dos colegas.
Seguem algumas imagens registradas
Na aula 01, foi explicado como seria a nos momentos de aplicação da sequência diaplicação da sequência didática que envolvia dática:
Figura 1 : Aplicação da sequência dias três folhas de atividades. As aulas seriam
sempre na sala de aula, com a mesma orga- dática/ Organização da Sala. Fonte: autor.
nização: em duplas, dispostas em três fileiras,
para que houvesse espaço para circular entre
as filas e auxiliar os alunos durante a aplicação.
As duplas foram escolhidas pelos próprios alunos e foi solicitado que não faltassem durante os dias de aplicação da sequência didática
para que mantivessem as mesmas duplas, na
medida do possível.
Elenquei no quadro negro, durante a
aplicação, algumas dicas sobre as questões
que exigiam generalização, pois houve muita
dificuldade na compreensão do que seria o
“enésimo dia”. Expliquei que enésimo dia seria
o valor recebido no dia, e que o pode assumir
o valor de qualquer número natural. Por exemplo: Se vale 10, o enésimo dia passa a ser o
10° dia, ou se vale 30, o enésimo dia passa a
ser o 30° dia.
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ANÁLISE DAS SOLUÇÕES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Segue abaixo a análise dos itens da folha de atividades da Aula 01:

Grandes partes dos alunos conseguiram completar a tabela do item (a) utilizando o raciocínio acima, isto é, conseguiram observar o padrão na coluna 2, examinaram que a quantidade de vezes que o número 2 foi multiplicado na coluna Valor recebido no dia é uma vez a menos
do que a quantidade mostrada na coluna Dia.
Na coluna Soma de Valores Economizados, auxiliei na percepção de que precisam
incluir os valores dos números que não constam na coluna dia, como os dias: 8, 10, 11, 12 e
14. Pois, apesar de não constarem na tabela, seus valores devem constar na coluna Soma dos
valores economizados. Houve grande índice de acertos nesse item e contemplaram a resposta
esperada:
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No item (b) os alunos, em sua grande maioria, demonstraram ter compreensão da regra
da sequência. Identificaram que a razão da P.A. é 2, porém, não expressaram da maneira correta
a regra solicitada, pois não souberam expressar que o Valor recebido no dia é o valor recebido
no dia anterior mais 2.

Nesse item se esperava soluções similares a essa:

No item (c) os alunos precisavam utilizar a linguagem matemática para relacionar a regra
encontrada para calcular o Valor recebido no dia no item (b). Aqui deveriam expor a relação
recursiva entre o Valor recebido no dia, o valor recebido no dia anterior e a razão da P.A. Veja
como foi a solução dada por essa dupla:

Demonstram compreender a relação de recursividade, mas não generalizaram para o
enésimo dia como era esperado:
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O item (d) é de maior complexidade e necessita maior abstração, novamente utilizando
a ideia do enésimo número da sequência. Nesse item os estudantes tiveram mais dificuldades,
porém, algumas duplas atingiram o resultado esperado:

Verifica-se a partir do item (d) que a dupla teve boa compreensão do processo de generalização da soma de uma P.A. Porém, em sua maioria, os alunos não obtiveram resultados
aproximados conforme a dupla acima. Sendo necessário reforçar a ideia da soma de Gauss em
atividades extras.
Seguimos agora à análise da Aula 03, terceira e última etapa da sequência didática. A
introdução da Aula 03 apresenta o tema Progressão Geométrica seguindo a mesma contextualização dos problemas apresentados nas Aulas 01 e 02 sobre Progressão Aritmética:
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ENVOLVIDOS
9 ° ano A:
- 18 duplas participaram da Aula 01;
- 19 duplas participaram da Aula 02;
- 18 duplas participaram da Aula 03;

9° ano B:
- 20 duplas participaram da Aula 01;
- 20 duplas participaram da Aula 02;
- 19 duplas participaram da Aula 03;

9° ano C:
- 18 duplas participaram da Aula 01;
- 18 duplas participaram da Aula 02;
- 16 duplas participaram da Aula 03;

9 ° ano D:
- 15 duplas participaram da Aula 01;
- 14 duplas participaram da Aula 02;
- 16 duplas participaram da Aula 03;

ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DAS TURMAS
Nesse tópico são apresentados as tabelas de desempenho de cada uma das turmas em
cada aula da sequência didática com as seguintes classificações (Plenamente Satisfatório (P.S);
Satisfatório (S), Insatisfatório (I)).

RESULTADOS E ANÁLISE
9 º ano A:
AULA 1
AULA 2
AULA 3
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
45%: Insatisfatório 5%:Plenamente Satisfatório
33 %: Insatisfatório
33%: Plenamente Satisfatório 42 %; Insatisfatório 17 %:Plenamente Satisfatório
22 %: Satisfatório 53 %: Satisfatório 50%: Satisfatório
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9 º ano B:
AULA 1
AULA 2
AULA 3
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
25%: Insatisfatório 15%:Plenamente Satisfatório
16 %: Insatisfatório
25%: Plenamente Satisfatório 20 %; Insatisfatório 21 %:Plenamente Satisfatório
50 %: Satisfatório 65 %: Satisfatório 63%: Satisfatório
9 º ano C:
AULA 1
AULA 2
AULA 3
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
33%: Insatisfatório 34%:Plenamente Satisfatório
25 %: Insatisfatório
34%: Plenamente Satisfatório 33 %; Insatisfatório 19 %:Plenamente Satisfatório
33 %: Satisfatório 33 %: Satisfatório 56%: Satisfatório

9 º ano D:
AULA 1
AULA 2
AULA 3
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
Pessoas envolvidas:
73%: Insatisfatório 14%:Plenamente Satisfatório
38 %: Insatisfatório
7%: Plenamente Satisfatório
43 %; Insatisfatório
20 %: Satisfatório 43 %: Satisfatório 62%: Satisfatório
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A respeito da aplicação da sequência didática, a renovação da forma de apresentar os
conteúdos de Matemática foi essencial para que ela se tornasse interessante e pudesse, através
dos desafios propostos nos três problemas, direcionar a atenção dos alunos às atividades.
Além disso, a contextualização com o cotidiano dos alunos foi de extrema importância
ao analisarem os problemas, pois eram ligados à economia e esse tema é próximo das suas
realidades, pois alguns deles já estão inseridos no mercado de trabalho.
Considero que uma parte dos estudantes atingiram os objetivos da sequência didática,
pois puderam distinguir as progressões aritméticas das progressões geométricas, compreender
a forma de calcular as suas respectivas razões, identificar determinado termo da sequência e até
mesmo generalizar as situações apresentadas nos problemas propostos nas aulas 01, 02 e 03.
No entanto, a outra parte dos alunos que participaram das atividades demonstrou grandes dificuldades na compreensão dos enunciados, principalmente nos itens que solicitam a
generalização da situação.
Acredito que se faz necessário aplicar mais atividades que demandem investigação e
experimentação de casos particulares para que os alunos consigam enxergar com mais facilidade o caminho para generalizar uma situação proposta. Contudo, o importante é que os alunos,
mesmo com dificuldades, tiveram maior dedicação do que em uma aula expositiva comum, o
que já é um grande ganho com relação à aprendizagem.
A experiência vivida na O.T. de especialização foi muito enriquecedora, trazendo novas
ideias e motivação para aplicar os conhecimentos adquiridos em novos temas da Matemática.
Darei seguimento às práticas diferenciadas de ensino, nas mesmas turmas, focando o conteúdo
das funções afim, quadráticas, exponenciais e logarítmicas.
Serão aulas dirigidas, em sala de aula, e se possível parte no laboratório de informática
que promete ter até o próximo ano letivo, utilizando o software Geogebra para analisar o gráfico
e o comportamento de cada função, os coeficientes angulares, lineares, entre outros aspectos.
Como docente e participante da orientação técnica – Matemática na Prática – na Sul3
encerro essa etapa levando uma dose extra de motivação para seguir modificando e aumentando a qualidade das aulas, independentemente dos poucos recursos da
educação pública. Além disso, a O.T. contribuiu imensamente para que
eu pudesse melhorar minhas práticas docentes de modo a contextualizar e apresentar a história e a utilização no cotidiano dos conteúdos
da Matemática de maneira diferenciada. Todo o suporte recebido
durante o curso.
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O DESENHO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este Artigo usa como referência a pesquisa bibliográfica, aborda importância de se
atentar para o desenho na Educação Infantil, menciona autores que corroboram sobre os
benefícios que essa atividade proporciona para as crianças durante sua formação cognitiva,
social, motora, afetiva e educacional, desenvolvendo seu autoconhecimento, a percepção do
outro e do mundo em que vivem, respeito, coordenação, lateralidade,

Palavras-chave: Desenho; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

estes próximos parágrafos tendo como base pesquisas bibliográficas, serão apresentados alguns elementos que nos mostrarão os benefícios e o porquê trabalhar
o Desenho no processo de ensino-aprendizagem para os alunos da Educação
Infantil, tendo em vista que eles estão presentes no cotidiano infantil desde o início dos tempos,
o “desenhar” no processo de educativo, não significa abandonar a seriedade e a importância
dos conteúdos da primeira Etapa da Educação Básica.
O espaço escolar é um ambiente estimulador de desenvolvimento cognitivo, promove o
crescimento intelectual, motor, social e afetivo por via de inúmeras aprendizagens, nesse trabalho, através de pesquisas bibliográficas será abordado como o ato de desenhar, com a orientação e acompanhamento do professor auxilia no desenvolvimento integral das crianças,
A concepção de infância hoje está ligada a cultura que vivemos e a sociedade que nós,
adultos, criamos para as crianças (e da qual também elas participam de sua construção). Com
isso pode-se dizer, sobretudo hoje, diferentes infâncias
são produzidas à partir de valores
culturais, sociais e econômicos fazendo emergir novas configurações da infância contemporânea (imersas na cibercultura) crianças empoderadas, “sabidas”, conectadas chamadas a crescer, amadurecer, e preparar-se para um futuro próximo, repleto de responsabilidades e desafios.
A criança entende a Literatura do mundo através dos sentidos, sem antes até de conhecer letras ou números, e demonstra com outras linguagens como gestos, toques, olhares do
ambiente e as pessoas ao seu redor.
O desenho é uma forma de Linguagem, é muito utilizado na disciplina de Artes no campo
Artes Visuais, na Educação Infantil, deve ser uma atividade sempre presente, afinal, desenhar é
uma forma da criança demonstrar o que sente.
Independente do material utilizado, lápis e papel, um pedaço de tijolo no chão, giz na
lousa ou na parede, toda criança desenha. Para a criança o desenho é o modo de ver, de saber
os acontecimentos do mundo, de externar os sentimentos, é uma forma de a criança lidar com
a realidade que a cerca, representando situações que lhe interessam, é uma fonte de prazer.
Desde os primórdios se acredita que quando a criança rabisca, ainda não é desenho, no
entendimento contemporâneo, o rabisco é um desenho que ganha complexidade conforme os
pequenos crescem e, ao mesmo tempo, impulsionam seu desenvolvimento cognitivo e expressivo, é uma forma de construção.
No início o interesse da criança se volta para a ação do lápis ou o do giz sobre um suporte que resultam nos rabiscos chamados pelos educadores de garatujas. Interagir com um objeto
sobre uma superfície é uma imitação de ações que ela percebe quando vê um outro indivíduo
escrevendo ou desenhando.
O desenho da criança está atrelado ao meio em que vive, aos materiais que ela tem
acesso, e a possibilidade de participar de atividades que incentivem a sua expressão artística, é
necessário que o professor entenda e conheça os estágios da expansão motora e trabalhe com
os alunos etapa por etapa, dando assim condições para que a criança descubra “suas possibilidades sinestésicas, expressando-se com seu corpo e em seu corpo, com os movimentos iguais
aos que fazem com a escrita e a leitura” (MARTINS; BIANCHIN, 2007).
Na Educação Infantil, o professor deve olhar para o desenho das crianças como etapa
de desenvolvimento, o início da aprendizagem da escrita, é uma das metodologias para o refinamento da coordenação motora fina. É necessário que ele seja visto como um recurso muito
importante, deve ser valorizado:
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Se fosse possível que as crianças se desenvolvessem sem nenhuma interferência do
mundo exterior, não seria necessário estímulo algum para o seu trabalho artístico. Toda criança
usaria seus impulsos criadores, profundamente arraigados, sem inibição, confiante em seus próprios meios de exprimir-se (LOWENFELD, 1977, p. 19).
As Neurociências defendem um processo de aprendizagem semelhante ao que os teóricos mostravam por novos caminhos, se ocupa em entender a aprendizagem por meio de
experimentos comportamentais e do uso de aparelhos como os de ressonância magnética e
tomografia, que permitem observar as alterações no cérebro durante seu funcionamento. Os
rabiscos iniciais já são o desenho de uma imagem percebida pela criança e passa por diversos
Momentos Conceituais ou Etapas, enquanto essa se desenvolve, atualmente entende-se que
esses momentos precisam de aprendizados além da ação espontânea da criança.
Incentivar o desenho na sala de aula desenvolve nas crianças, o senso de observação,
de ligação com o outro e com o meio em que vive, a percepção, a coordenação motora, a busca
da auto identidade. As etapas do desenvolvimento do desenho da criança, também conhecidas
por Momento Conceitual, têm nomenclaturas diferentes de acordo com o pesquisador, mas pode-se dizer que em comum, todos eles iniciam as divisões das fases a partir dos rabiscos (Garatujas), passam para a dos riscos mais circulares, em seguida quando o “desenhista” reporta
as formas de figura humana, e quando começam a surgir em torno da cabeça pernas e braços
enormes, que seria a última parte para a faixa etária da Educação Infantil.
Na era Modernista entendia-se que a criança aprende naturalmente que o desenho é
espontâneo e o contato com a cultura tira a autonomia das produções, até que a criança se
convence de que não sabe desenhar e para de fazê-lo.
Hoje temos professores que colocam o repertório visual no desenvolvimento do desenho. . “A única coisa que sabemos ser universal no desenho infantil é a garatuja. Todo o resto
depende do contexto cultural”, diz Rosa Iavelberg.
Na Concepção de Arte Educação Contemporânea a criança precisa de experiências e
de aprendizagens para conseguir tornar suas imagens mais complexas.
É necessário também, respeitar o ritmo de cada criança, a maneira como sua obra está
evoluindo, porque cada criança tem um tempo e uma maneira de internalizar suas experiências
e vivências.
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A CRIANÇA E O DESENHO - A
EVOLUÇÃO
Refletindo sobre o convívio da criança
com o desenho desde suas primeiras produções, este capítulo traz “o ser criança”, e através de pesquisas bibliográficas, aborda alguns
elementos que justificam a utilização das Artes Visuais com os alunos da Educação Infantil
para a sua formação integral.
A concepção de infância dos dias atuais é bem diferente de alguns séculos atrás, a
visão que se tem da criança é algo historicamente construído, por maior estranheza que se
cause a humanidade nem sempre viu a criança
como um ser em particular, e por muito tempo
a tratou como um adulto em miniatura.
Ainda temos divergências no que tange à concepção de criança, para Piaget:
A criança conhece da mesma forma que o adulto, ou
seja, a ação exterior ou inteiramente interior, provocada
pela necessidade, mesmo elementar, evoca o aprendizado. A percepção de um mesmo objeto evoca diferentes perguntas em uma criança, incapaz de classificar
e em outra com mais idade, que pense de forma mais
ampla e mais sistemática” (PIAGET, 1995: p.14).

Já Vygotsky, defende que:
A interação se dá através do outro mais experiente. A
criança inclui estímulos ausentes do seu campo visual
imediato, suas operações práticas são menos impulsivas e espontâneas do que as de chimpanzés, com a
fala planeja, executa algo visível, assim, age num processo psicológico complexo, usando o signo, uma atividade especificamente humana (VYGOTSKY, 2005: p.
43).

As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil na p.12 apresenta Definições de Criança:
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”, quando percebemos que ela
planeja pensando na criança, interage com eles nas
atividades, no registro vemos que modifica o seu planejamento assim que é questionada por alguém da turma,
dando à eles o direito de escolha e adaptando a aula na
intenção de fazer com que todos participem e que a escolha deles também seja ouvida e colocada em prática.

É possível hoje entender que processo de construção na infância se dá de forma
agradável, divertida, e integrada através da valorização do brincar, contribuindo com desenvolvimento de sua sensibilidade.
A criança ingressa na creche ou na
pré-escola, cresce e vai embora, sua infância
é passageira, mas as marcas das vivências serão levadas talvez para a vida toda. O dever do
profissional que com elas trabalha, é garantir
experiências de qualidade, de modo a respeitarem os princípios éticos, estéticos e políticos
da Educação Infantil:
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade (LDB - 9.394, Seção
II, A29, 1996).

É preciso citar que após dez anos houve uma alteração na lei citada acima e a idade limite da Educação Infantil foi alterada para
5 (cinco) anos. A escola é um espaço social
onde a criança tem as primeira interações sociais, em um primeiro momento é só isso que
ela percebe, um novo momento, novas regras
e pessoas.
Conhecer o funcionamento, potencialidades e limitações do sistema nervoso possibilitam atender as demandas do educador frente
às dificuldades de aprendizagem, levando a
uma contribuição positiva na prática pedagógica. O complexo processo de aprendizagem
envolve várias funções de nosso organismo,
para aprender é necessário o desenvolvimento
do Sistema Nervoso, exige uma rede complexa
de operações neurofisiológicas e neuropsicológicas, colocar em alerta todos os neurônios,
requer atenção, e ainda recebe a influência do
ambiente em que vive o sujeito nesse processo.
Guerra, Pereira e Lopes (2004, p. 1)
explicam que: As estratégias pedagógicas utilizadas pelo educador no processo ensino e
aprendizagem são estímulos que organizam o
sistema nervoso em desenvolvimento, produzindo aquisição de comportamentos, objetivo
da educação.
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O desenho é o meio que a criança expressa seus sentimentos, suas ideias e suas
vontades, especialmente porque ela ainda não
desenvolveu a expressão da linguagem oral e
escrita é essencial para o desenvolvimento infantil, além de ser uma atividade muito divertida, é uma forma de comunicação.
Ao desenhar a criança cria um elo entre
o imaginário e o que é real e coloca no papel
ou outro material utilizado sua visão de mundo.
Existe um desenvolvimento no desenho infantil,
que deve ser valorizado em sala de aula desde
o seu início, e nunca limitado.
Entendendo que aprender não é só
memorizar informações, que é preciso saber
ressignificá-las e refletir sobre elas, quando a
criança desenha e coloca sobre uma superfície
as experiências com o mundo e pessoas é o
desenvolvimento de um aprendizado.
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.
A intenção de ensinar através de atividades lúdicas, objetiva desenvolve, o autoconhecimento, o senso crítico, a sensibilidade e
a criatividade, habilidades que serão extremamente importantes durante toda a vida. Segundo KUHLMANN Jr. (1998, p. 141-142):
A criança dos quatro aos seis anos, no jardim, educaria
a mão e o olho, desenvolveria hábitos de asseio, urbanidade, império sobre si mesmo, aguçar o engenho, interpretaria os número e as formas geométricas, inventaria
combinações de linhas e imagens e as representaria
com o lápis, [...] As mãos, órgão mais importantes no
que respeita o trabalho ativo, deveriam ser forçadas a
brincar desde o princípio, e também a desenvolver exercícios manuais (KUHLMANN, 1998, p. 141-142).

A anatomia de nossos cérebros pode
ser similar, mas a maneira como se aprende
não é, ferramentas de ensino vêm sendo desenvolvidas para que se adaptem às necessidades individuais das crianças, auxiliando os
professores no dia a dia a encorajar os alunos
a participar das atividades de maneira perso-

nalizada podendo assim, aprender com mais
eficiência e prazer.
O documento Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI)
define três conjuntos de princípios (éticos, políticos e estéticos) que devem nortear as propostas pedagógicas das creches e pré-escolas.
Pensando em inclusão escolar tema
atual e frequente, por ser uma realidade social
e educacional para um melhor atendimento às
crianças em geral, com ou sem deficiência, é
necessário incluir atividades de educação especial em sala de aula.
Para os profissionais que trabalham
com educação inclusiva, atividades que ajudam a vencer preconceitos promovendo empatia, respeito e solidariedade devem ser incorporadas no Planejamento visando que todos
participem, independentemente de sua limitação, que haja a colaboração.
Conhecer, dominar, saber ter como
aliado os aparelhos tecnológicos, é, para o docente, uma ferramenta importante no processo
de ensino aprendizagem, trazer para sala de
aula as novas tecnologias, é apresentar ao aluno, as formas corretas de utilizá-las, aproximar
o conteúdo da aula ao aluno, pois esse, pode
sair das páginas do livro ou da explicação oral,
para uma exposição visual, ativando sensações, com apresentação de fotos e/ou vídeos,
de assuntos pertencentes ao mundo infantil.
As ferramentas digitais oferecem uma
abordagem alternativa para o desenvolvimento
das crianças, existem aplicativos que auxiliam
a criança a aguçar suas linhas ou, reproduzir;
para crianças mais independentes que já estão fazendo desenhos sozinhos; para colorir,
os desenhos são mostrados de forma diferente, tornando as atividades mais interativas, prazerosas e aproveita uma nova abordagem das
artes visuais.
São inúmeras as ferramentas tecnológicas, as formas de se utilizá-las, de incorporá-las à sala de aula, para isso o professor deve
se apropriar de todas elas ao máximo possível,
sendo uma forma de atualizar sua maneira de
dar aulas, de intermediar o processo de ensino aprendizagem para que esse possa ser
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continuado, mesmo fora dos muros da escola,
consciente que as crianças que estão na escola hoje, não são as mesmas de dez anos atrás,
não sendo viável utilizar somente as mesmas
didáticas de outrora.
Quando propicia-se a criança um ambiente organizado, com diversidade de materiais didáticos dá-se à elas a oportunidade de
conhecer culturas variadas, inserindo no seu
cotidiano novos conteúdos, respeitando a criança como um ser pensante e ativo, propiciando
à elas um desenvolvimento afetivo, intelectual
e moral, atividades que são construídas com
esses propósitos alcançam ao três Princípios:
Éticos, Políticos e Estéticos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Dando continuidade à reflexão da convivência da criança com o desenho, entendendo que a evolução artística dos pequenos
acontece concomitante com seu desenvolvimento motor e cognitivo e a importância da figura do professor durante esse processo.
Esta seção traz através de pesquisas
bibliográficas autores que procuram explicar
benefícios de se incentivar os pequenos a desenharem externando seus anseios e visão de
mundo, evoluindo de forma integral através
dessa prática.
Durante uma palestra para a equipe da
Revista Escola o Professor António Nóvoa foi
questionado: “Mesmo com tantas mudanças
na sociedade, a escola continua sendo uma
instituição imprescindível para a formação do
ser humano?” e ele assim responde:
Sim. Ela é o lugar onde é possível falar com toda gente
e sobre todas as culturas. As crianças precisam conhecer mundos diferentes. Quando perguntaram ao filósofo francês Olivier Reboul (1925-1992) o que deve ser
ensinado nas escolas, ele respondeu citando o filósofo
inglês Herbert Spencer (1820-1903) “Tudo que une e
tudo que liberta”. O que une são as raízes. O que liberta
é o mundo. O que une são as culturas que pertencemos. O que liberta são as ciências e as outras culturas.
O que une são as tradições. O que liberta é o conhecimento sobre outras realidades. Sempre que perdemos
a segunda dimensão ou a deixamos de lado propositalmente, confinamos as crianças em espaços coerentes,
porém muito mais pobres ( NÓVOA, s/d).

As atividades lúdicas desenvolvidas na
instituição escolar, auxiliam diretamente no desenvolvimento de sua expressão, nas relações
afetivas com o mundo, com as pessoas e com
os objetos, proporcionando experiências para
enriquecer a imaginação e a criação.
Entendendo que o aprendizado não
acontece de forma fracionária e o processo de
ensino aprendizagem deve ter uma visão ampla do indivíduo, quando o professor incentiva
as crianças a representarem seus anseios, descobertas, ações e cenários familiares (como
comer, alimentar os animais, dormir, correr)
através dos desenhos, é favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico, motor, cognitivo,
da sociabilização.
Durante o Estágio Pré-Operatório,
apresentados por Piaget, a criança interioriza
o meio, sendo capaz agora de representá-lo
mentalmente. O desenvolvimento da representação cria as condições para a aquisição da
linguagem, pois a capacidade de construir símbolos possibilita a aquisição dos significados
sociais existentes no contexto em que a criança vive, utilizam símbolos para representar a
realidade (MOREIRA, 2008).
A aprendizagem significativa tem seu
substrato orgânico e biológico na reorganização das conexões entre os neurônios, na neurogênese, compreendida pelo conceito da neuroplasticidade como capacidade plástica do
cérebro se reorganizar em vários níveis, quando submetido a estímulos eficientes e frequentes (MOREIRA, 2008).
Os novos estudos da Neurociência
Cognitiva (estuda o desenvolvimento da atenção e da compreensão das atividades cerebrais e dos processos de cognição), buscam
pesquisar estratégias para auxiliar os professores na real e significativa aquisição do conhecimento apresentado pelos estudantes, mostrando em suas pesquisas que os processos de
aprendizagem humana são consequências da
elaboração de informação advindas das percepções cerebrais (MOREIRA, 2008).
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Esses estudos visam promover caminhos para o professor tornar-se um mediador
de como ensinar com qualidade através de recursos pedagógicos que estimulem o aluno a
pensar sobre o pensar. A função do professor
é potencializar os cérebros no ambiente de estudos (MOREIRA, 2008).
Observando o desenho da criança é
possível fazer uma leitura do perfil dela, perceber, por exemplo, se a é extrovertida, como
está sua autoconfiança conhecer alguns de
seus interesses:
Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a
vê-la. Observá-la enquanto brinca: O brilho dos olhos,
a mudança de expressão do rosto, a movimentação do
corpo. Estar atento à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira como escreve a sua
história (MOREIRA, 2008, p. 20).

Durante o trabalho com desenho, que
deve ser iniciado desde a idade mais tenra, as
crianças são apresentadas à materiais e representações visuais diversos, eles começam a
aprender pegar e dominar o lápis para reproduzir e criar linhas, pontos, curvas, ondas, elementos que auxiliam na escrita mais tarde, pois
desenvolve a coordenação motora fina, além
de dar asas á imaginação dos pequenos (MOREIRA, 2008).
Os rabiscos, denominados garatujas,
que são os primeiros desenhos da criança, tiveram o sentido ampliado através de estudos
da pesquisadora norte-americana Rhoda Kellogg, que observou regularidades nas produções
infantis.
Analisando cerca de 300 mil produções, ela considerou principalmente como
eram feitos os traçados (rabiscos básicos) e
o jeito de ocupar o espaço do papel (modelos
de implantação) até a entrada da criança no
desenho figurativo, que acontece geralmente
por volta dos 4 anos.
Pesquisadores como Georges-Henri
Luquet (1876-1965), Viktor Lowenfeld (19031960) e Florence de Mèridieu, também se dedicaram aos desenhos infantis, apresentam
elementos para a compreensão das produções
das crianças, destacando algumas simetrias
nas representações dos objetos, ponderando e

separando em Momentos Conceituais ou Fases cada etapa de evolução dos pequenos em
suas criações.
Embora trabalhem com concepções
diferentes e tenham chegado a classificações
diversas, é possível estabelecer pontos em comum entre as evolutivas que estabelecem.
O professor estar atento ao progresso
da criança, durante as aulas de desenho e de
pintura, é necessário para assim incentivar o
aprendizado de acordo com a fase, além de
ser ótima atividade para se estimular que as
crianças pratiquem mesmo fora dos os muros
das escolas.
Os professores precisam conhecer os
estágios da expansão motora e dedicar-se a
trabalhar com os alunos etapa por etapa, dando assim condições para que a criança descubra “suas possibilidades sinestésicas, expressando-se com seu corpo e em seu corpo, com
os movimentos iguais aos que fazem com a escrita e a leitura” (MARTINS; BIANCHIN, 2007).
Estamos em uma era digital, e a tecnologia está presente em nosso cotidiano. Não
levar essa modernidade para a sala de aula,
é tornar-se obsoleto, como menciona Demo
(1998) “um bom educador deve interferir no
processo educativo de forma inovadora, desenvolvendo a competência do saber pensar,
sempre buscando novas formas de aprender”
Reiterando que a tecnologia não ocupará o lugar do professor nem muito menos os
lápis de cores, papel, brincadeiras (Sampaio,
1999) e sim somar, contribuindo para um enriquecimento no conhecimento, como menciona
o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil).
Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às
crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações
pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas
pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que essas
aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil.
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica
de aceitação, respeito e confiança [...] (BRASIL, 1998,
p. 23).
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As aulas com desenho podem atender
à todas as crianças com trabalhos individual
e em grupo independente da faixa etária, ou
limitações sejam elas motoras ou cognitivas, e
os aplicativos digitais são uma ferramenta que
vem para contribuir no processo educativo.
Pode-se viabilizar que durante uma
atividade de desenho livre por exemplo, as
crianças vivenciam a limitação do outro, como
desenhar de olhos vendados, com a mão não
dominante, lembrando o pressuposto da psicogenética walloniana de que somos seres integrados: afetividade, cognição e movimento.
Portanto, informações e acontecimentos que nos afetam e fazem sentido para nós
ficam retidos na memória com mais facilidade. Como a construção de sentido passa pela
afetividade, é difícil reter algo novo quando ele
não nos afeta. A formação da memória é mais
efetiva quando a nova informação é associada
a um conhecimento prévio.
Neste tipo de atividades é permitido às
crianças a expressão de sentimentos, opiniões,
ideias e questionamentos coletivo e individual,
permitido acontecer a promoção, a formação
participativa e crítica das crianças nos levando
ao segundo dos Princípios Explícitos da Educação Infantil que é o Político, mas também é
possível ver o Princípio Ético quando dá-se a
oportunidade da criança falar o que pensa, ter
contato com outras culturas e o respeito ao trabalho de outrem.
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
de temas mais complexos, tornando o conteúdo mais interessante, de mais fácil absorção.
Mietto afirma que:

aluno não é um mero observador, passivo e distante,
mas sim, participante, questionador e ativo nessa construção do seu próprio saber ( MIETTO, s/d).

O papel do professor é importante e
delicado, porque se ele não alimentar o interesse das crianças com artes e a interação com as
produções de seus companheiros e artistas ela
pode acreditar que não é capaz de desenhar e
se desestimular, não querendo mais desenhar.
O desenvolvimento da criança depende do professor para que ela possa avançar
na sua arte. Um estudo da educadora Neuza
Mainardi (Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP) aponta que um estímulo
adequado do professor pode fazer o aluno se
empenhar mais para aprender, de modo a aumentar sua autoestima. Isso o torna mais ativo
no dia-a-dia, o que melhora sua qualidade de
vida e, em consequência, a sua saúde.
As aulas de desenho na Educação Infantil propiciam às crianças o desenvolvimento da coordenação motora, de envolver seu
mundo imaginário com o real, ter contato com
produções de artistas, dinamiza a mente e o
corpo, a auto identificação, é primeira forma de
linguagem, de comunicação com o outro, preparando-as para as próximas Etapas de Ensino
e da vida.

Outra grande descoberta das neurociências é que através de atividades prazerosas e desafiadoras o “disparo” entre as células neurais acontece mais facilmente:
as sinapses se fortalecem e redes neurais se estabelecem com mais facilidade. Mas como desencadear isso
em sala de aula? Como o professor pode ajudar nesse
“fortalecimento neural”? Todo ensino desafiador ministrado de forma lúdica tem esse efeito: aulas dinâmicas,
divertidas, ricas em conteúdo visual e concreto, onde o
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista, todos os aspectos apontados nesse texto, podemos verificar que a
Educação está em mudança, já vemos propostas pedagógicas onde a criança é o centro do
currículo.
E, a partir das suas interações com outras crianças, adultos com as práticas vivenciadas elas vão ressignificando o mundo, vão se desenvolvendo, conhecendo e aprendendo, essas
mudanças ainda geram dúvidas, são muitos os desafios para que as Diretrizes se transformem
em novas práticas.
É possível concluir que, a concepção de criança vem mudando ao longo dos tempos, o
uso dos desenhos em sala de aula, é promissor para alunos, pois torna o processo de ensino-aprendizagem prazeroso, possibilitando o alcance do objetivo da educação.
No âmbito de o professor ser um facilitador, um intermediário na construção do saber,
na troca de experiências, para que o discente torne-se um cidadão crítico, consciente, ativo em
sua sociedade, que seja um pesquisador, transformador.
As atividades lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento da expressão, nas relações afetivas com o mundo, com as pessoas, ao ser desenvolvida em sala de aula, transmite-se
a sensação de interação com os outros alunos, além disso permite ao professor observar as
habilidades individuais de cada criança, em qual processo de montagem, memorização ela está.
Explorar a imaginação e a criação, nos anos iniciais da vida, permite o melhor desenvolvimento da percepção principalmente no setor de identificação do aluno com outras disciplinas.
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ANÁLISE DE ESTUDOS SOBRE O BULLYING NO
CONTEXTO ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre o comportamento dos alunos de ensino fundamental I (1º ao 5º ano), a ações de bullying praticados nas aulas de educação física.
Focaremos em algumas definições de bullying e seus desdobramentos nas aulas de Educação
Física, visto que este é um momento em que os alunos tendem a exibir traços de competitividade, agressividade e discriminação, principalmente com relação a alunos que não tem
habilidades ligadas à prática esportiva. Apresenta ainda, uma caracterização das vítimas e
dos agressores, e algumas intervenções que podem ser realizadas pelo professor para que os
alunos sejam envolvidos em atividades que valorizem o cooperativismo, a inclusão e a solidariedade entre eles.

Palavras-chave: Bullying; Educação Física; Discriminação; Competitividade; Cooperação.
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INTRODUÇÃO

A

aula de Educação Física é sempre um momento em que os alunos tendem a
mostrar suas habilidades e capacidades físicas, e neste momento que algumas
diferenças começam a surgir entre os eles, que passam a segregar aqueles que
apresentam melhores rendimentos esportivos.
As crianças tendem a mostrar comportamentos negativos quando colocadas em situações de competitividade, sendo agressivas e discriminando colegas que não possuem as mesmas habilidades. É possível identificar esses comportamentos na medida em que essas crianças
ou adolescentes recebem autorização para escolher os colegas que querem ao seu lado em
uma disputa coletiva, por exemplo.
Neste momento vemos alguns rótulos fazerem parte dos comentários, como cita a professora Joice Silva em entrevista à Revista Nova Escola, “aparecem os apelidos, os termos que
eles utilizam para classificar os colegas: menina é lerda, é fraca, vai se machucar; os gordinhos
são lentos”, quando os alunos passam a ofender e a perseguir colegas relacionando suas características físicas as qualidades do esporte que praticam podem perceber uma tendência muito
forte a prática de bullying:
Enquanto educador não é possível fechar os olhos para a situação de violência que se desenvolve a cada aula
“Quando estamos diante de uma situação de violência, não podemos aceitá-la passivamente, e uma medida intervencionista é indispensável” (ALVES; ANTUNES, 2016, p.58).

Portanto é necessário que o professor adote medidas que possam direcionar os alunos
numa conduta que respeite as limitações e diferenças entre os colegas. A maioria das escolas
não está preparada para enfrentar e combater ações de bullying ocorre que as dificuldades não
ficam apenas dentro da sala de aula e a prática de bullying acaba se disseminando em todos
os espaços escolares. Durante as aulas de Educação Física os alunos tendem a demonstrar
insensibilidade às dificuldades do outro, valorizando apenas dificuldades, deficiências e a falta
de habilidades na prática esportiva. E é neste momento que a prática de bullying pode se tornar
recorrente, e por vezes violenta isso porque a educação física facilita o contato físico entre os
alunos (ALVES; ANTUNES, 2016).
O professor de Educação Física precisa inibir a violência durante as aulas e deve se
atentar ao fato de que algumas de suas ações podem influenciar diretamente seus alunos. No
processo de escolha de um jogo coletivo, por exemplo, o professor precisa ter a consciência
de que se ele não impuser ou propuser regras específicas somente os mais habilidosos devem
participar da atividade, considerando que no âmbito de competição, o ser humano naturalmente
irá escolher aqueles com melhores desempenhos (ALVES; ANTUNES, 2016).
Para tanto, valorizar os jogos cooperativos e criar regras junto com todos os alunos,
pode ocasionar uma maior participação e gerar, de certa forma uma empatia entre os colegas,
que irão se agarrar aos pontos positivos de cada um e não a sua falta de habilidades (ALVES;
ANTUNES, 2016).
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CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS E
DOS AGRESSORES

Quem trabalha em escola sabe o quanto os meninos
desrespeitam as meninas em comentários e brincadeiras. Claro que eles fazem isso entre eles também, mas,
quando o alvo são as meninas, o conteúdo ofensivo é,
em geral, fruto do preconceito de gênero. E as escolas
não costumam levar a sério a questão são raras as que
discutem sistematicamente os estereótipos de gênero
(SAYÃO, 2007 p.1).

As vítimas de bullying não apresentam
um perfil específico, mas normalmente não se
encaixam em grupos sociais e não tem um
bom relacionamento com a maioria dos colegas. Elas acabam recebendo apelidos e fatalmente sendo conhecidas por suas particulariNo caso das aulas de Educação Física
dades, sejam elas físicas ou psicológicas:
o bullying está comumente relacionado às habilidades físicas de cada um, aos esportes que
Muito cedo as crianças são classificadas e confinadas
em subgrupos ou panelinhas nas escolas [...] segundo as crianças praticam. A falta de coordenação
a aparência, interesses ou comportamentos: os popula- motora e a fragilidade também estão entre os
res, os atletas, os cabeças, os esquisitos, os estranhos, motivos para a prática de bullying.
os CDFs (MIDDELTON-MOZ & ZAWADSKI, 2007, p. 13).

Durante as aulas é possível observar
que, nenhum aluno quer fazer parte do time
mais fraco, ou menos habilidoso, nem quer ter
em seu time colegas que não possuem habilidades em determinadas modalidades. Aqui os
estereótipos são levados ao extremo e quem
está fora de forma ou possui alguma deficiênAs vítimas escolhidas pelos agressores são normalcia normalmente é excluído pelos colegas.

Neste contexto as vítimas acabam sendo escolhidas por suas fragilidades e por dificilmente revidaram as agressões sofridas. Elas
passam a ser motivo de piadas entre os colegas e por vezes sofrem agressões físicas.

mente, crianças ou adolescentes inseguros, com baixa
autoestima, com dificuldades de integração escolar ou
em grupos, fisicamente vulneráveis, que andam sozinhas ou com poucos amigos e que se mostram menos
propensas a oferecer resistência (DURÃO, 2010, p.1)

Ou é o último a ser escolhido, neste
caso há sempre o constrangimento de ser
taxado como lerdo ou fraco e as piadas que
são feitas ao longo do jogo. Segundo Volpato é “Nesse processo de seleção e exclusão
que começam a surgiu atos de bullying entre
os colegas. Aparecem os apelidos, os termos
que eles utilizam para classificar os colegas:
menina é lerda, é fraca, vai se machucar; os
gordinhos são lentos”.

As vítimas também podem ser escolhidas por seu gênero, em se tratando de meninas é bastante comum perceber comentários
que anulam a habilidade física feminina, já que
os meninos acabam tendo maior desempenho
em algumas atividades nas aulas de educação
física, essa divisão de gênero acaba por evidenciar maior preconceito com aquelas que
A vítima de bullying na educação física
são consideradas mais fracas e que de algum nem sempre experimenta situações de violênmodo possam prejudicar os grupos aos quais cia física, porém as perseguições verbais e o
estão inseridas:
constrangimento ao não ser escolhido pelos
colegas é bastante significativo e neste contexto eles experimentam uma variedade de sentimentos:

A título de ilustração do caráter criativo e imagético do
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O agressor nas aulas de educação física busca brechas durante a atividade para
praticar o bullying, são apelidos, empurrões e
principalmente a exclusão durante a aula, por
vezes, eles imitam o padrão de seus professores, que tendem a criticar, comparar rendimentos ou chamar a atenção daqueles que fracassam ou que não tentam praticar qualquer
atividade, inferindo que este seja um comporA vítima de bullying pode desistir de tamento normal (NETO, 2005).
participar das aulas e se isolar da turma. Além
Para Damke (2007), os fatores exterdisso, elas tendem a desistir de praticar atividades esportivas sejam elas individuais ou coleti- nos estão relacionados sob a influência do
vas por acreditar que são incapazes de realizá- contexto social, familiar e dos meios de comunicação. Os internos pela influência do clima
-las de forma satisfatória.
escolar, das relações interpessoais e da relaDefinir o perfil do agressor nem sempre ção professor – aluno.
bullying, citamos o caso de uma menina, de boca acima do tamanho normal, que é chamada de vaso sanitário; de um garoto orelhudo, chamado de fusquinha
de portas abertas; do garoto narigudo, que é o tromba
de elefante; do menino portador de olheira funda, que
é chamado de morte; dos garotos com trejeitos afeminados, que são chamados de pit bitoca; das meninas
com alguns traços masculinos, que são apelidadas de
sapata, além dos apelidos clássicos, como Maria João
(OLIVEIRA E VOTRE, 2006, p.175).

leva a apenas uma característica específica ou
TRAUMAS QUE PODEM SER LEVADOS
a um padrão de comportamento, pois muitas
PARA VIDA ADULTA
vezes a criança ou jovem que pratica o bullying
já sofreu o mesmo em algum momento de sua
A relação dos jovens com a Educação
vida. Por vezes, é aquele aluno que de forma
errônea, encontrou uma maneira de se defen- Física Escolar pode fazer a diferença entre uma
der, ou esquivar do bullying, praticando a vio- vida adulta ativa e saudável ou sedentária. Se
um dos sinais de descrédito é a baixa motricilência com alguma outra criança.
dade, raciocínio lógico da tarefa, ou semelhanSegundo Neto (2005), aproximada- te, este aluno fará de tudo para não ser percemente 20% dos alunos autores também sofrem bido nas aulas de Educação Física, e uma das
bullying, sendo denominado alvo/autor. Para maneiras de fazer isso com eficiência é a não
Silva (2010), este tipo de alvo, tenta compen- participação.
sar os maus-tratos sofridos agredindo outra víE sem uma boa base na infância, a vida
tima, ainda mais frágil e vulnerável, geralmente
ela procura crianças de faixas etárias menores. adulta fica comprometida. Mas nem é preciso
esperar tanto para começar a ver os efeitos neOs agressores nem sempre tem dimen- gativos. Há a aquisição de doenças de cunho
são de seus atos e por vezes consideram que psicoemocionais. Como essa identidade conssuas ações são simples brincadeiras, porém truída pelo bullying permanece internalizada no
os padrões repetitivos e o uso de força física sujeito e o arremete a sensações ruins, como a
nas atividades denotam uma violência velada e incapacidade, mesmo em período pós-escola,
que nem sempre fica evidente (NETO, 2005). existirá uma ligação entre exercício e sentimentos tristes, fazendo com que o cidadão busque
em sua concepção, algo que tenha real possibilidade de fazer, como por exemplo, usar bem
um computador.
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Problemas ainda mais graves podem
ser desencadeados por situações de bullying,
como depressão e suicídio. Saber identificar os
sinais é o primeiro passo para encaminhar o
aluno a setores da saúde que terão mais capacidade de interagir com o ocorrido. Acreditamos no papel preventivo que a reflexão simbólica pode causar. Se a escola não consegue
atingir seus alunos os inserindo de corpo vivido
na trama, de nada adianta cartazes com frases
negativas do tipo: diga não ao bullying.

É sabido que, os professores de Educação Física, possuem uma dinâmica diferenciada em suas aulas, ora pelo tempo de cada
aula, ora pela natureza física da maioria das atividades desenvolvidas, neste contexto o professor nem sempre está ligado aos acontecimentos ao seu redor, e por vezes não classificam
alguns atos como prática de bullying: “Fante
(2005) diz que, bullying compreende todas as
formas de agressão, exercidas de maneira repetitiva, sem motivação evidente, direcionadas
sempre às pessoas mais fracas”.

O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
E O BULLYING

Com um caráter competitivo a maioria
das atividades propostas para as aulas de educação física acaba desencadeando comportaSegundo Abramovay & Rua (2002), mentos por vezes agressivos que são considebullying é resultado de ações intencionais de rados pelo professor como ações normais de
desrespeito e pode ter origem em diferentes um jogo ou atividade:
causas que vão desde ambientes familiares e
escolares agressivos até a falta de valorização A violência existente entre os estudantes nas escolas
é frequentemente estimulada nas disputas esportivas,
pessoal e de perspectivas. “O alvo e o autor de mostrando, desta forma, a necessidade do esporte ser
bullying sempre apresentam algum problema trabalhado em uma nova proposta pedagógica, voltada
em relação ao valor de si. Por isso, o maior an- para a união, cooperação, respeito, amizade, tolerância
tídoto é promover um ambiente onde crianças e solidariedade, valores que são construídos por meio
e adolescentes se sintam valorizados e que de um esporte ou jogo ético (ABRAMOVAY & RUA,
2002, p.15).
possam reconhecer o valor do outro”.
No artigo 18 do Manifesto Mundial da
Educação Física é determinado que “A Educação Física deve ser utilizada na luta contra a
discriminação e a exclusão social de qualquer
tipo, democratizando as oportunidades de participação das pessoas, com infraestruturas e
condições favoráveis e acessíveis”. Para tanto
os profissionais da área necessitam de formações constantes e principalmente se sensibilizar para as dificuldades encontradas em suas
classes.

Cabe ao professor encontrar maneiras
de planejar suas aulas e incluir o maior número
de alunos de maneiras diferenciadas, levando
em consideração suas especificidades e dificuldades. O professor de educação física também forma o caráter, discutir com seus alunos
e incentivar a empatia para com as dificuldades do outro também é uma de suas funções
(ABRAMOVAY & RUA, 2002).
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Nestes casos de bullying, as ações preventivas surtem resultados positivos, nos casos
onde o professor se omitiu ou tem uma postura autoritária não existem resultados sobre o
bullying, pois na maioria deles causar constrangimento ao agressor pode desencadear ações
mais violentas.
Para Antunes (2016) a solução certamente não está em castigar apenas, não é só
punir os agressores, mas temos que encontrar
maneiras de conversar, de trocar ideias. Conversar com os alunos e pedir propostas de
melhorias para as aulas incentivá-los a discutir
sua relação com o outro e consigo mesmo, favorece o autoconhecimento e por vezes causa
comoção sobre a necessidade do outro. Portanto, faz-se necessário uma educação física
voltada para a tolerância, galgada em atitudes
positivas frente ao outro e principalmente ao
diferente, ou seja, uma educação física voltada para a paz que deverá atuar em três áreas:
a pessoal, a social e a ambiental (CALLADO,
2002).

MEDIAÇÕES ENTRE PROFESSOR E
ALUNO
Para Antunes (2016),
desvincular
ações de bullying nas aulas de educação física, o professor precisa estabelecer uma relação de confiança entre ele e seus alunos,
tornando a aula um objeto de criação coletiva.
Para o autor (2016) defende que, podemos pedir aos alunos que apresentem propostas de como lidar com a situação e analisá-las junto com eles, para que possamos
construir um ambiente de respeito ao outro. A
cooperação na criação de novas regras torna
a aula mais produtiva, pois traz aos alunos o
sentimento de pertencimento.

Para Antunes (2016) devemos incentivar a necessidade de “levar o meu coração ao
outro”, ou seja, trabalhar a empatia, a aceitação
integral do outro, com todas as suas peculiaridades, e trabalhar o que isso pode representar
na convivência em sociedade.
A construção de novos valores nas aulas de Educação Física demonstra que o respeito mútuo deve nortear as relações humanas
dentro e fora da escola. Os alunos precisam
ter a consciência de que mesmo que ele seja
punido por suas ações a ferida do outro não irá
se recuperar facilmente:
O problema não é que tipo de punição deve receber
para pagar pelo mal que infligi, mas que medidas devem tentar tomar para minimizar o sofrimento da pessoa agredida. Enfim, o objetivo é estimular nos alunos
a consciência de que, se eles causarem mal a alguém,
deve encontrar uma maneira de procurar minimizar as
consequências da dor, do sofrimento ocasionado, em
vez de apenas aplicar uma sanção ao aluno que agiu
mal (ANTUNES; ALVES, 2016, p. 59).

O diálogo entre professor e aluno deve
levar a reflexão dos atos de cada um, valorizando suas opiniões e principalmente respeitando a diversidade de ideias. A mediação do
professor irá pontuar as necessidades das aulas e garantir que cada opinião seja levada em
consideração, assim cada nova regra ou atividade proposta pode ganhar status de criação
da turma. As novas propostas têm como vantagem ser específicas para cada grupo, o que
não quer dizer que a experiência não possa ser
compartilhada com outras turmas (ANTUNES;
ALVES, 2016, p. 59).
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JOGOS COOPERATIVOS
A utilização do esporte de forma concreta nas aulas de educação física dificilmente
irá contemplar a participação da maioria dos
alunos, visto que cada esporte possui não só
suas especificidades como seu grau de dificuldade que nem sempre pode ser rompido por
todos os alunos:
O esporte ensinado nas escolas como cópia irrefletida
do esporte de competição ou de rendimento só pode
fomentar vivências de sucesso para uma minoria e o
fracasso ou vivência de insucesso para a grande maioria [...] para crianças e jovens em um contexto escolar,
é, no mínimo, uma irresponsabilidade pedagógica por
parte de um profissional formado para ser professor
(KUNZ, 2004, p.125).

Esses jogos podem ajudar no desenvolvimento de uma
melhor autoestima e do convívio social entre os indivíduos, podendo ser utilizados como base de prevenção para que certos problemas sociais não se tornem
problemas reais. Nesses jogos, os alunos realizam as
atividades uns com os outros e não contra, tornando-se companheiros em uma atividade, e não rivais; os
alunos jogam pelo prazer e tornam visível a alegria de
participar; desenvolve a autoconfiança; impulsiona a
melhora no senso de unidade no grupo; permite que os
jogadores vivenciem um sentimento vitorioso e estimula a perseverança frente às suas dificuldades (SOLER,
2002, 2005; AMARAL, 2004; BROTTO, 2001).

Incentivar as atividades cooperativas
entre os alunos é antes de tudo criar neles o
sentimento de empatia e valorização do outro.
Assim, o bullying só terá forças nas aulas de
educação física, quando professores e alunos
não se colocarem no lugar do outro e não perO planejamento de atividades coletivas mitirem que suas fragilidades também sejam
favorece a diminuição dos casos de bullying observadas.
nas aulas de Educação Física à medida que
professores e alunos criam situações em que
Criar um ambiente regado de coopepodem incluir o maior número de alunos na rativismo traduz o desejo humano de pertenaula. Uma das estratégias é desenvolver jogos cimento, e quando todos se sentem parte de
cooperativos.
algo maior o bullying não se fortalece, pois ninguém deseja fazer mal a quem lhe quer bem.
Amaral (2004) define que o jogo cooperativo busca aproveitar as condições, capacidades, qualidades ou habilidades de cada indivíduo, aplicá-las em um grupo e tentar atingir
um objetivo comum:
Através de uma pedagogia lúdica, a Educação Física
tem maior possibilidade de atender as necessidades
de seus educando, uma vez que estando esses desprovidos da necessidade de competir, de se firmar em posições de destaque vivenciam um comportamento que
os leva a se colocarem de maneira “natural” de frente
as proposta que o professor apresenta, agindo assim
com “naturalidade”. (MARCELINO, 2003, p.30).

Os jogos cooperativos favorecem a integração, a autoestima, a empatia, e o sentimento de aceitação de si mesmo e do outro.
Neste tipo de jogo a competitividade individual
ou a quebra de recordes não são incentivadas,
por isso as práticas de bullying deixam de ser
recorrentes, pois para ganhar, um precisa complementar o outro, principalmente nos momentos em que ele apresenta maior dificuldade:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bullying nas aulas de educação física precisa ser tratado com intervenções práticas,
pois neste espaço as agressões físicas podem ser muito mais frequentes e nem sempre a punição resolve o problema.
O professor precisa estar preparado para se reinventar a cada novo desafio, conhecendo seus alunos e identificando em cada um deles, suas características, as atitudes que podem
desencadear em ações de bullying, para isso é preciso ter a sensibilidade de reconhecer as
limitações de cada aluno.
Quando propomos atividades com regras diferenciadas todos os alunos precisam se
adaptar ao novo e isso os coloca em pé de igualdade. Ao iniciarmos um jogo com novas regras
colocamos as atividades ou modalidades esportivas numa nova perspectiva, em que cada aluno
precisará lidar com o novo, tornando o jogo muito mais desafiador e interessante.
Enquanto profissional da educação, o professor de educação física precisa tomar para
si a responsabilidade de transformar o ambiente da quadra ou do pátio numa extensão da sala
de aula, cuja proposta seja incluir o máximo de crianças possíveis em suas aulas.
Vale ressaltar que a educação física também é um instrumento de formação da personalidade e do caráter das crianças, por isso, é muito mais proveitoso para o professor e para o
aluno que ele estabeleça esta relação de respeito mútuo entre os colegas, mostrando a cada
um deles que mesmo com limitações todas as pessoas podem dar algo de bom ao grupo e que
podem sim, contribuir ativamente em todas as atividades.
Para concluir, é preciso que o professor de educação física tenha em mente que a
maneira como ele conduz as aulas interfere diretamente na relação dos alunos e pode ou não
desencadear ações de bullying.
Quando as aulas são preparadas para a diversidade e a inclusão de todos, os alunos
passam a ter mais respeito pela dificuldade do outro, não é raro encontrarmos nestas circunstâncias alunos que passam a enxergar as potencialidades dos colegas e as características que
ele tem que poderiam ajudar o grupo em determinada atividade.
Para tanto, é importante salientar que os professores precisam de formação constante e
que o problema, não é só do docente e sim de toda a comunidade escolar além da família. Punir nem sempre é o caminho, desenvolver empatia e sensibilidade faz com
que cada aluno se coloque no lugar de seu colega, tornando as relações
pessoais mais fortes do que a competitividade entre eles.
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FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a
violência e educar para a paz. São Paulo: Verus,
2005.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA COMO MÉTODO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

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

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

1503

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

O

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

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

Segundo Coll (1996), O perfil da educação brasileira apresentou significativas mudanças nas últimas décadas. O desempenho
dos alunos remete-nos à necessidade de considerarem a formação do professor, como sendo requisito fundamental para a melhoria dos
índices de aprovação, repetência e evasão do
Os regulamentos e exigências escolaensino.
res também são vistos como causas dos problemas que a educação enfrenta. Logo de iníAs expectativas do professor sobre cio há uma extrema falta de vagas, a escola
o desempenho dos alunos podem funcionar tem uma localização que dificulta o trajeto de
ida e volta dos alunos. Depois temos os horácomo uma “suposição de autorrealização”. Isto
rios estabelecidos pelas escolas, que são muié: o aluno de quem o professor espera menos to criticados por não atenderem a realidade da
é o que realiza menos, ao passo que aqueles população (COLL, 1996).
de quem se espera um bom desempenho acaOutro fator que dificulta a permanênbam, na realidade, por apresentá-lo. Assim, as
taxas de evasão evidenciam a baixa qualida- cia e o bom desempenho dos alunos na esde do ensino e a incapacidade dos sistemas cola são, as despesas com materiais exigidos
pela escola como: uniforme, livros, taxas, etc.
educacionais e das escolas de garantir a perIsso porque na maioria dos casos, os pais não
manência do aluno, penalizando os alunos de podem comprar o que a escola exige (COLL,
nível de renda mais baixos (COLL, 1996).
1996).
Exatamente por fazerem parte de famílias desprovidas de recursos, as crianças não
têm acesso ao mínimo de informações culturais no lar, e por isso, chegam à escola em
situação de inferioridade em relação à maioria
dos estudantes de classes mais altas (COLL,
1996).
Uma criança que faça parte de uma família de poucos recursos, sua alimentação será
deficiente e, por isso, seu desenvolvimento físico e sua saúde serão deficientes. Por viver
em ambientes com pessoas que não tiveram
uma boa formação escolar, sua linguagem terá
muitas falhas. O estudante carente usa uma
linguagem pobre em vocabulário e em sua estruturação. Seus colegas de famílias de melhor
posição social, que cresceram entre pessoas
com algum grau de instrução, teriam domínio
de um proveitoso vocabulário. COLL (1996,
p.95) afirma que:

Todos esses regulamentos não são
problemas para as crianças de classe média,
cujos pais são bem empregados. No entanto,
para as crianças de famílias pobres, estas exigências representam grandes dificuldades e
obstáculos para conseguir aprovação na escola (COLL, 1996).
A família é colocada como principal
responsável pelo fracasso dos alunos, não
sendo questionadas, as condições materiais
de vida dessas famílias, nem sua participação
nas relações sociais de produção que são o
que determinam, em última instância, as possibilidades de assistência aos filhos. Essas
conclusões ideológicas eximem os professores de observar sua própria atuação no contexto escolar, sua participação na seletividade
e, principalmente, a função da escola como
reprodutora da sociedade desigual na qual se
insere: “A escola não pode ser propriedade de
um partido; e o mestre faltará em seus deveres
quando empregue a autoridade de que dispõe
para atrair seus alunos à rotina de seus preconceitos pessoais, por mais justificados que lhes
pareçam” (DURKHEIM, 1978, p. 49).
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Em várias salas de aula nota-se a exigência constante de disciplina, o estabelecimento de uma relação autoritária entre o professor e seus alunos, o trabalho obrigatório e
repetitivo. Um dos meios de controlar a disciplina é a divisão do tempo. Há hora determinada para entrar, sair, para o recreio, a merenda,
para tomar água, para ir ao banheiro, etc. O
cumprimento do horário é obrigatório, sem levar em conta o que a criança está fazendo ou
qual é a sua vontade no momento (DURKHEIM,
1978, p. 49).

Alguns professores sentem que seu relacionamento com os alunos determina o clima
emocional da sala de aula. Esse clima poderá
ser positivo, de apoio ao aluno, quando o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso,
o aluno sente segurança, não teme a crítica e
a censura do professor. Seu nível de ansiedade mantém-se baixo e ele pode trabalhar descontraído, criar, render mais intelectualmente
(WERNECK, 1999).
Porém, se o aluno teme constantemente a crítica e a censura do professor, se
o relacionamento entre eles é permeado de
hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de
aula é negativa. Neste caso, há o aumento da
ansiedade do aluno, com repercussões físicas,
diminuindo sua capacidade de percepção, raciocínio e criatividade (WERNECK, 1999).

Há, por parte do professor, uma vigilância constante e ameaças, gerando um clima de
tensão entre as crianças, por estarem sempre
antecipando as consequências de seus “maus
atos”: o aluno corre o risco de ficar sem recreio,
de ser retirado após as aulas, além de outras
ameaças de castigo. Quem é “bem-comportado” recebe recompensas e é apresentado
Se a aprendizagem, em sala de aula,
como modelo aos colegas:
for uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como alMas os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje, uma guém capaz. Se ao contrário, for uma experiênsuspensão transformou-se num prêmio, seja ela de um
cia de fracasso, o ato de aprender tenderá a se
dia ou mais. Algumas escolas, mesmo mantendo o sistema de suspensão, são mais esclarecidas, suspendem transformar em ameaça. O aluno ao se consios alunos de suas atividades didáticas e recreativas, derar fracassado, vai buscar os culpados pelo
mantendo-o em seu recinto através da organização de seu conceito negativo e começa achar que o
trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e apro- professor é chato e que as lições não servem
veitam para encaminhá-lo aos serviços de orientação
para nada (WERNECK, 1999).
educacional. Nesses casos, o prêmio não é tão grande
(WERNECK, 1999, p. 60).

Procura-se, portanto, romper as diferenças de professor e aluno consagrados pela
escola tradicional. Os papéis tradicionalmente
desempenhados pelo professor que é o de ensinar, transmitir e dominar e pelo aluno que é o
de aprender, receber passivamente e obedecer
devem ser mudados. Só assim a escola poderá efetivamente atender a sua mais elevada
finalidade: permitir o aluno a chegar ao conhecimento (WERNECK, 1999).

A atitude do professor em sala de aula
é importante para criar climas de atenção e
concentração, sem que se perca a alegria. As
aulas tanto podem inibir o aluno quanto fazer
que atue de maneira indisciplinada. Portanto, o
papel do professor é o de mediador e facilitador; que interage com os alunos na construção
do saber. Neste sentido, é muito importante
ajudar os professores a saberem ensinar, garantindo assim que todos os alunos possam
Nesse contexto, a qualidade de atuaaprender e desenvolver seu raciocínio (WERção da escola não pode depender somente da
NECK, 1999).
vontade de um ou outro professor. É preciso
a participação conjunta da escola, da família,
do aluno e dos profissionais ligados à educação, assim como, o professor deve reorganizar
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suas idéias e reconhecer que o aluno não é um
sujeito que só faz receber informações, suas
capacidades vão além do conhecimento que
lhes é “depositado”. Para tanto, o professor
não mais será o “dono do saber” e passará a
ser um orientador, alguém que acompanha e
participa do processo de construção de novas
aprendizagens (WERNECK, 1999).
Como bem destaca CECCON (1998),
para que a sociedade possa mudar é preciso
que nós provocamos mudanças de forma significativa para o indivíduo. Entende-se, portanto,
que as escolas devem comparar sua relação
com a comunidade e ainda, criar um clima favorável ao aprendizado, onde a contribuição e
o compromisso são peças fundamentais para
obtermos a verdadeira escola, isto é, uma escola democrática, onde todos tenham acesso
a coletividade (WERNECK, 1999):

Em 1759, os jesuítas foram expulsos
de Portugal e de suas colônias, abrindo um
enorme vazio que não seria preenchido nas
décadas subsequentes. As medidas tomadas
pelo Ministro de D. José I - o Marquês de Pombal - sobretudo a instituição do Subsídio Literário, imposto criado para financiar o ensino
primário, não surtiram nenhum efeito (PILETTI,
1996).
Só no começo do século seguinte, em
1808, com a mudança da sede do Reino de
Portugal e a vinda da Família Real para o Brasil-Colônia, a educação e a cultura tomariam
um novo impulso, com o surgimento de instituições culturais e científicas, de ensino técnico e
dos primeiros cursos superiores (como os de
Medicina nos Estados do Rio de Janeiro e da
Bahia), (PILETTI, 1996).

Todavia, a obra educacional de D.
João VI, meritória em muitos aspectos, voltouRESGATANDO A HISTÓRIA DA
-se para as necessidades imediatas da Corte
EDUCAÇÃO NO BRASIL
Portuguesa no Brasil. As aulas e cursos criaSegundo os estudos de Piletti (1996), dos, em diversos setores, tiveram o objetivo de
a História da Educação no Brasil é o estudo da preencher demandas de formação profissional
evolução da educação do ensino, da instrução (PILETTI, 1996).
e das práticas pedagógicas no Brasil. Evolui
em rupturas marcantes e fáceis de serem obEsta característica haveria de ter uma
servadas.
enorme influência na evolução da educação
superior brasileira. Acrescente-se, ainda, que a
A história da educação no Brasil co- política educacional de D. João VI, na medida
meça em 1549 com a chegada dos primeiros em que procurou, de modo geral, concentrarpadres jesuítas, inaugurando uma fase que ha- -se nas demandas da Corte, deu continuidade
veria de deixar marcas profundas na cultura e à marginalização do ensino primário (PILETTI,
civilização do País. Movidos por intenso sen- 1996).
timento religioso de propagação da fé cristã,
durante mais de 200 anos, os jesuítas foram
Com a Independência do País, conpraticamente os únicos educadores do Brasil quistada em 1822, algumas mudanças no pa(PILETTI, 1996).
norama sócio-político e econômico pareciam
esboçar-se, inclusive em termos de política
Embora tivessem fundado inúmeras es- educacional. De fato, na Constituinte de 1823,
colas de ler, contar e escrever, a prioridade dos pela primeira vez se associa sufrágio universal
jesuítas foi sempre a escola secundária, grau e educação popular - uma como base do outro.
do ensino onde eles organizaram uma rede de
Também é debatida a criação de universidades
colégios de reconhecida qualidade, alguns dos
no Brasil, com várias propostas apresentadas
quais chegaram mesmo a oferecer modalida(PILETTI, 1996).
des de estudos equivalentes ao nível superior
(PILETTI, 1996).
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Como resultado desse movimento de
idéias, surge o compromisso do Império, na
Constituição de 1824, em assegurar “instrução
primária e gratuita a todos os cidadãos”, confirmado logo depois pela Lei de 15 de outubro
de 1827, que determinou a criação de escolas
de primeiras letras em todas as cidades, vilas
e vilarejos, envolvendo as três instâncias do
Poder Público. Teria sido a “Lei Áurea” da educação básica, caso tivesse sido implementada
(PILETTI, 1996).

Na década de 1920, devido mesmo
ao panorama econômico-cultural e político que
se delineou após a Primeira Grande Guerra, o
Brasil começa a se repensar. Em diversos setores sociais, mudanças são debatidas e anunciadas. O setor educacional participa do movimento de renovação. Inúmeras reformas do
ensino primário são feitas em âmbito estadual
(PILETTI, 1996).
Surge a primeira grande geração de
educadores - Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior, entre outros, que lidera o movimento, tenta implantar
no Brasil os ideais da Escola Nova e divulga o
Manifesto dos Pioneiros em 1932, documento
histórico que sintetiza os pontos centrais desse movimento de idéias, redefinindo o papel
do Estado em matéria educacional (PILETTI,
1996).

Da mesma forma, a idéia de fundação
de universidades não prosperou, surgindo em
seu lugar os cursos jurídicos em São Paulo e
Olinda, em 1827, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por D. João
VI. Além disso, alguns anos depois da promulgação do Ato Adicional de 1834, delegando
às províncias a prerrogativa de legislar sobre a
educação primária, comprometeu em definitivo
o futuro da educação básica, pois possibilitou
Surgem nesse período, as primeiras
que o governo central se afastasse da respon- Universidades Brasileiras, do Rio de Janeisabilidade de assegurar educação elementar ro-(1920), Minas Gerais-(1927), Porto Alepara todos (PILETTI, 1996).
gre-(1934) e Universidade de São Paulo-(1934).
Esta última constitui o primeiro projeto consisAssim, a ausência de um centro de uni- tente de universidade no Brasil, daria início a
dade e ação, indispensável, face às caracterís- uma trajetória cultural e científica sem preceticas de formação cultural e política do País, dentes (PILETTI, 1996).
acabaria por comprometer a política imperial
de educação. A descentralização da educação
A Constituição promulgada após a Rebásica, instituída em 1834, foi mantida pela volução de 1930, em 1934, consigna avanços
República, impedindo o Governo Central de significativos na área educacional, incorporanassumir posição estratégica de formulação e do muito do que havia sido debatido em anos
coordenação da política de universalização do anteriores. No entanto, em 1937, instaura-se o
ensino fundamental, a exemplo do que então Estado Novo outorgando ao País uma Constise passava nas nações europeias, nos Estados tuição autoritária, registrando-se em decorrênUnidos e no Japão. Em decorrência, se am- cia um grande retrocesso (PILETTI, 1996).
pliaria ainda mais a distância entre as elites do
País e as camadas sociais populares (PILETTI,
Após a queda do Estado Novo, em
1996).
1945, muitos dos ideais são retomados e consubstanciados no Projeto de Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, enviado ao
Congresso Nacional em 1948 que, após difícil
trajetória, foi finalmente aprovado em 1961 (Lei
nº 4024).
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No período que vai da queda do Estado Novo, em 1945, até a Revolução de 1964,
quando se inaugura um novo período autoritário, o sistema educacional brasileira passará por mudanças significativas, destacando-se
entre elas o surgimento, em 1951, da atual
Fundação CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior), a
instalação do Conselho Federal de Educação,
em 1961, campanhas e movimentos de alfabetização de adultos, além da expansão do ensino primário e superior. Na fase que precedeu
a aprovação da LDB/61, ocorreu um admirável
movimento em defesa da escola pública, universal e gratuita (PILETTI, 1996).

Mesmo que possamos não concordar
com a forma como foram executados alguns
programas, temos que reconhecer que, em
toda a História da Educação no Brasil, contada
a partir do descobrimento, jamais houve execução de tantos projetos na área da educação
numa só administração (PILETTI, 1996).

Até os dias de hoje muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características
impostas em todos os países do mundo, que é
mais o de manter o “status quo”, para aqueles
que frequentam os bancos escolares, e menos
de oferecer conhecimentos básicos, para serem aproveitados pelos estudantes em suas
O movimento de 1964 interrompe essa vidas práticas (PILETTI, 1996).
tendência. Em 1969 e 1971, são aprovadas
respectivamente a Lei 5540/68 e 5692/71, inO SISTEMA EDUCACIONAL E A
troduzindo mudanças significativas na estrutuESCOLA
ra do ensino superior e do ensino de 1º e 2º
graus, cujos diplomas estão basicamente em
Segundo Oliveira (2005, a atual estruvigor até os dias atuais (PILETTI, 1996).
tura e funcionamento da educação brasileira
decorre da aprovação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96), que,
A Constituição de 1988, promulgada por sua vez, vincula-se às diretrizes gerais da
após amplo movimento pela redemocratização Constituição Federal de 1988, bem como às
do País, procurou introduzir inovações e com- respectivas Emendas Constitucionais em vigor.
promissos, com destaque para a universalizaPara Oliveira (2005) o sistema educação do ensino fundamental e erradicação do cional geralmente impõe padrões de conduta
analfabetismo (PILETTI, 1996).
que as escolas devem seguir. Esses padrões,
muitas vezes, são fora da realidade particular
Neste período, do fim do Regime Mili- de cada escola, o que gera tensão, desmotitar aos dias de hoje, a fase politicamente mar- vação e incapacidade de realizar a contento o
cante na educação, foi o trabalho do econo- trabalho pretendido.
mista e Ministro da Educação Paulo Renato de
Souza. Logo no início de sua gestão, através
A educação básica tem por finalidade
de uma Medida Provisória extinguiu o Conse- desenvolver o educando, assegurar-lhe a forlho Federal de Educação e criou o Conselho mação comum indispensável para o exercício
Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da cidadania e fornecer-lhe meios para progreda Educação e Cultura. Esta mudança tornou dir no trabalho e em estudos posteriores (art.
o Conselho menos burocrático e mais político 22). Ela pode ser oferecida no ensino regular
(PILETTI, 1996).
e nas modalidades de educação de jovens e
adultos, educação especial e educação profissional, sendo que esta última pode ser também
uma modalidade da educação superior (OLIVEIRA, 2005).
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Turmas numerosas, faltas de condições
materiais, estrutura física inadequada, falta de
recursos financeiros. Com o crescente aumento da oferta de vagas nas escolas públicas
para o ensino fundamental e médio, não houve
uma estruturação adequada que acompanhasse esse crescimento (OLIVEIRA, 2005).
Observando nossas escolas em seu cotidiano, nos deparamos corriqueiramente com
situações aceitas pacificamente como: salas
inadequadas, com iluminação deficiente, carteiras e cadeiras sem conforto, sucatadas, alunos de 7ª e 8ª séries, por exemplo, em cadeiras mais apropriadas para a educação infantil,
que mal cabem suas pernas, pátios pequenos
e sem cobertura, sem refeitório, quadras esportivas sem cobertura, isso quando elas existem,
pois nem toda escola conta com essa melhoria
(OLIVEIRA, 2005).

Sendo assim o comportamento indisciplinado não é simplesmente uma ação, mas
uma reação aos fatores externos ao aluno. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define para a educação básica, nos níveis
fundamental e médio, a carga horária mínima
anual de oitocentas horas, distribuídas por um
mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para
os exames finais; para a educação superior, o
ano letivo regular tem a duração de, no mínimo,
duzentos dias de efetivo trabalho acadêmico,
também excluído o tempo destinado aos exames finais (TARDIFF, 2005).

A própria organização do tempo escolar é desmotivadora. Horários rígidos, atividades repetitivas, o intervalo fracionado, quando
uns estão no pátio, outros estão estudando,
dependendo da logística do prédio escolar
torna-se impossível qualquer aproveitamento
pedagógico, pois o trânsito e o barulho de alunos nos corredores e no pátio atrapalham e
causam ansiedade e indisciplina nos que ainda
estão em sala (OLIVEIRA, 2005).
As próprias relações entre seus membros se dão de cima para baixo; alunos que
obedecem ao professor que obedece ao coordenador, que obedece ao diretor, que obedece à secretaria de estado e assim por diante.
Isso acaba por gerar descontentamento, que
inconscientemente, ou não, reflete nas relações
em sala de aula (OLIVEIRA, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometido com o
aluno e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e facilitador do processo, legítima assim a teoria
de uma facilitação da aprendizagem, através da interação entre sujeitos, ultrapassando, desse
modo, a mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem realmente
acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as relações entre os sujeitos
acabam por se contrapor, seja por motivos econômicos, sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como limitações quanto à aquisição do conhecimento
no processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só significativa na relação professor e aluno, mas quase que definitiva em todo o processo. A arrogância didática do detentor
do saber e a “segurança” que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são
suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita
que a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o que ocorre é a morte da criatividade, reproduzindo assim o que já existe. Certamente, a simples mudança de paradigmas não garante de forma
alguma uma mudança de concepção pedagógica, ou seja, de prática escolar. A superação de
valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de ultrapassados, já não são suficientes para os
avanços necessários na prática docente.
Para o educador, o ensinar deve ser uma arte, uma ciência é um conjunto de técnicas
que são utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, toma-se fácil conduzir o processo de aprender a raciocinar, a refletir e usar a própria criatividade. No momento
em que o educador preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido com o aluno e
com uma educação de qualidade, fazendo do aluno um alvo do processo ensino-aprendizagem
e cumprindo seu papel de orientador no processo.
De fato, a teoria legitima a prática, embora esta, sem o constante aprofundamento teórico, perca rapidamente sua consistência. Atualmente, o questionamento para a melhoria gira em
tomo de cursos de capacitação, materiais didáticos, melhores condições de trabalho e remuneração. Felizmente, ainda existem professores que faz do ensino um ideal e
lutam para ajudar a construir um mundo melhor, onde se tenha acesso
a uma educação digna e extensiva a todos, sem fome emocional, educacional e física, sem drogas e sem miséria.
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______. Pedagogia do Oprimido, São Paulo, Paz
e Terra, 1998.
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PSICOMOTRICIDADE FUNCIONAL E RELACIONAL
E SUA FUNÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE
CRIANÇAS COM O TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA)

RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica informativa sobre as diferenças entre a psicomotricidade relacional e funcional, bem como sua relação e importância na
educação inclusiva de crianças que se enquadram dentro do Transtorno do espectro autista.
Esse artigo tem como objetivo apresentar estudos e teses do conceito da psicomotricidade,
exemplos, atividades e sua relação com a educação inclusiva, onde cada indivíduo é tratado
de forma igual dentro e respeitando suas diferenças. A pesquisa foi feita com a ideia de juntar
informações de pesquisadores e estudiosos sobre o tema de forma a clarear e simplificar o
conteúdo. O estudo para esse artigo se deu através de livros, websites e artigos relacionados.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Funcional; Relacional; Autismo.
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INTRODUÇÃO

E

sse artigo foi escrito de forma a trazer de maneira simples e direta informações
relevantes sobre a psicomotricidade relacional e funcional, suas diferenças, seus
objetivos e benefícios dentro da educação inclusiva, aqui especificamente será
tratado a educação de crianças no espectro autista.
A educação não só no Brasil como no mundo todo está em constante mudança, isso
porque há sempre novos estudos sobre a melhor maneira de educar. Passamos por diversos
métodos e a inclusão social é algo relativamente novo.
Antes pessoas com necessidades especiais mal tinham um espaço na escola e na sociedade, e mal eram tratadas como iguais. Ou seja, muitas vezes não se via a necessidade ou
benefício de uma pessoa com necessidade especial ir a escola. Além disso, claro, ainda havia
e há, muito despreparo das instituições em fornecer de forma assertiva, uma educação igual e
de qualidade.
Porém nos últimos anos podemos identificar uma mudança significativa nesse campo,
onde há cada vez mais a busca por igualdade, seja ela na educação, como na sociedade como
um todo, e um busca maior por entender as diferenças e formas de educar.
Se antes educar significava um professor detentor do conhecimento e um aluno que
apenas tinha que decorar o que era lhe falado, hoje as coisas são bem diferentes, ou ao menos, deveria ser. Com os novos estudos e pesquisas, de autores como Wallon, Gesell, Piaget,
Oliveira, Monteiro e Ajuriaguerra, é possível ver além da sala de aula, ver o papel do educador
também como fonte de conhecimento para o convívio em sociedade. Além disso, hoje o professor aprende tanto quanto ensina. Isso porque cada ser é individual e detém conhecimentos
específicos de sua própria existência.
Hoje temos que considerar todos os aspectos da educação e o que ela representa, desde ensinar a ler e escrever, como ensinar o respeito ao próximo e a si mesmo, e nossa relação
com o mundo externo e quem somos enquanto sociedade.
Assim sendo, esse artigo traz informações valiosas dessa nova era da educação mais
assertiva e eficiente, usando a ferramenta da psicomotricidade e seus benefícios para alunos,
professores e o mundo como um todo.
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PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL E
FUNCIONAL
Segundo estudos de Mello (1989) e
pesquisas feitas pela Universidade Federal do
Paraná, o significado da palavra psicomotricidade está associado à integração das funções
motoras e psíquicas em consequência da maturidade do sistema nervoso.
No dicionário a etimologia de Psicomotricidade é explicada como abaixo:
• o prefixo grego psico (psyché =
alma, espírito) foi atribuído ao estudo da mente humana ao se juntar
ao sufixo logo no decorrer da história.
• a palavra motriz, por sua vez, está
relacionada a movimento.
Se olharmos de onde o termo surgiu,
historicamente, foi a partir do discurso médico mais precisamente neurológico, quando foi
necessário, no início do século XIX, nomear as
zonas do córtex cerebral situadas mais além
das regiões motoras.
Com o desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, começa a constatar-se que há diferentes disfunções graves sem
que o cérebro esteja lesionado ou sem que a
lesão esteja claramente localizada.

O QUE É A PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL?
Para Mello (1989), na educação como
já vimos nesse artigo, há muitas “abas”. E cada
“aba” representa uma direção, ou função, da
educação. Hoje o papel do educador vai muito
além de ensinar apenas matemática ou português, por exemplo.
É necessário ir além dos livros para ensinar questões fundamentais para as crianças
aprenderem sobre a vida. E a psicomotricidade é uma das ferramentas que auxiliam nessa
nova forma de educar.
Sendo assim, o conceito da psicomotricidade na educação infantil, basicamente é
a prática pedagógica e psicológica que usa a
função motora e a educação física para ajudar
no desenvolvimento global da criança através
de seus próprios movimentos e de sua noção

de espaço, auxiliando assim problemas ou
atrasos na aprendizagem. As ações psicomotoras trabalham os aspectos motor, cognitivo e
afetivo (MELLO, 1989).
Podemos resumir para simplificar, que
a psicomotricidade é basicamente a ferramenta
que auxilia o educador a ensinar usando movimentos cognitivos da criança. Assim, trazendo
a ela conhecimentos de espaço, próprio e do
outro, e auxiliando no seu desenvolvimento de
forma correta e proporcional (MELLO, 1989).

FATORES DA PSICOMOTRICIDADE
Na psicomotricidade há 7 fatores onde
é possível, por meio de experiências vividas
pelo educador, trabalhar para estimular as
crianças a terem um desenvolvimento completo e eficaz. Ou seja, desenvolver todas as suas
competências de forma assertiva e pontual
(MELLO, 1989).
Abaixo podemos identificar esses fatores essenciais:
• Tonicidade: função de atenção e alerta,
pois é por meio da percepção dos estados
do corpo (contraído ou relaxado) que se
controlam as demais atividades motoras.
• Essa função pode parecer superficial a
primeira vista, mas é essencial para nossa
vida, em todos os sentidos. Isso vai muito
além da sala de aula. Pode parecer até desnecessário, já que usamos o instinto natural
para identificar situações de alerta, mas isso
é fundamental para que todas as crianças
desenvolvam essa percepção de forma igualitária. E claro, sem contar da importância
desse fator para pessoas com necessidades
especiais, principalmente crianças dentro do
espectro autista;
• Equilibração: questões posturais, capacidade de manter-se em equilíbrio estático (parado) ou dinâmico (em movimento),
condição básica da organização psicomotora. Esse fator novamente, é essencial
ser desenvolvido da maneira correta principalmente para pessoas com necessidades especiais, como autista por exemplo;
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• Esquema e imagem corporal: percepção
objetiva do corpo e de seus segmentos (cabeça, tronco, membros), a imagem corporal,
a avaliação subjetiva que a criança faz de
si em relação às demais. Essa função é essencialmente importante se tratarmos além
da educação primária, a educação básica
de respeito ao próprio espaço bem como
ao espaço dos outros. Hoje infelizmente ainda há muitos casos de violação infantil, e
é extremamente importante que as crianças
saibam quando seu espaço próprio e seu
corpo está sendo desrespeitado. Crianças
vulneráveis também podem e devem desenvolver a habilidade de entender seu próprio
espaço;
• Orientação espaço-temporal: compreensão do mundo estruturado em espaço e
tempo, compreensão do aqui e do agora,
definidos em oposição ao ali, ao antes e ao
depois, e a capacidade de organizar-se no
espaço e no tempo para assumir o controle
das tarefas da vida diária;
• Lateralização: subdividida em lateralidade, que é a consciência dos dois lados
do corpo e do mundo que o cerca, e dominância lateral, que é a preferência por
um lado do corpo para executar atividades
motoras (escrever, arremessar, chutar) com
mais qualidade, força, precisão, velocidade
e coordenação, o que diferencia o destro do
canhoto (MELLO, 1989).
O que é a psicomotricidade relacional?
Segundo estudos feitos pela UFP, a
Psicomotricidade Relacional é o conceito definido pelo educador francês André Lapierre, na
década de setenta. É uma prática educativa,
de valor preventivo e terapêutico, que permite
pessoas de todas as idades, expressarem seus
conflitos relacionais, superando-os através do
brincar, do jogo simbólico. A Psicomotricidade
Relacional se utiliza do corpo como uma das
vias principais de aprendizagem (PSICANÁLISE CLÍNICA).

Quais materiais são utilizados nas práticas de psicomotricidade relacional?
A psicomotricidade utiliza o movimento como forma de aprendizado, ou seja, para
praticar essa forma de aprendizagem é preciso
usar jogos livres, que despertem a utilização
da criatividade corporal e a imaginação. Assim
a partir do movimento concretizar-se a relação
verbal (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Essa experiência pode ser realizada individualmente ou em grupo, de acordo com a
faixa etária dos estudantes. As sessões podem
ser semanais e ter um média de uma hora de
duração (PSICANÁLISE CLÍNICA).
A ideia é que a criança comece a brincar sozinha e com a convivência com o grupo,
ela desenvolva seu lado emocional e cognitivo.
Por vez, a criança começa a procurar o outro,
desenvolvendo a inclusão e a relação interpessoal. Esse ponto é muito importante para
a criança criar laços e conexões com os outros, mas também desenvolver o respeito com
os limites de cada um, tanto os seus próprios
quanto o dos outros (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Para as sessões de Psicomotricidade
Relacional, é de suma importância a utilização
de uma sala aberta, arejada, livre de objetos
que possam comprometer ou atrapalhar a integridade física das crianças. Nas sessões
são usados materiais como: bolas, bambolês,
cordas, caixas de papelão, tecidos, jornais e
espaguetes, entre outros. Os materiais e jogos
podem variar bastante de acordo com o educador e as crianças (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Qual a intenção fundamental do psicomotricista relacional?
O estudioso André Lapierre, define
como a intenção da psicomotricidade relacional, a prática dinâmica para que o indivíduo
possa expressar seus conflitos internos. A psicomotricidade relacional tem por objetivo operar em cima de fatores psico-afetivos relacionais criados durante a infância (PSICANÁLISE
CLÍNICA).
Ou seja, a ideia da psicomotricidade
relacional é usar de forma leve, as brincadeiras
como uma maneira de terapia preventiva, uma
maneira de usar a leveza dos jogos para que
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as crianças possam e queiram expressar seus
sentimentos, medos, memórias, experiências
etc. (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Como se caracteriza a psicomotricidade funcional?
O objetivo da Psicomotricidade Funcional é educar de forma sistêmica, de forma
diretiva, as diversas condutas motrizes com
relação às dificuldades encontradas por uma
pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulta. Procura assim, uma maneira de melhorar a
integração do indivíduo na vida escolar e social
(PSICANÁLISE CLÍNICA).
Qual a diferença entre a psicomotricidade relacional e funcional?
A Psicomotricidade segue duas linhas
de pensamento. A Funcional, que possui uma
metodologia diretiva, se utiliza do Teste-Família
de Exercícios e mensura a capacidade motora.
E a psicomotricidade Relacional, que possui
uma metodologia não-diretiva e trabalha com
brincar. Além de potencializar a aprendizagem
e o desenvolvimento (PSICANÁLISE CLÍNICA).

PSICOMOTRICIDADE E A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA PARA CRIANÇAS NO
ESPECTRO DO AUTISMO
Segundo estudos e no sentido etimológico da palavra: TEA é a sigla para definir o
Transtorno do Espectro Autista ou Autismo.O
Transtorno do Espectro Autista (TEA) refere-se
a uma série de condições caracterizadas por
desafios e dificuldades com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal, bem como por forças e características únicas (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Transtornos do espectro autista são
distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação
social, muitas vezes dificuldades de interagir
com pessoas, principalmente pessoas desconhecidas, ou situações com muitas pessoas,
muitas vezes há também dificuldade se o ambiente for diferente daquele em que a pessoa
está acostumada (PSICANÁLISE CLÍNICA).

Outra característica são os padrões estereotipados e repetitivos de comportamento
e desenvolvimento intelectual irregular, como
sempre fazer o mesmo gesto repetidas vezes,
ou falar a mesma coisa mais de uma vez, bem
como repetir uma rotina todos os dias. Há muitas características especificas do TEA, porém
ainda assim, há muita diversidade dentro do
espectro (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Pessoas têm diferentes níveis de autismo e mesmo que estejam teoricamente no
mesmo nível não significa necessariamente
que terão o mesmo comportamento. Os sintomas começam cedo na infância e não há como
ter um diagnóstico antes disso. É preciso ver
os sintomas e comportamentos para obter um
diagnóstico (PSICANÁLISE CLÍNICA).
Das características do comportamento,
podemos citar dificuldade para interação social, dificuldade com a linguagem e comportamento repetitivo e restritivo. Porém apesar
de dificuldades em comportamentos simples,
ou ações simples, pessoas com TEA, podem
ter grande habilidade em áreas complexas, no
qual uma pessoa, considerada “normal” ou
sem nenhuma necessidade especial, conseguiria obter ou aprender. Como por exemplo,
há pessoas autistas com grande capacidade
de cálculo, memória, capacidade artística, etc.
(PSICANÁLISE CLÍNICA).
Há um universo em cada pessoa e
esse universo é único e fascinante. Quais são
os tipos de autismo?Como já foi dito nesse artigo, o TEA ou autismo não é igual para todos e
existem vários graus, com intensidade dos sintomas maior ou menor e características únicas
(PSICANÁLISE CLÍNICA).
É possível que alguns autistas enfrentam dificuldades de aprendizado, enquanto outros podem ter uma vida perfeitamente normal,
mas ainda assim sentem algum desconforto
ou dificuldade em socializar com os outros, ou
simplesmente mudar de hábitos e rotinas (PSICANÁLISE CLÍNICA). Aqui vamos identificar
alguns tipos de autismo mais comuns e suas
principais características.
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• Síndrome de Asperger
É considerada a forma mais leve entre
os tipos de autismo e é três vezes mais comum
em meninos do que em meninas, bem como
mais comum em alguns países no mundo do
que em outros.
Normalmente, quem possui a síndrome
conta com uma inteligência bastante superior à
média e pode ser chamado também de “autismo de alto funcionamento”. Uma pessoa com
a síndrome de Asperger geralmente têm uma
capacidade superior de memória, dons artísticos ou mesmo um conhecimento específico
(FERREIRA, 1995).
Também é normal que esse autista se
torne extremamente obsessivo por um objeto
ou um único assunto – e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Se a Síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto
com Asperger poderá ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade
(FERREIRA, 1995).
• Transtorno Invasivo do Desenvolvimento
Essa é uma “fase intermediária”, já
que ela é um pouco mais grave que a Síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o
Transtorno Autista. Nesse caso, os sintomas
são muito variáveis. Porém, de uma maneira
geral o paciente apresentará uma quantidade
significativa de comportamentos repetitivos, dificuldades com a interação social, competência linguística inferior à Síndrome de Asperger,
mas superior ao Transtorno Autista. Mas de
novo, cada pessoa é única e essas características podem variar bastante de caso para caso
(FERREIRA, 1995).
• Transtorno Autista
São aqueles que apresentam sintomas
mais graves que os dois outros tipos de autismo. Neste caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística.
Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos (FERREIRA, 1995).

Os principais sinais que indicam a condição são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos corporais, dificuldades
em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem.
• Transtorno Desintegrativo da Infância
É considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Em geral, a
criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém a partir dos 2 aos 4 anos
de idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais sem conseguir
recuperá-las (FERREIRA, 1995).
A importância da psicomotricidade na
educação inclusiva
Henri Wallon, estudioso do tema, reconstruiu o seu modelo de análise ao pensar
no desenvolvimento humano, estudando-o a
partir do desenvolvimento psíquico da criança .
Assim as etapas do Desenvolvimento
Humano segundo Wallon são:
1.Impulsivo-emocional: que ocorre no
primeiro ano de vida. A predominância da afetividade orienta as primeiras reações do bebê
às pessoas, às quais intermediam sua relação
com o mundo físico;
2.Sensório-motor e projetivo: do primeiro ao terceiro ano de vida. A aquisição da
marcha e da apreensão, dão à criança maior
autonomia na manipulação de objetos e na exploração dos espaços. Ocorre, também nesse
estágio o desenvolvimento da função simbólica
e da linguagem. O termo projetivo refere-se ao
fato da ação do pensamento precisar dos gestos para se exteriorizar. O ato mental “projeta-se” em atos motores;
3.Personalismo: ocorre dos três aos
seis anos. Nesse estágio desenvolve-se a
construção da consciência de si mediante as
interações sociais, reorientando o interesse
das crianças pelas pessoas;
4.Categorial: onde os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança para as
coisas, para o conhecimento e conquista do
mundo exterior;
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5.Predominância funcional: onde ocorre nova definição dos contornos da personalidade, desestruturados devido às modificações
corporais resultantes da ação hormonal. Questões pessoais, morais e existenciais são trazidas à tona.
Essas etapas do desenvolvimento são
extremamente importantes para a criança, e
ainda mais para crianças com algum tipo de
necessidade especial. No caso de crianças
com TEA, essas etapas podem ser mais difíceis ou complicadas. Sendo assim, a psicomotricidade uma grande ferramenta no auxílio do
desenvolvimento dessas crianças (FERREIRA,
1995).
Com as atividades da psicomotricidade é possível auxiliar de maneira mais eficaz
essas crianças, sendo uma maneira menos dolorosa tanto para elas quanto para familiares e
educadores. Usar a brincadeira e a motricidade
podem trazer benefícios importantíssimos para
a vida da criança dentro do espectro. Esses
desenvolvimentos serão fundamentais para
que ela possa viver uma vida com dignidade e
igualdade (FERREIRA, 1995).

ATIVIDADES PSICOMOTORA
BENÉFICAS NO TEA
A psicomotricidade deve ser incentivada a partir de um plano estratégico que faça
a criança a apropriar-se de sua imagem, de
seu esquema corporal e da consciência de seu
corpo dentro de um determinado contexto ou
situação. Muitas vezes essas habilidades ficam
geralmente prejudicadas quando o TEA não é
tratado de maneira adequada, ou seu nível é
grave (FERREIRA, 1995).
Trabalhando a coordenação motora
global
Em se tratando de psicomotricidade, o
lado interno e externo deve ser treinado por um
especialista que conheça as técnicas que irão
promover o desenvolvimento do corpo da criança. Atividades como pular, rolar, correr, mudar
o lado da posição (frente e atrás) ajudam a
criança a ter a percepção dos limites entre o
interno e o externo. E isso é fundamental para
mais tarde essa habilidade não a prejudique,
ou prejudique o desenvolvimento do seu potencial como um todo (FERREIRA, 1995).

TRABALHANDO A COORDENAÇÃO
MOTORA FINA
Outro aspecto que precisa ser olhado
com atenção é o que está ligado à coordenação fina, pois as funções que dependem dessa habilidade são essenciais para o desenvolvimento da criança. Imagina o progresso que
significa o fato de a criança ter o domínio ao
pegar um lápis, ao recortar e ao manejar objetos com precisão. Apesar de muitas pessoas
com autismo serem habilidosas em áreas complexas, como já lemos nesse artigo, é comum
que nas funções motoras simples, haja uma dificuldade (FERREIRA, 1995).

ATENÇÃO IMPORTANTE AO
TRABALHAR COM TEA
Quando trabalhamos com pessoas
com TEA, algumas questões necessitam ser
levadas em conta, até mesmo por conta da forma que elas enxergam e se portam no mundo
exterior aos seus. Portanto, é importante que
não só os terapeutas, mas a própria família tenha isso em mente (FERREIRA, 1995).
•
Estimular o contato visual;
•
Induzir ao seguimento de comandos
com mudanças na tonalidade de voz;
•
Apresentar brinquedos que não utilizem
textura muito mole ou áspera, considerando
que crianças com autismo têm hipersensibilidade a determinados objetos;
•
Evitar as rotinas ou ações repetitivas;
•
Ter paciência e amor;
•
Incentivar as mudanças;
•
Sempre importante também comemorar
as pequenas vitórias;
•
Estimular o desenvolvimento sempre;
•
Entender suas características e necessidades. Antes de qualquer coisa entenda com
quem está lidando, e aceite sua personalidade
única;
•
Não tente colocar uma pessoa com TEA
em uma determinada regra, pois pode não funcionar. Cada pessoa é única.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trata de TEA e educação, há ainda um universo a se descobrir, porém estamos mais pertos do que estávamos no passado. Isso quer dizer que há muitos estudos e
informações para garantir uma educação inclusiva e assertiva para pessoas com necessidades
especiais e dentro do TEA, porém há muito ainda a ser descoberto.
O fundamental antes de qualquer teoria é saber o que funciona para cada pessoa individualmente. Uma atividade de pular pode não funcionar para todas as crianças, bem como uma
brincadeira específica para pessoas autista pode não funcionar em todos os casos.
A principal função do educador aqui é aprender cada dia mais e identificar as atividades
que funcionam em cada caso específico e assim usá-la a favor no desenvolvimento da criança.
A educação ainda não é, nem de longe, a mais inclusiva, mas estamos caminhando para que
ela se torne cada vez mais inclusiva e que cada vez mais, educadores e educandos, saibam e
aprendem além dos conhecimentos gerais, aprendem o mais fundamental das lições, o respeito
a si e ao próximo, para que assim, seja possível construir de verdade uma sociedade digna,
tolerante e colaborativa.
Ensinar não só as crianças com necessidades de que elas são capazes de fazer e serem
quem quiserem, mas também ensinar as crianças sem necessidades que elas devem o respeito
e a tolerância para aceitar as diversidades. Pessoas dentro do TEA são únicas e trazem grande
potencial dentro de si, e é possível desenvolver esse potencial através de ferramentas como a
psicomotricidade.
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GESTÃO: COMPONENTE QUE MOVIMENTA A
ESCOLA

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da gestão escolar e o
papel do gestor. Gestão é o ato de realizar ações que conduzam a realização dos objetivos e
metas propostas. A gestão escolar engloba as incumbências que as unidades escolares possuem como elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o pessoal e os recursos
materiais e financeiros. O modelo de gestão democrática e participativa valoriza a participação da comunidade no processo de tomada de decisão, construindo os objetivos de forma
coletiva. Existem elementos fundamentais no desenvolvimento de uma gestão democrática,
como por exemplo, o Conselho Escolar Participativo e o Projeto Político Pedagógico. O Conselho Escolar é um órgão deliberativo responsável pela tomada de decisão no âmbito escolar,
com a colaboração dos alunos. O Projeto Político Pedagógico define os caminhos a seguir e
como alcançá-los. O gestor escolar é o responsável pela instituição escolar, pelas ações e pelos profissionais da mesma.

Palavras-chave: Educação; Gestão; Participativa; democrática; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

gestão escolar é a roda que
movimenta este magnífico moinho chamado Escola. O tema
abordado aqui tem como objetivo a quebra de
paradigmas relacionados à gestão, sua importância e a necessidade de ser democrática e
participativa.
A gestão tem caráter pedagógico, administrativo, financeiro e pessoal, deve ser um
processo coletivo para garantir e permitir o
aprendizado de novos conhecimentos e assim
o desenvolvimento e crescimento de todos:
Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático
e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com
eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o
outro fala com ele, mesmo que, em certas condições,
precise de falar a ele (FREIRE, 2000, p.128).

Nesta concepção (2000), a educação
passou por várias fases, contudo ainda demanda muito a trilhar para alcançar primazia.
Ao longo dos anos a educação muito se modificou, desde os jesuítas, os primeiros educadores da história, com um modelo de ensino
que gerou desigualdades sociais e financeiras
e que perpetuam até os dias atuais.
Como salientado na fala acima, a democracia e a solidariedade são fundamentais
para uma boa gestão e a valorização de ações
simples, como ouvir torna-se mais importante
até mesmo que o desenvolvimento das mídias
tecnológicas, ouvir é também evoluir principalmente como ser humano (FREIRE, 2000).
Mesmo parecendo que a educação retrocedeu em alguns pontos, isso não é a realidade, porque no decorrer da história promovemos a universalização do ensino, garantindo
acesso de todos e buscando qualidade para
todos (FREIRE, 2000).
Sim, isso é um dever do Estado, e o
gestor enquanto organizador e administrador
de cada escola devem participar efetivamente como facilitadores da disseminação de uma
educação com qualidade e igualdade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, para
tornar autônomo, solidário e competente seu

preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (FREIRE, 2000).
A educação é um processo cíclico
com o objetivo a formação básica do cidadão,
adequando o ensino às necessidades sociais,
políticas e econômicas da realidade brasileira,
procurando assim formar cidadãos autônomos, críticos e participativos, e com conhecimentos que possam permitir-lhes desenvolver
suas responsabilidades com competência e
dignidade (FREIRE, 2000).
Falar sobre educação para adentrar
e compreender a importância da gestão e o
quanto é fundamental seu papel ao administrar uma escola, conduzir todos os envolvidos
e finalmente concretizar os objetivos traçados.
Para tanto é preciso planejar, organizar, liderar,
participar, ouvir, descentralizar, democratizar,
respeitar, direcionar e executar, palavras chaves no trabalho do gestor (FREIRE, 2000).
Ao colocar em prática estas ações viramos a chave do mecanismo chamado gestão,
ou seja, o gestor engrena e conduz ao único
objetivo de uma escola: aprender os três pilares da educação: aprender a ser, a fazer e a
conhecer. Aprender a ser explica o papel do
cidadão, o viver. Aprender a fazer as metas, o
tentar e o aprender a conhecer, o aprender e
os desafios do conhecimento. Os pilares estão
ligados, pois todos levam ao aprender algo,
reconstruir e reinventar o pensamento, aprimorando como ser humano.
O ensino não está voltado somente
para a absorção dos conhecimentos, e sim
para aprender, refletir, ensinar a pensar e ter
raciocínio, ser socialmente competente. Ter visão crítica, entender e interpretar o mundo, seu
contexto, seu papel na sociedade e a importância do ser em sua própria história e acreditar na transformação que só a educação pode
fazer (FREIRE, 2000).
A gestão deve se aproximar de todos,
só assim o processo é eficiente, contando sempre com a colaboração, envolvimento e a cooperação na tomada de decisões. Os resultados
promovem o desenvolvimento e a continuidade
das ações que delineiam as responsabilidades
e atraem efetivamente ao desenvolvimento que
propende a aprendizagem, sem deixar de lado
as questões burocráticas, que também são importantes e uma das competências do gestor.
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Para isso a gestão tem que ser global, participativa, coletiva e democrática. Segundo documento oficial: “A gestão democrática implica a
efetivação de novos processos de organização
e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de
decisão” (BRASIL, 2004, p.15)
A prática da gestão não se esgota na
esfera escolar nem se reduz à ação dos gestores em processos administrativos e pedagógicos, a ação gestora é a essência de uma escola, que faz a engrenagem girar. É impossível
trilhar um caminho tranquilo sem um bom planejamento (BRASIL, 2004).
O diretor é o líder que transforma a
teoria em prática e faz a escola funcionar através de práticas e ações sociais elaboradas coletivamente e redigidas no Regimento Escolar
e no Projeto Político Pedagógico da escola, o
que torna o processo educativo eficaz (BRASIL, 2004).
Uma gestão de excelência gera uma
educação similar, mas essa meta não é simples, pois as estratégias demandam tempo e
envolvimento. Um trabalho bem planejado e
organizado é sinônimo de eficiência, o que traz
resultados positivos à aprendizagem e a comunidade escolar como um todo (BRASIL, 2004).
A grande aliada que temos nos dias
atuais é a tecnologia que pode aperfeiçoar e
otimizar os dados, facilitar e viabilizar a comunicação visando o planejamento estratégico
e assim de forma mais rápida e prática, solucionar problemas elencados por meio do desenvolvimento de ações, percebe-se então a
necessidade de inserir as novas tecnologias
digitais no processo de ensino aprendizagem.
Para tanto o gestor deve inteirar-se com as mudanças tecnológicas (BRASIL, 2004).
Por outro lado, a falta de aspectos concretos para a inserção das tecnologias, como
fundos e investimentos financeiros, e mesmo
a falta de conhecimento da prática educativa
com as TIC, surge como um empecilho, no entanto, não usar as tecnologias digitais além da
exclusão digital tem o cerceamento social, pois
corrobora com a ineficácia dos benefícios didáticos que poderiam adquirir em sua formação
cultural, ética e social (BRASIL, 2004).
Em suma, desfrutar das tecnologias
na educação como auxílio ao trabalho é indis-

cutivelmente importante. Nessa perspectiva, a
escola como um local privilegiado para a ocorrência da aprendizagem, devemos ampliar seu
domínio de ação para encontrar novas formas
de ensinar e aprender, não se limitando a um
espaço restrito e assim apropriando das mídias
tecnologias como novos espaços e meios de
aprendizagem que permita ao aluno a construção do seu conhecimento e o acompanhamento do avanço de seu conhecimento (BRASIL,
2004).
Isso implica à mudança de ações e
concepções enraizadas no fazer pedagógico.
Quando se pensa em modificar as ações pedagógicas e melhorar a escola é importante
ressaltar que não se trata de apenas aperfeiçoar as atuais formas de ensino e aprendizagem,
mas romper com o paradigma existente e ressignificar toda a forma de educação, abrindo
novos caminhos para o desenvolvimento (BRASIL, 2004).
Usando e abusando da tecnologia de
informação e comunicação, juntamente a uma
gestão democrática e participativa, atrelados
aos professores competentes e empenhados,
tudo junto, misturado e registrado no Projeto
Político Pedagógico da escola (BRASIL, 2004).
Percebe que ao falar de gestão automaticamente falamos de educação e vice-versa. A escola precisa acompanhar as mudanças,
bem como em seu Regimento, que tem papel
legal e conduz na proposta pedagógica que é
a base estrutural do PPP (Projeto Político Pedagógico) que, por sua vez, representa a escola
e dá voz aos cidadãos críticos que socializam
entre si seus anseios e aspirações, delineando
as metas e os objetivos que definem o rumo e
as ações necessárias para atingir o ideal estabelecido pela comunidade no projeto:
O Projeto Político Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada,
que define claramente o tipo de ação educativa que
se quer realizar a partir de um posicionamento quanto
à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade
(VASCONCELLOS, 2009, p.17).

O PPP proporciona os resultados mediante a execução das ações previstas, por
isso a necessidade de ouvir para elaborá-lo de
acordo com a realidade da comunidade, aplicando os princípios que o norteiam e permitin1526
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do alterações se necessário, afinal de contas,
é um instrumento transformador da realidade,
ensinar e aprender requer muita flexibilidade
isso é o que eleva o desenvolvimento educativo em prol de um ensino de qualidade para
todos (VASCONCELLOS, 2009).
O gestor lidera e coordena os demais
funcionários, baseado na motivação e capacidade de renovar, incentivando o cooperativismo e a socialização das ideias para que juntos
reflitam e decidam o melhor caminho a seguir,
sempre adequando as mudanças necessárias.
O gestor é o articulador e devido sua posição
central a forma como lidera determina as características da gestão praticada, se o gestor
não motivar o diálogo e mediar os conflitos teremos uma escola totalmente equivocada da
esperada (VASCONCELLOS, 2009).
O gestor precisa conhecer a legislação,
difundir valores como autonomia, democracia,
respeito e responsabilidade. Precisa motivar e
atrelar seus pares, ou seja, coordenar e supervisionar professores, funcionários, alunos e familiares além de si mesmo (VASCONCELLOS,
2009).
Estimular o andamento dos programas
de ensino, executar as diretrizes e bases da
educação adaptando o trabalho e ao PPP, garantir a qualidade na educação motivando os
envolvidos e aprimorando suas habilidades.
O gestor deve ter uma estratégia e consciência nos objetivos, saber lidar com os desafios,
cumprindo prazos e metas, se atentar aos registros e a interpretação de leis e problemas
corriqueiros(VASCONCELLOS, 2009).
Outro ponto importante é a versatilidade para compreender e lidar com as emoções,
sendo coerente nas decisões, oportunizando
as discussões e a formação educacional, promovendo ambientes de aprendizagem valorizando a busca de conhecimentos dos professores (VASCONCELLOS, 2009).
Estabelecer a confiança do grupo escolar é primordial, a verdade e o respeito devem
ser práticas corriqueiras, bem como a organização conciliando as demandas pedagógicas
e administrativas. Para tanto é necessário manter a coletividade, a empatia, a ética e a harmo-

nia no ambiente escolar, palavras chaves para
uma boa gestão, inspiradora e transformadora
(VASCONCELLOS, 2009).
Temos que ter em mente que a gestão conta com professores (elo entre gestão e
alunos), coordenação (elo entre educadores) e
comunidade (Associação de Pais e Mestres e
o Conselho de Escola).
O coordenador pedagógico auxilia
o diretor na gestão escolar e relacionamento
com os professores, pais e a comunidade. A
cumplicidade é o que transforma a escola em
um espaço de aprendizagem. Para o autor: “É
pela gestão que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto, consistência e coerência
a ação educacional, a partir do paradigma, ideário e estratégias adotadas para tanto” (LUCK,
2006, p. 15).
A educação é um agente de mudança
e transformação. Fica evidente que a liderança
além de articular a equipe, tem compromisso
com a aprendizagem e o desenvolvimento das
competências dos alunos, através do planejamento das atividades e seu direcionamento,
administrando todos os acontecimentos inesperados que permeiam o dia a dia da unidade
escolar (LUCK, 2006).
As mudanças propostas pelos diretores devem surgir das necessidades reais que
existem na escola. Pensar na escola é exercer
uma função social, observar esta dinâmica é
fundamental para compreender a sociedade,
estabelecer conexões e difundir o conhecimento (LUCK, 2006).
De maneira geral devemos repensar o
poder da escola como transformador de vidas,
incluindo as relações de forma a garantir a estrutura organizacional controlando o conjunto
como um todo.
A gestão não é uma mera forma de mecanismo de controle, há necessidades intrínsecas a esta função, decidindo e organizando o
trabalho, através do seu desempenho e preocupado com o bem estar e a quebra de paradigmas.Planejando e avaliando, replanejando e
reavaliando quantas vezes for necessário para
sanar as deficiências existentes na escola:
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É preciso que, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre
si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador
dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os
conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 2000, p.25).

Nesse sentido, como líder, o gestor,
deve buscar novos conhecimentos e práticas
que favoreçam a gestão e a criação organizacional, para tanto é preciso novos comportamentos
e formas de comunicação, o gestor não pode
esquecer que é um eterno aluno, esse é um desafio do mundo contemporâneo, estamos em
constante transformação e aprendendo sempre.
Gerir este complexo mundo, manter as relações
humanas e a comunicação entre todos, tendo
como foco o aluno e seu desenvolvimento ético
e social.
A articulação e integração da escola
com a família é de extrema importância, para
uma gestão democrática, com a participação de
todos da comunidade escolar e que todos, sem
exceção saibam o real conceito e a importância dessa gestão, assim certamente será muito
mais fácil defendê-la dentro e fora da escola,
com a atuação da comunidade (FREIRE, 2000).
Através da pesquisa bibliográfica houve
o aprofundamento sobre o tema e o despertar
para conceitos ainda desconhecidos. A reflexão sobre a importância da gestão na prática
e dos profissionais envolvidos nela, com esta
perspectiva a educação contribui com mudanças não só na escola, mas sim na sociedade
geral. A empatia deve ser desempenhada nesse
processo com muita delicadeza, pois além do
desenvolvimento lidamos com pessoas e seus
sentimentos:
O homem não pode participar ativamente na história,
na sociedade, na transformação da realidade se não
for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua
própria capacidade para transformar [...]. Ninguém luta
contra forças que não entende, cuja importância não
meça, cujas formas e contornos não discirna; [...] Isto
é verdade se se refere às forças da natureza [...] isto
também é assim nas forças sociais [...]. A realidade não
pode ser modificada senão quando o homem descobre
que é modificável e que ele o pode fazer” (FREIRE,
1977, p.48).

Gestar é um exercício diário e requer
feedbacks, como disse Paulo Freire, a realidade só é modificada quando as pessoas acreditam nisso. Todo acontecimento nos possibilita
refletir e mudar, traçando novos caminhos.
A grande vantagem é o fortalecimento dos vínculos, somente assim chegamos ao
grande objetivo. A conclusão mais relevante do
estudo foi à premissa do administrador usando
todos os sentidos, que traz a possibilidade de
atingir melhores resultados em termos pedagógicos e administrativos, oferecendo melhor
estrutura e ambiente profícuo a todos (FREIRE,
1977).
A missão da escola é promover a educação, embasada na ciência e no homem, articulando ensino científico à formação cidadã e
tecnológica e assim oferecer o desenvolvimento para uma sociedade humana e de qualidade, sempre pautado na ética, no respeito, no
compromisso, na responsabilidade e na valorização do homem, atendendo nosso objetivo,
falar de gestão voltada à educação de qualidade (FREIRE, 1977).
Talvez o menos realmente seja mais, a
simplicidade do trabalho pode estar nos gestos, um afago, uma palavra, algo que possibilite ao outro uma luz e o significado de estar ali.
Democracia, participação de todos, ouvindo e
revendo ações e o mais importante o diálogo,
que propicia todas as mudanças.
Adentramos na importância do projeto
político pedagógico, documento essencial ao
desenvolvimento e desenrolar dos trabalhos
pedagógicos, o PPP de forma ilusória é o nosso mapa em busca do tesouro, onde traçamos
as dificuldades e fragilidades que pretendemos
corrigir, por isso, a cada replanejar deveríamos
voltar ao PPP e analisar as metas propostas,
quanto já foi alcançado e quanto ainda falta
do planejado, se há necessidade da alteração
de alguma meta, se precisa algum ajuste. Por
isso a cada planejar é de suma importância
os registros do percurso da aprendizagem para
realizar os devidos ajustes, e assim conseguir
realizar as comparações com as metas propostas (VASCONCELLOS, 2009).
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Os registros não têm a obrigatoriedade
de ser diário, ou até mesmo de seguir alguma
burocracia ou estilo de narração, ele deve ser
livre, o registro de uma reflexão a partir das práticas vivenciadas diariamente. Esta tarefa de fazer
os registros deixa mais próxima a ação e mais
clara as soluções (VASCONCELLOS, 2009).
Registros e planejamento são essenciais
ao processo educacional e o bom funcionamento de todo âmbito escolar. Construir registros
que nos informem e ajudem em nossas práticas
e propostas pedagógicas, possibilitando assim,
uma aprendizagem eficiente nas realizações e
ações (VASCONCELLOS, 2009).
A busca pela melhora da interação do
grupo e pela inteireza do processo de aprendizagem deve conter eficácia e significado, a
partir da observação dos diversos momentos
vivenciados e dos registros feitos, lançando novos desafios na prática e realizar ajustes necessários, refletindo sobre os acertos e erros. Vale
lembrar que o ato da observação não é apenas
um instrumento descritivo, mas um recurso de
investigação e planejamento (VASCONCELLOS,
2009).
É um instrumento indispensável a quem
acompanha as relações, experiências e o desenvolvimento, para valorizar suas manifestações
espontâneas ou não, em que revelam saberes,
desejos e intenções, sobre si mesmos e sobre o
mundo (VASCONCELLOS, 2009).
A observação promove o registrar, planejar, replanejar e os questionamentos, pois,
para registrar o acontecido e planejar, temos que
observar o movimento da escola, os interesses
e os acontecimentos, e então assim, enriquecer
os relações e o desenvolvimento, com isso ajudar e proporcionar às mesmas a ampliação dos
conhecimentos e multiplicar suas experiências
e aprimorar sua evolução (VASCONCELLOS,
2009).
O registro é a forma de refletir e melhor
organizar e esquematizar como realizar o trabalho pedagógico ou burocrático. O registro representa muito mais que um roteiro ou uma enumeração de atividades desenvolvidas ou a serem
feitas. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada, permitindo aprimorar o trabalho e adequá-lo
com freqüência e a necessidade da escola e de
sua comunidade (VASCONCELLOS, 2009).

O que não falta no dia a dia escolar são
oportunidades para colocar ideias e reflexões
no papel ou na tela do computador. Ao fazer o
planejamento, antecipamos a pretensão do que
fazer e como fazer, sem improvisos e bem organizados e preparados.
Já ao elaborar registros ou anotações,
é possível se questionar sobre os fatos e identificar as conquistas e o que deve ser feito. Ao
escrever, é inevitável que surjam perguntas para
atingir os objetivos desejados e isso serve de
base para o planejamento de ações futuras
(VASCONCELLOS, 2009).
É preciso, porém, diferenciar os vários
tipos de registro, há aqueles com características
basicamente burocráticas e aqueles com discussões mais críticas, que nos permite construir
o círculo e criar um ciclo de ações específicas,
pensando em cada problema ou situação a ser
sanada (VASCONCELLOS, 2009).
Tais observações têm fortalecido o entendimento de que para melhorar a qualidade
do ensino pela melhoria da gestão escolar, torna-se necessário que esse profissional desenvolva competências que lhe permitam assumir
de forma efetiva o acervo de responsabilidades
inerentes às suas funções.
Em vista disso, os próprios diretores
escolares, em geral, professores de destaque
em sua comunidade escolar, alçados a essa
importante responsabilidade, mediante méritos
diversos, buscam a formação necessária para
instrumentalizar-se pelo desenvolvimento de
competências, para melhor realizar o seu trabalho (VASCONCELLOS, 2009).
Conscientes dos complexos desafios
da gestão escolar, os diretores reconhecem a
necessidade de desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes as mais diversas nas diferentes dimensões do trabalho da gestão escolar, de modo a se tornarem capazes de exercer
de forma efetiva essa função. Aos gestores compete zelar pela realização dos objetivos educacionais, pelo bom desempenho de todos os participantes da comunidade escolar e atingindo os
padrões de qualidade definidos pelo sistema de
ensino e leis nacionais, estaduais e municipais
(VASCONCELLOS, 2009).
O planejamento estratégico destaca os
pontos mais frágeis e que devem ser olhados
de perto. Há alguns empecilhos que engessam
1529

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

a gestão, como por exemplo, adaptar o uso das
verbas com a real necessidade da escola, ou
até mesmo a falta de verba para sanar problemas emergenciais e a burocracia que demanda
parte das competências do gestor. Não podemos esquecer que o capital tem importância
direta na gestão e foge do nosso alcance, pois
nesse caso independe dos nossos esforços pedagógicos (VASCONCELLOS, 2009).
Pode até parecer que os recursos financeiros não cabem aqui, mas sim, os investimentos utilizados para bens, serviços e investimento
impactam diretamente na gestão escolar, infelizmente tudo gira em torno do capital, uma escola com ambiente agradável, com mais recursos
tecnológicos, professores capacitados e bem
remunerados, são fatores fundamentais para
uma boa gestão e consequentemente uma boa
educação:
Não há prática educativa, como de resto nenhuma prática, que escape a limites. Limites ideológicos, epistemológicos, políticos, econômicos, culturais. [...]. Creio
que a melhor afirmação para definir o alcance da prática educativa em face dos limites a que se submete
é a seguinte: não podendo tudo, a prática educativa
pode alguma coisa [...]. Esta afirmação recusa, de um
lado, o otimismo ingênuo que tem na educação a chave
das transformações sociais, a solução para todos os
problemas; de outro, o pessimismo igualmente acrítico
e mecanicista de acordo com o qual a educação, enquanto superestrutura, só pode algo depois das transformações infra-estruturais (FREIRE, 1993, p.96).

A infra-estrutura da escola está ligada
ao bem estar de todos, assim a falta dela é
um grande problema é que pode prejudicar a
qualidade do ensino diminuindo o interesse do
aluno, de certa forma é importante salientar a
proposta educacional, o que foi delineado no
Projeto Político Pedagógico como essencial
e o que será feito, quais melhorias, somente
assim é possível determinar as dimensões de
custos e do que poderá ser realizado com este
recurso.
O desenvolvimento dos alunos depende também de espaços para interagir e melhorar o convívio, interação fundamental para o
desenvolvimento e trocas. Incluindo a acessibilidade para garantir a inclusão de todos:
Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e
atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente
de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para melhorar

o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos
calculados apenas, à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na
verdade como na qualidade ética da luta é negar a ela
um dos seus suportes fundamentais. O essencial como
digo mais adiante no corpo desta Pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade ontológica,
precisa de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da prática (FREIRE,
1992, p. 6).

No decorrer deste breve estudo sobre
gestão, podemos refletir sobre nossos conhecimentos e fazer algumas considerações baseados nas experiências vivenciadas, deixando
claro que o aprendizado nunca acabada, neste
sentido a pesquisa necessita de continuidade,
reflexão e diálogo, acompanhando as evoluções
tecnológicas e da sociedade (FREIRE, 1992).
Entendemos que a gestão democrática se tornará possível quando a comunidade
escolar estiver envolvida com autonomia na
construção do processo, participando e criando
possibilidades de trocas de experiências e aprimorando a gestão, o ensino e principalmente as
pessoas envolvidas. A construção de um país
mais produtivo e de um mundo melhor passa,
inevitavelmente, pela garantia do ensino de qualidade para todos (FREIRE, 1992).
No Brasil, muitos são os desafios a superar para conseguir melhorar a aprendizagem
dos alunos. As escolas precisam, por exemplo, ter mais autonomia para decidir sobre as
escolhas relacionadas ao seu funcionamento e
assumir a responsabilidade pelo cumprimento
das metas de aprendizagem. Estas, por sua vez,
precisam ser bem definidas e disseminadas na
sociedade (FREIRE, 1992).
Todos em prol de uma gestão de qualidade que propicie além da participação e o
aprendizado, um ambiente agradável, com a valorização da escola e da comunidade,
com um ensino de excelência e o desenvolvimento social, cultural e econômico da
comunidade, pois
somente assim poderemos ter um
mundo com mais
harmonia, equidade
e igualdade (FREIRE,
1992).
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NOS ANOS
INICIAIS

RESUMO: Neste trabalho objetivA-se evidenciar que nas últimas décadas tivemos um linear
de pesquisas que provocou alterações enraizadas na forma com que a criança desenvolve
a escrita e a leitura. O costume de ler deve ser desenvolvido na fase infantil cada vez mais
cedo. Esta análise visa corroborar algumas questões importantes a serem observados pelos
docentes dos anos iniciais, confirmando que o âmbito escolar torna-se fator principal na obtenção do hábito da leitura e concepção do aluno leitor, pois mesmo com suas limitações, ela
é o ambiente propício para ao aprendizado, uma vez que a leitura na educação infantil deve
vir com significado expressivo, contribuindo com a evolução de ensino dessa criança. Os professores, mediadores deste processo aprendizagem devem ter toda a atenção nas qualidades
dos livros, a sua diferença adequando os temas com a idade da criança, dentro das considerações culturais, sociais e mentais, considerando a importância e o saber prévio de cada aluno. Segundo o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) qualidade temática deve ser
expandida na “excelência de um projeto gráfico capaz de motivar e enriquecer a interação do
leitor com o livro: qualidade estética das ilustrações, e o uso de recursos gráficos adequados
à criança na etapa inicial de inserção no mundo da escrita”.

Palavras-chave: Educação; Leitura; Criança; Infância.
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INTRODUÇÃO

É

de imprescindível valor a leitura para o desenvolvimento humano e enriquecedor
no processo aprendizagem. Para a leitura nos anos iniciais, contribui para a construção de uma cidadania absoluta, sendo através da leitura que o aluno aprende a
decidir sobre conflitos, faz descobertas, entende o mundo, contraí conhecimento e se divertir, a
leitura não pode ser só um meio de obter informações: ela também nos capacita a serem mais
críticos em um mundo extremamente globalizado e sistêmico, capaz de considerar diferentes
situações na fase adulta, sendo sujeitos de direito, autônomos e empoderados.
Também iremos ressaltar nesse trabalho o valor de adquirir conhecimento sobre a importância da leitura e averiguar alguns dos problemas que podem colaborar para as dificuldades
de aprendizagem e aumento do deleite pela leitura nos anos iniciais, além de sugerir e destacar
metodologias que possam contribuir nesta atividade e dinâmica. O objeto deste desenvolvimento, que enfatiza o aumento da leitura nos anos iniciais é ativo para os discentes desenvolverem
emancipação e prosseguirem para se tornar leitores efetivos na sociedade.
Nesta lógica, é notório que precisamos pensar com mais cuidado e atenção, no qual
estamos concentrando as nossas inquietações, se na forma como ensinamos, ou se em primeiro
plano na forma como as crianças aprendem e desenvolve o conhecimento. É necessário que a
escola cumpra seu papel, estimulando a leitura, oferecendo um universo de obras para que os
alunos possam ler e descobrir as possibilidades que os cercam: “O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras
gerações fizeram (STRECK, 1994, p.96).
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EDUCAÇÃO INFANTIL E A LEITURA
Segundo Silva (2003), temos diversas
maneiras de se trabalhar à leitura nos anos iniciais bem como diversos ambientes em que se
pode desenvolver o costume da mesma. Perante o período em que nos preparamos para
nossa formação acadêmica, nos indagamos,
de que maneira colaborar para que o docente
que ensina nos anos iniciais consiga identificar
a seriedade da leitura, com ênfase na educação infantil, de forma que esta colabore no diálogo entre a teoria e a prática.
Como escolher atenciosamente entre
as inúmeras estratégias pedagógicas utilizadas
pelos docentes sem desprezar principalmente
metodologias simples, contudo eficazes de estímulos aos estudantes leitores SILVA, 2003).
A proposta do trabalho em promover
reflexões sobre a prática dos professores a
esse respeito, analisando o ensino da leitura na
Educação infantil, sugerindo metodologias que
possam contribuir com formas mais eficientes
do ensino da leitura, além de adequar o desenvolvimento do gosto pela leitura ainda, na educação infantil. A construção de uma unidade
para o ensino da leitura há certo ano escolar
exige sempre posicionamento, conhecimento e
criatividade por parte do docente.
Acreditamos que modernamente, o único âmbito onde a leitura ainda tem a chance
de ser ampliada é a escola. A escola é hoje e
desde há muito tempo, a principal instituição
responsável pela preparação da criança para o
mundo da leitura e da escrita, “O fracasso da
escola nessa área significa a morte dos leitores
através dos mecanismos de repetência, evasão, desgosto e /ou frustração” (SILVA, 2003).

Saber como as crianças aprendem é
prioridade, para qualquer docente que inicia
um processo de alfabetização, e um professor
que não reflete esse processo aprendizagem,
poderia até arriscar determinados palpites, dizendo e fazendo coisas baseados em modelos
escolares elaborados ao longo dos anos e que
ainda são tidos como modelos de alfabetização. A falta de conhecimento do processo de
aprendizagem é tida como uma das causas
de fracasso do processo de alfabetização (CAGLIARI, 2002, p.9).
O método de alfabetização inclui muitos atenuantes, e quanto mais ciente estiver o
docente de como se dará o processo de alcance de conhecimento, de como a criança se
situa em termos de desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo o seu processo de
interação social, da natureza desenvolvida no
momento em que está acontecendo à alfabetização, mais condições terá esse professor de
encaminhar de forma agradável e produtiva o
processo de aprendizagem, sem os sofrimentos habituais (CAGLIARI, 1998, p. 89).
É na primeira fase de aprendizado, estágio entre zero e seis anos, que ocorrem as
mais animadoras pesquisas na vida dos recém-nascidos e das crianças. Graças aos aumentos que revelaram a neurociência, psicologia, pedagogia e até mesmo disciplinas como
economia e ciência política, entre outros, fica
evidente que durante os primeiros anos de vida
da criança, é que o emocional e o cognitivo
são construídos, e essa clareza lançou enormes desafios à pedagogia e ao relacionamento familiar e cultural (REYES, 2010).
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criativas. O aluno se desenvolve todos os dias,
na escola, aprende novas concepções de ver o
mundo e por meio dos estímulos lúdicos sofre
As Crianças, de qualquer faixa etária transformações cognitivas e comportamentais
e principalmente na educação infantil exigem que as irão acompanhar até a fase adulta.
um enorme consumo de energia do professor,
É importante que no seu processo de
desta forma torna-se impraticável mantê-las
quietas ou em silêncio, sentadas durante mui- amadurecimento ocorra melhor compreensão
to tempo, principalmente no ambiente escolar, do mundo com o auxílio das brincadeiras, dos
pois nesta perspectiva, os alunos necessitam contos de fadas, da pureza da informação prestada, pois é durante a ação de brincar, uma
de movimento e interação (REYES, 2010).
das primeiras e importantes relações humanas,
A educação infantil passa então a agir que a criança experimenta e aprende novas
de forma integradora do aprendizado de ma- formas e condutas e isso não poderia ser dineira socializadora, garantindo o crescimento ferente para o contato com a leitura e escrita,
e o desenvolvimento da discente, oferecendo pois é fácil nos depararmos com situações nas
atividades ajustadas, necessárias e prazero- quais a criança brinca de escrever ou ler uma
sas, respeitando suas individualidades, mas história infantil antes mesmo de conseguir desuprindo essa enorme necessidade da criança codificar algum símbolo do alfabeto (BECKER,
de ampliar seus horizontes, de conhecer no- 2001, p. 35).

SOCIALIZANDO ATRAVÉS DA
LEITURA

vas atividades, de vislumbrar novos caminhos
Na obra “O professor e a literatura para
e, principalmente de se sentir parte integrante do mundo por experimentação por prática pequenos, médios e grandes” de Ligia Cademartori (2009), é fácil identificar um depoimen(REYES, 2010).
to apaixonado de uma leitora que tem como
No Brasil, conforme Becker (2001, p. ponto principal a relação do professor com a
35), “A origem da Literatura infantil vinculasse literatura, aspectos relacionados à literatura inàs mudanças estruturais que ocorreram na so- fantil e o papel do professor se voltam para a
ciedade dos séculos XVII e XVIII, momento em importância de se criar condições para a prátique se instalou o modelo burguês de família ca da leitura em salas de aula.
unicelular, provocando uma alteração na forma
O livro é o primeiro de uma série intide se visualizar a infância e todas as instituitulada “Conversas com o professor” e busca
ções com ela relacionadas.
trazer para o docente e para leitores em geral
Desse modo, explica-se o papel de reflexões acerca do significado da literatura na
aliada que a escola e com ela a produção de vida humana. Emprega uma linguagem clara e
textos dirigidos às crianças – passou a exercer acessível, mesmo que alguns aspectos sejam
para a consecução dos objetivos e valores pre- abordados com base em um olhar acadêmico.
conizados por essa nova classe social emerO texto é acompanhado de Prefácio
gente”, entendendo a importância do conviver
das crianças, socializando ideias e leitura (BE- da professora Magda Soares, pioneira no Brasil nos estudos de letramento. Magda elogia o
CKER, 2001, p. 35).
livro e afirma que se trata de uma “obra que
A leitura deve ter como finalidade, ali- nunca tivemos e sempre esperamos sobre limentar a imaginação de nossos discentes pos- teratura na escola, sobre as relações do prosibilitando-os a conhecer melhor a si mesmos, fessor com a literatura, sobre relações entre
ao mundo e aos que os cercam, a fim de torna- professor e alunos com a mediação literária”
rem-se pessoas sensíveis, mais críticas e mais (CADEMARTORI, 2009, p.13).
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A LEITURA COMO ESTRATÉGIA DE
ENSINO
De acordo com o texto de Linardi
(2006), nem tudo são trevas quando o assunto
é o despertar da leitura no Brasil. Nos últimos
anos, algumas ações capitaneadas pelo poder
público, pela iniciativa privada e por entidades
do terceiro setor - ONGs, institutos ou associações sem fins lucrativos - vêm ajudando a
reverter essa situação. Entre elas, o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), um conjunto
de projetos, programas, atividades e eventos
com implementação do governo federal, com a
participação da sociedade civil, que tem como
objetivo levar a leitura para o dia a dia do brasileiro.

De acordo com Teberosky e Colomer
(2003), o processo de construção do conhecimento da leitura e escrita apresenta uma série de regularidades entre todas as crianças: A
criança constrói hipóteses, resolve problemas
e elabora conceituações sobre o escrito. Essas
hipóteses se desenvolvem quando uma criança
interage com o material escrito e com leitores
e escritores que dão informação e interpretam
esse material escrito.
As hipóteses que as crianças desenvolvem constituem respostas a verdadeiros
problemas conceituais, semelhantes aos que
os seres humanos se colocaram ao longo da
história da escrita (TEBEROSKY; COLOMER,
2003, p.45).

Focando um pouco mais o título que
é dado a este capítulo, o fato é que os contos
acrescidos a esse valor formativo e cultural lançam as crianças no mundo da leitura, esses
aliados a outros tipos de leitura também dão lugar a atividades ricas de comunicação oral, em
que os alunos aprendem a expor sua opinião,
levantar perguntas e compartilhar impressões.
“Aprender a ler [...] não é suficiente para saber
o que se deve ler, quais são as leituras úteis, as
que não são aquelas que fazem bem, as que
Em suas brincadeiras com a escrita, re- fazem mal” (DECROLY, 2010).
produzem muito do que veem, mas é sabido o
ORALIDADE E A LEITURA
papel fundamental que ocupa a imitação nas
brincadeiras infantis. Estas são, com frequênPode-se defender que a oralidade e a
cia, mero reflexo do que veem e ouvem dos
maiores, mas tais elementos da experiência escrita não são opostas, que caminham juntas,
alheia não são nunca levados pelas crianças uma completando a outra, e que as duas juntas
permitem a interação entre os sujeitos. É imaos jogos como eram na realidade.
portante marcar essa mudança de visão para a
Não se limitam a recordar experiências compreensão de que a escrita não é superior.
vividas, senão que as reelaboram criativamen- Ela é um bem “cultural desejável” (MARCUSte, combinando-as entre si e edificando com CHI, 2004).
elas novas realidades de acordo com seus deA escrita é também uma modalidade de
sejos e necessidades. O afã que sentem em
fantasiar é o reflexo de sua atividade imaginati- linguagem inquestionavelmente social e cultuva, como o que ocorre nos jogos (VYGOTSKY, ralmente constituída segundo Rojo (1998) com
base em (MARCUSCHI, 2004), mostra que as
1984, p.101).
crianças têm o desejo de desenvolver se, de
completar-se, bem como o seu anseio de apo-

No Brasil a grande maioria da população está alfabetizada. Mas nem todos, ou melhor, apenas uma minoria sabe ler bem, isto
é, são poucos os que entendem o que dizem
os livros. Em geral, todos os que sabem ler
bem estão alfabetizados, mas nem todos estão alfabetizados sabem ler bem. Por isso não
devemos confundir alfabetização e leitura, que
são coisas completamente diferentes (COLL,
1993).
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derar-se de tudo aquilo que a cerca como um
todo, é capaz de realizar, de buscar aquilo que
ainda lhe falta. Pela maneira como foi introduzida culturalmente na vida do homem, a escrita
tornou-se um símbolo de educação, desenvolvimento e poder (MARCUSCHI, 2004, p.17).
De acordo com Kleiman (1995) “o poder liberador da escrita e da leitura já é predicado quando se tece o argumento de que a
posse da escrita permite que o possuidor, seja
ele um indivíduo ou um povo, dedique suas faculdades mentais ao exercício de operações
mais abstratas, superiores”.
A expansão social do uso da linguagem escrita foi acompanhada pelo desenvolvimento social, pelas mudanças na política,
na economia e na compreensão do homem a
esse respeito. Nesse sentido, associar a uma
determinada variedade linguística o poder da
escrita foi nos últimos séculos da Idade Média
uma operação que respondeu a exigências políticas e culturais (GNERRE, 1998).
Por essa razão, Perfeito (1999) defende que a escrita deve ser ensinada e aprendida
como “uma atividade cultural complexa [...], de
forma que a leitura e a produção de textos devam ser consideradas como atividades constitutivas da vida dos sujeitos, na construção da
cidadania”.

Essa ideia é ampliada por Soares, que
concebe o letramento como resultado da ação
de ensinar e aprender as práticas sociais de
leitura e escrita; o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo, como
consequência de ter se apropriado da escrita e
de suas práticas sociais (SOARES, 2003).
Assim, é possível afirmar que o letramento não distingue as pessoas em grupos
orais e escritos, mas pressupõe a existência
desses grupos e a relação entre as práticas
orais e as práticas escritas que ocorrem entre eles. Convém lembrar que, para Kleiman
(1998): o letramento está também presente na
oralidade, uma vez que, em sociedades tecnológicas como a nossa, o impacto da escrita é
de largo alcance: uma atividade que envolve
apenas a modalidade oral, como escutar notícias de rádio, é um evento de letramento, pois
o texto ouvido tem as marcas de planejamento
e lexicalização típicas da modalidade escrita
(KLEIMAN , 1998).

A AÇÃO DE LER E A IMPORTÂNCIA NO
SETOR EDUCACIONAL

Ler é construir uma ideia de universo,
é estar apto de entender e decifrar o que lhe
chega por meio da leitura, refletindo e colocando-se criticamente frente às informações adquiridas, o que se concebe como um dos atrativos
que possibilitam exercer, de maneira mais amNo entanto a escrita, como símbolo de pla a própria cidadania (AMARILHA, 2012).
educação, toma lugar de destaque na missão
A literatura, contudo, em seu conteúdo
que é dada à escola: ensinar a ler e a escrever.
E é a partir dessa missão que a escrita se re- irreal que indica ao conhecimento de mundo,
vela como sinônimo de desenvolvimento e po- e não como subordinada do ensino bem comder, pois é dada à escola, enquanto detentora portado, se mostra como o mecanismo impuldo saber, a função de desenvolver no indivíduo sionador que conduzirá a escola ao rompimenas habilidades de escrita, pois ser um usuário to com a educação destoante e convencional.
competente da escrita é, cada vez mais, con- Revelando que, já não se desenvolve uma edudição para a efetiva participação social (PCNs, cação baseada apenas no habitual, em que somente o educador detém o poder de voz, mas
1997).
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
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dessa relação que se cria uma aprendizagem ator e espectador ao mesmo tempo e não oude caráter relevante e que permite ao educan- tra plateia que não a si mesma. É por isso que
do uma performance eficiente.
a narrativa proporciona autonomia. No mundo
imaginado, o leitor ou o ouvinte é senhor absoA leitura só é formada quando o leitor luto e isso se dá pelo jogo” (AMARILHA, 2012,
passa a interagir com o autor do texto, como p.53-54).
declara Medeiros (2008, p.55): “a leitura é produzida, uma vez que o leitor interage com o auSendo assim, a literatura deveria ocutor do texto. Esta noção leva em consideração par um lugar de destaque como bem cultural,
que o texto é o lugar de interação entre falante proporcionador de uma rica diversidade de line ouvinte, autor e leitor”. Tendo como base esse guagem, expansão de mundos, conhecimentos
entendimento, a literatura é objeto presente na diversos, viabilizador da imaginação, fantasia,
rotina dos indivíduos, ela é elemento imperativo liberdade de expressão, bem como pelo próde humanização e, dessa maneira, certifica o prio prazer que lhe é inerente (PONTES, 2012,
homem na sua humanidade, até mesmo, por- p.20).
que age em grande parte no subconsciente e
no inconsciente.
Para que o estudante veja o ato de ler
com outros olhos, ou melhor, para que ele resTais propósitos serão plenamente alcan- gate o prazer de ler, é necessário que o profesçados através da leitura cativante, que propicie sor dialogue com a leitura como quem dialoga
a perspectiva de fazer ver o novo, possibilitan- com a arte, buscando nele sua capacidade de
do o deleite da descoberta e da estruturação fazer contemplar e refletir, e que trace nesse
de variados sentidos. E, tais características, triângulo professor/leitura/estudante, uma coembora acabem por se apresentar em outros municação escolarizada, porém, menos pedatipos de textos, são, obrigatoriamente, especí- gogizante e com o prazer do texto (LOIS, 2010,
ficos ao texto literário. Entende-se assim, que p.82).
a literatura tem que estar presente nos textos
expostos em sala de aula (CANDIDO, 2004).
O professor que se utiliza do livro em
sala de aula não pode ser igualmente um reA literatura aparece claramente como dutor, transformando o sentido do texto num
manifestação universal de todos os homens número limitado de observações tidas como
em todos os tempos. Não há povo e não há corretas (procedimento que encontra seu limiar
homem que possa viver sem ela, isto é, sem a nas fichas de leitura, cujas respostas devem
possibilidade de entrar em contacto com algu- ser uniformizadas, a fim de que possam passar
ma espécie de fabulação, assim como todos pelo crivo do certo e do errado), (ZILBERMAN,
sonham todas as noites, ninguém é capaz de 2003, p.28).
passar as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulaO educador é um conciliador, que amdo (CANDIDO, 2004, p.174).
plia ainda mais a prática da leitura na sala de
aula, e não modifica o significado do texto, e
De acordo com Zilberman (2003): A sim, gera situações para que o estudante consala de aula é um espaço privilegiado para o siga ter um parecer crítico do que está presendesenvolvimento do gosto pela leitura, assim te no texto. Cabe então, ao docente estimular
como um campo importante para o intercâmbio as diversas visões que cada trabalho literário
da cultura literária, não podendo ser ignorado, suscita, destacando assim as inúmeras conmuito menos desmentida sua utilidade. Revela- cepções pessoais, porque resultam do enten-se imprescindível e vital um redimensionamen- dimento que o leitor atingiu do propósito artístito de tais relações (ZILBERMAN, 2003, p.16). co, em virtude de sua assimilação particular do
Ler é, então, participar de um teatro íntimo ser mundo apresentado.
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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).
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).
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).
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).
Dessa forma, compete ao educador
desbravar este universo. Os livros de leitura
tristemente, ainda não estão sendo bem utilizados pelos docentes, dentro das salas de aulas.
Sendo assim, o livro não deve ser apenas um
mecanismo para transferir o assunto, como vemos que ocorre em muitas instituições escolares recentemente, quando na verdade ele deve
ser utilizado para dar singularidade a criatividade das crianças fazendo com que incentive
seu imaginário e que isto possa colaborar e
não a prejudicar na criação de seu conceito de
mundo real.
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).
Defende o mesmo autor (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).
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).
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No segundo estágio que é o pré-opeCONSTRUÇÃO DA LEITURA NOS ANOS
racional, Piaget (1986, p.13) explica: “É o esINICIAIS
Com base a concepção de Piaget
(1978), aprendemos desde que nascemos,
em diversas situações e ambientes, nos levando a refletir como se constrói o processo de
conhecimento. O sujeito age sobre o objeto,
o assimila e o transforma. O educando reage
reconstruindo e refazendo os instrumentos e
construindo outros mais potentes sendo capaz
de transformar, ou seja, transformar algo simples em algo complexo.
Segundo Piaget (1978, p.389) “A organização de que a atividade assimilada é testemunha é, essencialmente, construção e, assim,
é de fato invenção desde o princípio”. Para a
construção cognitiva, a condição do meio é
fundamental.
Na obra de Piaget (1978), o aspecto
mais reconhecido é em que a criança possui
uma construção contínua e quanto mais nós
acrescentamos algo a ela, mais sólida essa
construção ficará. Piaget (1986) estudou sobre
os períodos e os estágios do desenvolvimento
que caracterizam as diferentes maneiras da interação do indivíduo com a realidade.

tágio da inteligência intuitiva, dos sentimentos
interindividuais espontâneos e das relações de
submissão ao adulto”. A idade que ocorre este
período é dos dois anos aos sete anos de idade, neste estágio se inicia a representação, a
linguagem e a função simbólica. Neste período
a criança ainda não é capaz de se colocar no
lugar e na perspectiva do outro, sendo um período rígido e estático.
O terceiro estágio que é das operações concretas, entra na idade dos sete aos
dozes anos, e segundo Piaget (1986, p.13) “É
o estágio das operações intelectuais concretas
(começo da lógica) dos sentimentos morais e
sociais de cooperação” Neste estágio há uma
modificação concreta e decisiva no desenvolvimento mental, é no início desta fase na qual a
criança ingressa na escola, em que a relação
afetiva e a relação com a inteligência é mais
efetiva. Desse modo. conforme Piaget (1986,
p.43) “A criança, depois dos sete anos, torna-se capaz de cooperar, porque não confunde
mais seu próprio ponto de vista com os dos
outros, dissociando-os mesmo para coordená-los.” Isto é visível na linguagem das crianças.

Cada estágio amplia com o próximo e
engloba o anterior. O desenvolvimento mental
de Piaget (1986) é constituído por quatro estágios: o sensório motor, o pré-operatório, operações concretas e operações formais. Segundo
o autor (1986, p. 13) “O estágio dos reflexos
ou mecanismos hereditários, assim como também das primeiras tendências instintivas (nutrições) e das primeiras emoções.
O estágio dos primeiros hábitos motores e das primeiras percepções organizadas,
como também dos primeiros sentimentos diferenciados”. No estágio sensório-motor, a atividade intelectual é representada por meio de
movimentos e percepções de natureza motora
e sensorial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola e o docente tem o papel de mediador, não somente o de língua portuguesa,
mas também os das demais disciplinas na formação do leitor são de suma estima, embora ainda
tenha sido observado não haver uma consolidação de um pressuposto geral básico de articulação entre a leitura e de sua função social.
O âmbito escolar deve sem dúvidas trabalhar como um elo para oferecer aos educandos o mecanismo e situação em que eles possam aprender a ler e, lendo, aprendam a viver
dignamente como cidadãos que participam ativamente da vida social. Torna-se imprescindível
que os docentes que estejam comprometidos com a literatura desenvolvam o gosto pela leitura
nos educandos, fazendo-os tornarem-se leitores que o lerão de maneira prazerosa facilitando o
acompanhamento e o desenvolvimento de seus alunos, incentivando-os a tornarem-se críticos e
reflexivos no ato de ler, a leitura, deverá capacitá-los a reconhecer seu lugar na sociedade, ampliando suas relações, dando-lhes condições de participação das ações culturais e políticas da
sociedade. De acordo com os PCNs em um dos trechos consta que: “ A Leitura é um processo
no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção de significados do texto, a partir dos seus
objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o leitor, de tudo o que se sabe sobre a
língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita: decodificando-a letra por
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica necessariamente, compreensão
na qual os sentidos começam a ser construídos antes da leitura propriamente dita. Qualquer leitor experiente que consegue analisar sua própria leitura constata que a decodificação é apenas
um dos procedimentos que utiliza quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias como seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível rapidez
e proficiência (PCNs, 1998).
A leitura deve ser para o aluno algo que o faça ter uma compreensão do mundo, além
de desenvolver uma visão ampla que os faça conquistar seu espaço como cidadão ativo, crítico
e participativo no mercado de trabalho e na sociedade. Como visto até o presente momento, é
fácil concluir o quão importante se torna a prática da leitura para o desenvolvimento do indivíduo,
favorecendo no amadurecimento dos pensamentos, permitindo a ele se tornar um adulto provido
de opiniões e críticas construtivas para o desempenho em sociedade.
Ainda na idade infantil, a criança, quando inserida no mundo do saber, da fantasia, das
brincadeiras e do querer, recebe impulsos e ondas cerebrais importantes para melhorar o seu
desempenho em várias vertentes da vida, são múltiplas as possibilidades para absorção do
saber, da compreensão e busca por algo novo e nunca explorado. Quando abrimos “as portas”
do conhecimento da leitura, logo estimulamos a criança em busca do entendimento de determinadas situações expostas nos livros e assimiladas no contexto real. Os livros são instrumentos
preciosos que devem ser considerados na rotina de aprendizagem do aluno.
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Cabe ao educador, elaborar propostas de ensino que consideram a leitura na educação
infantil como importante objeto para auxiliá-los no processo do desenvolvimento da imaginação,
percepção e conscientização crítica nas crianças, portanto, adotar práticas pedagógicas enriquecidas com momentos de leitura favorece a apropriação do conhecimento, aprimoramento do
vocabulário e desenvolvimento crítico e reflexivo. “A leitura é extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora
da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma” (CAGLIARI, 2001, p.148).
Sabemos que durante a fase da educação infantil, a criança se encontra em processo de
adaptação do conceito escolar, nessa fase, as brincadeiras e o lúdico se tornam indispensáveis
para o desenvolvimento e aquisição de melhores habilidades, nessa fase, a criança não sabe
ler e escrever, possui capacidade de compreensão e seu ápice de absorção do conhecimento
está em pleno vapor, momento adequado para priorizar o aprendizado e apropriação de conhecimentos.
Dado o exposto, concluo a importância da leitura nos anos iniciais, estabelecendo vínculo com as crianças e promovendo para as mesmas o conhecimento, esse ato da equipe docente e do âmbito escolar, propicia qualidade no ensino, envolvendo os alunos em construção
de aprendizagem. É notória a importância do ler e aprender, estabelecer planos de leitura como
meta é imprescindível para uma educação de qualidade, visando que os alunos sejam sujeitos
de direito, autônomos e com emancipação para fase adulta.
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A DIFICULDADE DE INTERAÇÃO SOCIAL

RESUMO: No autismo, há a dificuldade de interação social, ausência de fala ou ecolalia, comportamen-

tos estereotipados e repetição de gestos e falas. Já na esquizofrenia podem aparecer alucinações e
delírios, transtornos do pensamento. As causas do autismo são desconhecidas, há vários estudos, mas
nenhum comprovado de forma Associado ou não a causas orgânicas, o autismo é reconhecível pelos
sintomas que impedem ou dificultam seriamente o processo de entrada na linguagem para uma criança,
a comunicação e o laço social, nos passa que as estereotipias, as ecolalias, a ausência de linguagem, os
solilóquios, a auto agressividade, a insensibilidade à dor ou a falta de sensação de perigo, são alguns
dos sintomas que mostram o isolamento da criança ou do adulto em relação ao mundo que o rodeia
e sua tendência a bastar-se a si mesmo. decisiva, portanto há várias hipóteses ainda não concluídas. A
hipótese de uma origem relacionada à frieza ou rejeição materna já foi descartada, relegada à categoria de mito há décadas. Embora algumas meninas desenvolvam autismo, casos de meninos com esta
desabilidade são em proporção de três para um (três meninos autistas para cada menina). Dependendo
da forma de autismo apresentada, é possível que mesmo um médico ou psicólogo experiente encontre
alguma dificuldade para fazer o diagnóstico na primeira abordagem. O melhor diagnóstico é sempre o
relato de familiares, desenhos, anotações e o comportamento, exames como a tomografia de crânio ou
a ressonância magnética, pouco ou quase nada oferece ao diagnóstico. Ainda hoje se discute a causa
do autismo. Os especialistas atribuem isso a componentes genéticos, contudo, até descobrirem a causa
real do autismo, será difícil obter uma resposta. Em gêmeos idênticos a chance de desenvolver autismo
- quando um o é - chega a e 98%. O autismo é uma condição permanente, a criança nasce com autismo
e torna-se um adulto com autismo. Assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é única
e todas podem aprender, as pessoas com autismo podem ter alguma forma de sensibilidade sensorial.
Isto pode ocorrer em um ou em mais dos cinco sentidos – visão, audição, olfato, tato e paladar – que
podem ser mais ou menos intensificados. Por exemplo, uma pessoa com autismo pode achar determinados sons de fundo, que outras pessoas ignoraram, insuportavelmente barulhentos. Isto pode causar
ansiedade ou mesmo dor física. O autismo é fundamentalmente uma forma particular de se situar no
mundo e, portanto, de se construir uma realidade para si mesmo.

Palavras-chave: Autismo; Dificuldade; Interação; Especialistas; Criança.
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INTRODUÇÃO

D

ependendo da forma de autismo apresentada, é possível que mesmo um médico
ou psicólogo experiente encontre alguma dificuldade para fazer o diagnóstico
na primeira abordagem. O melhor diagnóstico é sempre o relato de familiares,
desenhos, anotações e o comportamento, exames como a tomografia de crânio ou a ressonância magnética, pouco ou quase nada oferece ao diagnóstico. Ainda hoje se discute a causa do
autismo.
As causas do autismo são desconhecidas, há vários estudos, mas nenhum comprovado
de forma decisiva, portanto há várias hipóteses ainda não concluídas. A hipótese de uma origem relacionada à frieza ou rejeição materna já foi descartada, relegada à categoria de mito há
décadas.
Nas crianças autistas, o repertório de atividades e interesses é acentuadamente restrito.
Apresentam resistência à mudança e insistência, sem motivo, em seguir rotinas de modo preciso. Algumas delas apresentam agressividade, chegando até a se auto ferir.
Todos os níveis de QI podem ocorrer em associação ao autismo, mas ocorre o retardo
mental significativo em vários casos. O autismo pode estar presente mesmo em pessoas com
inteligência normal ou superior. Sendo assim, o teste de QI não é critério determinante para o
autismo.
É necessária uma avaliação rigorosa para ser dado o diagnóstico do autismo, mas antes
de tudo é imprescindível obter o maior número de informações dos pais da criança, suas principais preocupações e queixas em relação ao comportamento dela,
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AUTISMO
Embora algumas meninas desenvolvem autismo, casos de meninos com esta desabilidade são em proporção de três para um
(três meninos autistas para cada menina). Os
especialistas atribuem isso a componentes genéticos, contudo, até descobrirem a causa real
do autismo, será difícil obter uma resposta. Em
gêmeos idênticos a chance de desenvolver autismo - quando um o é, chega a 98%.
O autismo é fundamentalmente uma
forma particular de se situar no mundo e, portanto, de se construir uma realidade para si
mesmo. Associado ou não a causas orgânicas,
o autismo é reconhecível pelos sintomas que
impedem ou dificultam seriamente o processo
de entrada na linguagem para uma criança, a
comunicação e o laço social (AGUIAR, 2012,
p.42).
Conforme Aguiar, (2012) nos passa
que as estereotipias, as ecolalias, a ausência
de linguagem, os solilóquios, a auto agressividade, a insensibilidade à dor ou a falta de sensação de perigo, são alguns dos sintomas que
mostram o isolamento da criança ou do adulto em relação ao mundo que o rodeia e sua
tendência a bastar-se a si mesmo. O autismo
é uma condição permanente, a criança nasce
com autismo e torna-se um adulto com autismo. Assim como qualquer ser humano, cada
pessoa com autismo é única e todas podem
aprender:
Segundo Frazão (2014, p. 52), as pessoas com autismo podem ter alguma forma de sensibilidade sensorial. Isto pode ocorrer em um ou em mais dos cinco
sentidos – visão, audição, olfato, tato e paladar – que
podem ser mais ou menos intensificados. Por exemplo,
uma pessoa com autismo pode achar determinados
sons de fundo, que outras pessoas ignoraram, insuportavelmente barulhentos. Isto pode causar ansiedade ou
mesmo dor física (FRAZÃO, 2014, p. 52).

Segundo Oliveira (2012), há 5 tipos de
Transtornos do Espectro Autístico:
Autismo clássico: Caracterizada por problemas com a
comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, autismo clássico é tipicamente diagnosticado

antes dos três anos. Sinais de alerta incluem o desenvolvimento da linguagem atrasada, falta de apontador
ou gesticulando, mostrando falta de objetos, e auto-estimulação comportamento como balançar ou bater as
mãos (OLIVEIRA, 2012).

De acordo com Visani & Rabello
(2012,p.5), é fundamental que o diagnóstico
seja feito por profissionais da área clínica que
tenham conhecimento sobre o autismo, feito
através de observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis:
O autismo exige um diagnóstico e uma intervenção o
mais rápido possível, única maneira de reduzir a probabilidade de cronificação. A intervenção precoce no
quadro de autismo não só aumenta as possibilidades
de tratamento, como ainda minimiza alguns sintomas
experimentados pelos pais, agravados com o passar
do tempo: depressão, perda da capacidade tanto de
supor um sujeito na criança quanto de revelar-se como
faltante, e, por fim, a impossibilidade de impor “nãos” a
esta criança (VISANI & RABELLO, 2012, p.6).

O quadro clínico do autismo, segundo
o DSM IV TR (APA, 2002,p.11) é: Prejuízo da
habilidade social: não compartilham interesses,
não desenvolvem empatia e demonstram certa
inadequação em abordar e responder aos interesses, emoções e sentimentos alheios. Prejuízo no uso de comportamentos não verbais
como: contato visual direto, expressão facial,
postura corporal e com objetos.
Primeiramente, seria importante adequar o autista no mundo jurídico, mas isto depende do grau de autismo, pois há pessoas
que apresentam traços de autismo e conseguem exprimir suas vontades e são completamente capazes de responder pelos seus atos
e exercer suas vontades civilmente, já há autistas que deverão sempre ser representados,
por não terem o necessário discernimento,
portanto absolutamente incapazes, e também
os relativamente incapazes, que tem o discernimento reduzido, deverão ser assistidos pelo
seu representante legal:
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Alterações de comportamento: padrões restritos de
interesse, manipulação sem criatividade dos objetos,
ausência de atividade exploratória, preocupação com
as partes de objetos, inabilidade para participar de jogos de imitação social espontâneos, adesão a rotinas
rígidas, presença de maneirismos motores e crises de
raiva ou pânico com mudanças de ambiente; mudanças súbitas de humor, com risos ou choros imotivados,
hipo ou hiper responsividade aos estímulos sensoriais
e agressividade sem razão aparente. Comportamentos
auto agressivos, como bater a cabeça, morder-se, arranhar-se e arrancar os cabelos podem ocorrer (APA,
2002,p,68).

As crianças autistas apresentam dificuldade na interação social e têm um pobre
contato visual, além de apresentarem dificuldade também em interpretar os sentimentos das
pessoas com quem convivem ou não. Muitas
vezes, são incapazes de entenderem piadas e
trocadilhos. Portanto, apresentam comprometimento em várias habilidades do desenvolvimento psicológico que são afetadas ao mesmo
tempo e em níveis diferentes.
Há comprometimento na comunicação,
na fala, no uso dessa fala no meio social, apresentando, muitas vezes, ecolalia, estereotipia e
postura inadequada. A expressão facial e os
gestos, quando presentes, são mínimos e, muitas vezes, inapropriados.
O sono, a alimentação e as respostas
aos estímulos sensoriais também podem ser
afetados. Essas crianças, muitas vezes, são
confundidas com crianças surdas, por apresentarem indiferença social e não responderem ao chamado dos outros. As crianças autistas usam objetos para girá-los e sacudi-los
e costumam enfileirar e arrumar os brinquedos
ou objetos da mesma maneira.
Segundo Brentani (2013) em pesquisa
que desenvolveu, a criança autista tem peculiaridades ao brincar. Sua pesquisa mostrou
que a atividade lúdica da criança autista é essencialmente sensório-motora, mas com a participação e incentivo de um adulto, ajudando
a criança a explorar outras formas de brincar,
haverá uma grande contribuição no seu desen-

volvimento, beneficiando assim seu prognóstico. A atividade lúdica é muito importante, pois
para a criança, ela é uma forma de expressão.
O autismo é uma doença do desenvolvimento e, portanto, é importantíssimo saber
quando os sintomas iniciaram e o que acontecia na época. Muitos pais são inexperientes e
acabam não notando comportamento diferente
no filho ou, quando notam, notam após certo
tempo, muitas vezes, depois de entrarem na
escola.
Informações como: quando começou a
engatinhar, andar, sorrir, falar são muito importantes para o diagnóstico do autismo, mas é
fundamental para o diagnóstico colher informações sobre o desenvolvimento da linguagem,
da atividade lúdica e da interação social. As
observações devem ser feitas em contextos diferentes, como na escola, em casa, na rua.
É importante uma avaliação completa
do desenvolvimento cognitivo da criança. Essa
avaliação é de suma importância, mas não
deve ser considerada isoladamente como forma para ajudar o diagnóstico. Devem associar
a essa avaliação todos os aspectos investigados com os pais, os relatados pelos professores e a observação dessa criança em diferentes ambientes:
Melhorias na ansiedade, na autoajuda e nas habilidades do dia-a-dia têm sido relatadas, com 78% das
crianças de 7 a 11 anos no grupo tratado com a TCC
classificadas com uma resposta positiva em um teste.
Tais descobertas encorajam a consideração de abordagens da TCC modificadas para abordar a ansiedade
em crianças com TEA que tenham alto nível funcional,
o que é importante, considerando que de 30 a 40%
das crianças com TEA relatam níveis altos de sintomas
relacionados à ansiedade (BRENTANI et al., 2013, p.2).

Há famílias que tem um filho autista,
mas não tem a possibilidade de dar a ele o
devido acompanhamento médico, devendo ser
uma política pública o fortalecimento de hospitais públicos preparados para diagnosticar
precocemente e darem o devido tratamento e
acompanhamento aos autistas.
O autismo não tem cura, mas com o
devido tratamento psicológico e o apoio da família o indivíduo autista pode se desenvolver e
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romper barreiras do seu próprio limite, devendo
ser sempre estimulado a conviver em sociedade e a aprender, em harmonia com suas dificuldades, podendo se desenvolver como qualquer outra criança:

A família devido à falta de informação
e ao medo de um diagnóstico de que seu filho
tem o autismo, demora a levá-lo em um especialista e quanto mais demorado o começo do
tratamento psicológico, mais difícil é o desenAlgumas estratégias podem ser utilizadas no dia-a-dia volvimento da criança, portanto, quanto mais
para solucionar esses problemas, tais como: criar situ- precoce o diagnóstico, melhor será o desenações de faz-de-conta que despertem o interesse da volvimento.
criança; usar bonecos para representar a família; criar
soluções simbólicas para ajudar a resolver os problemas; encorajar a investigar pistas e sinais; e modelar/
mediar uma sequência do que se deve fazer; introduzir
palavras que a criança se interesse para que, posteriormente, ela possa construir frases com elas (CAMARGO,
2009, p.12).

Os educadores devem desenvolver um
programa de educação individualizado para
focalizar nos problemas específicos da criança. Isto inclui terapia de fala e do idioma, e
também habilidades sociais e treinamento de
habilidades cotidianas. Eles devem elaborar
estratégias para que essas crianças consigam
desenvolver capacidades de poderem se integrar com as outras crianças ditas “normais”,
de acordo com Camargo (2009):
Proporcionar às crianças com autismo oportunidades
de conviver com outras da mesma faixa etária possibilita o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo. Além disso, as habilidades
sociais são passíveis de serem adquiridas pelas trocas
que acontecem no processo de aprendizagem social.
Entretanto, esse processo requer respeito às singularidades de cada criança. As crianças com desenvolvimento típico fornecem, entre outros aspectos, modelos
de interação para as crianças com autismo, ainda que a
compreensão social destas últimas seja difícil (CAMARGO, 2009, p.12).

Segundo Souza et al. (2004, p. 63) muitas crianças autistas com severas dificuldades
de aprendizado estão em estabelecimentos em
que suas necessidades não são reconhecidas
e onde elas causam consideráveis problemas
de manejo ao professor e à sala. Nestes casos,
a melhor solução é o encaminhamento para
um atendimento especializado.

A criança autista e o período em que a mesma se encontra em idade escolar. Destaca que é improvável
que haja um atendimento especializado disponível em
cada jurisdição escolar para atender as necessidades
das crianças autistas e que nem sempre o atendimento
especializado é a opção preferida; crianças que são
levemente autistas ou que são intelectualmente capazes podem ter mais a ganhar em um estabelecimento
integrado, desde que suas necessidades especiais sejam reconhecidas e acomodadas. Mesmo as crianças
menos capazes podem beneficiar-se, ficando junto de
crianças sociáveis, com outras dificuldades de aprendizado, desde que, uma vez mais, métodos bem elaborados e explícitos de ensino as habilitem a obter benefícios (SOUZA et al. 2004, p. 23).

Na próxima seção, falaremos sobre a
inclusão do aluno autista no âmbito escolar e
quais as melhores maneiras de proporcionar às
crianças com autismo oportunidades de conviver com outras da mesma faixa etária possibilitando o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo. Pois
é de extrema importância que as habilidades
sociais sejam passíveis de serem adquiridas
pelas trocas que acontecem no processo de
aprendizagem social. Entretanto, esse processo requer respeito às singularidades de cada
criança.
“O autismo – chamado de autismo infantil pela CID – 10 e de transtorno
autístico infantil pelo DSM – IV – manifesta-se desde a primeira infância, ou seja,
antes dos três anos de idade. Atinge 3 a 4 vezes mais meninos que meninas. Caracteriza-se
por problemas sérios nas interações sociais,
na comunicação e no comportamento, o qual
é bastante limitado e de natureza repetitiva e
estereotipada.” (Jean E. Dumas, p. 98. 2011)
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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, apud SASSAKI, 2002,
p.3).
Dentro destes parâmetros, percebemos
que a inclusão ainda é algo a se alcançar, e ela
ocorre a passos lentos no nosso país. Em se
tratando especificamente da inclusão escolar,
o Centro Nacional de Reestruturação e Inclusão Educacional, define como:
Educação inclusiva significa provisão
de oportunidades eqüitativas a todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiências severas, para que eles recebam serviços educacionais eficazes, com os necessários serviços
suplementares de auxílios e apoios, em classes
adequadas à idade em escolas da vizinhança,
a fim de prepará-los para uma vida produtiva
como membros plenos da sociedade (apud
SASSAKI 2002, p. 122).
Incluído neste rol de pessoas com necessidades educativas especiais está o autista.
Este não é considerado como uma pessoa com
deficiência, mas como um indivíduo com transtornos globais do desenvolvimento. O autismo
é definido com sendo: um distúrbio do desenvolvimento. Uma deficiência nos sistemas que
processam a informação sensorial que faz com
que a criança reaja a alguns estímulos de maneira excessiva, enquanto a outros reage debilmente.
E que, muitas vezes a criança se ‘ausenta’ do ambiente das pessoas que a cercam
a fim de bloquear os estímulos externos que
lhe parecem avassaladores. O autismo é uma
anomalia da infância que isola a criança de relações interpessoais. Ela deixa de explorar o
mundo à sua volta permanecendo em vez disso em seu universo interior (GRANDIN; SCARIANO, 1999 p. 96).
A pessoa com autismo apresenta alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas, na comunicação, um repertório de
interesses e atividades restrito, estereotipado e
repetitivo. Devido a isso, apresentam também

dificuldades de aprendizagem, podendo esta
estar associada ou não a limitações no processo do desenvolvimento biopsicossocial. E
é por isso que, “hoje é uma verdadeira revolução o fato de que as crianças autistas tenham
o direito à educação e a serem educadas em
escolas regulares, nas quais são considerados
alunos com necessidades educacionais especiais” (SECADAS, 2007, p. 221).
Este ainda cita que 75% das crianças
autistas têm a deficiência mental associada e
que, portanto, nem todos os autistas podem ter
o benefício da inclusão escolar, pois esta requer da criança um mínimo de capacidades intelectuais, sensoriais e motoras. Entretanto, ainda segundo o autor citado, para este pequeno
Entretanto, ainda segundo o autor citado, para
este pequeno contingente de autistas estudando em classes regulares (dados estatísticos
mostram que nos Estados Unidos, por exemplo, onde houve uma intensa mobilização para
diagnosticar as crianças com autismo, apenas
4,7% delas estavam integradas no ano acadêmico de 1991/1992) o aprendizado é possível,
desde que os currículos sejam adaptados às
necessidades individuais destes, porque, segundo Melli.
Não temos condições de afirmar o
quanto uma criança pode ou não aprender.
O importante é que os professores entendam
que existem diferenças individuais entre quaisquer crianças, existem preferências e ritmos de
aprendizagem, e tudo isto deve ser levado em
consideração e ser respeitado no momento da
organização de ações educativas. Estas precisam estar ajustadas às necessidades educacionais dos alunos, sem que os conteúdos
acadêmicos sejam prejudicados (MELLI apud
MANTOAN, 2001, p. 24).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Segundo estudos de Pereira (2008),
no Transtorno da Linguagem Expressiva e no
Transtorno Misto da Linguagem Receptivo/
Expressiva existe prejuízo da linguagem, mas
este não está associado com a presença de
um prejuízo qualitativo na interação social e padrões restritos, repetitivos e estereotipados de
comportamento.
Crianças autistas são confundidas
com surdas por, muitas vezes, não responderem a estímulos sonoros. As crianças surdas
respondem a sons altos enquanto as autistas
são capazes de ignorar sons altos e normais e
respondem a sons baixos ou fracos (PEREIRA,
2008).
Transtorno desintegrativo da infância
também se diferencia do autismo, pois é uma
doença rara em que uma criança adquire as
habilidades e depois esquece tudo antes dos
10 anos de idade (PEREIRA, 2008).
Crianças autistas com Q.I. acima de 70
e aquelas que conseguem explorar a comunicação e a linguagem até os sete anos e têm
alguma interação social apresentam o melhor
prognóstico.O diagnóstico precoce influencia
consideravelmente o prognóstico, já que muito
pode ser feito quanto à estimulação e excitação de alguns comportamentos mais adaptativos. Hoje, com o tratamento correto, muitos
dos sintomas do autismo podem melhorar,
mesmo que algumas pessoas permaneçam
com alguns sintomas durante toda a vida. A
maioria das pessoas com autismo consegue
viver com suas famílias ou na comunidade (PEREIRA, 2008).
A perspectiva depende da gravidade
do autismo e do nível de tratamento que a
pessoa recebe. O tratamento do autismo tem
como objetivo diminuir os sintomas comportamentais e ajudar no desenvolvimento de funções atrasadas ou até então inexistentes, como
a comunicação e linguagem (PEREIRA, 2008).
É necessário estabelecer planos de
tratamento que ajudem a criança da melhor
maneira possível não buscando se prender a
uma ou outra técnica, seja ela na linha com-

portamental ou psicanalítica, mas sim buscar
um contexto de atividades que envolva outros
profissionais, como fonoaudiólogo, educador,
terapeuta ocupacional, psicomotricista. Portanto, é muito importante que o autista frequente
escolas especiais ou não, que lhe possibilitem
uma convivência com outras crianças em um
ambiente estruturado e que possa facilitar certa organização na sua vida diária (PEREIRA,
2008).
Não há cura para o autismo, por isso
a pessoa autista deve ser assistida por vários
profissionais (médicos, psicólogos, assistentes
sociais, fonoaudiólogos) que podem ajudar as
crianças a superar ou adaptar -se as dificuldades, tornando possível sua inclusão no mundo
social (PEREIRA, 2008).
Esta é tarefa árdua, principalmente
para o seio familiar, haja vista que este, são
os primeiros a terem a responsabilidade de
diagnosticar que algo está errado, para poder
buscar auxílio, em formas alternativas, já que
o autismo ainda não é possível o auxílio da
psicofarmacologia, (diferente da esquizofrenia
e outras patologias, das quais dependendo da
gravidade, existem os medicamentos a favor),
salvo em algumas situações, não para a cura ou
tratamento do autismo, mas algumas crianças
são agressivas, possuem transtornos de humor
e até mesmo sentem dificuldades para dormir,
então nesses casos se usa medicamentos. Algumas precisam de ajuda até mesmo nas habilidades do dia a dia, como escovar os dentes
ou arrumar a cama (PEREIRA, 2008).
No teste Wechsler de inteligência, os
indivíduos autistas apresentam baixo desempenho em subtestes que requerem o uso da linguagem abstrata ou sequenciamento, enquanto nos subtestes que avaliam habilidades visão
espaciais e a memória apresentam melhores
resultados. Um dos fenômenos mais intrigantes do autismo é o de muitas crianças apresentarem habilidades especiais, tendo, inúmeras
vezes, habilidades prodigiosas, por exemplo,
com os números, às vezes com música (PEREIRA, 2008).
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O autismo é o conjunto de comportamentos baseados em três pontos fundamentais: dificuldade para se comunicar, dificuldade
para socializar e tendência a ser repetitivo e
sistemático. A criança autista, tal como qualquer outra criança, atravessa diversas etapas
em seu desenvolvimento e um dos aliados no
desenvolvimento da criança com esse comportamento é o diagnóstico precoce e a busca de
atividades de alta motivação (PEREIRA, 2008).
De acordo com Pereira (2008): O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, e seu quadro comportamental é composto
basicamente de quatro manifestações: déficits
qualitativos na interação social, déficits na comunicação, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados e um repertório restrito
de interesses e atividades:
As causas do autismo são desconhecidas. Acredita-se
que a origem do autismo esteja em anormalidades em
alguma parte do cérebro ainda não definida de forma
conclusiva e, provavelmente, de origem genética. Além
disso, admite-se que possa ser causado por problemas
relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou
no momento do parto (MELLO, 2003, p. 63).

Os estudos de Visani (2012) apontam
que o autismo exige um diagnóstico e uma intervenção o mais rápido possível, única maneira de reduzir a probabilidade de cronificação:
O diagnóstico de autismo é feito basicamente através
da avaliação do quadro clínico. Não existem testes laboratoriais específicos para a detecção do autismo. Por
isso, diz-se que o autismo não apresenta um marcador
biológico. Normalmente, o médico solicita exames para
investigar condições (possíveis doenças) que têm causas identificáveis e podem apresentar um quadro de autismo infantil, como a síndrome do X-frágil, fenilcetonúria ou esclerose tuberosa. É importante notar, contudo,
que nenhuma das condições apresenta os sintomas de
autismo infantil em todas as suas ocorrências (MELLO,
2003 p. 25).

Na definição de Klin (2006): Um diagnóstico de transtorno autístico requer pelo
menos seis critérios comportamentais, um de
cada um dos três agrupamentos de distúrbios
na interação social, comunicação e padrões
restritos de comportamento e interesses.

“Apesar de o DSM-IV-TR fornecer os
critérios básicos para a determinação do diagnóstico de autismo, em termos práticos, o processo diagnóstico não é tão simples quanto
pode parecer à primeira vista. Além da grande diversidade de manifestação dos sintomas
autísticos, existe também uma grande variedade em termos de quando a criança começa a
exibir cada um dos diferentes sintomas, bem
como em termos do perfil desenvolvimental de
cada criança e das comorbidades que podem
estar presentes em diferentes casos. Desse
modo, os profissionais envolvidos no processo
de diagnóstico precisam ser capazes de obter
as informações necessárias de forma cuidadosa e de interpretar tais informações de forma
criteriosa, de modo a determinar se os sintomas apresentados pela criança refletem adequadamente um quadro diagnóstico de autismo (SILVA, 2009 p.20).
Quanto mais cedo se iniciar um tratamento melhor será o desempenho e a melhora
do autista. O psicólogo exerce um papel muito
importante no diagnóstico, tratamento, acompanhamento e apoio familiar do autista. A intervenção deste profissional, através de testes
emocionais, pode identificar precocemente o
autismo auxiliando o sucesso do tratamento
(SILVA, 2009 p.20).
Como também com a Terapia para
orientar o comportamento na ausência de
emoções bem como para acelerar o desenvolvimento psicológico quando as emoções
começam a surgir. Não esquecendo o apoio
psicológico às famílias, sendo em sua maioria
traumática a notícia de que o filho é um autista
e ter que esperar anos até a criança começar
a mostrar algum desenvolvimento emocional
(SILVA, 2009 p.20):
Os transtornos invasivos do desenvolvimento constituem um grupo de condições psiquiátricas nas quais as
habilidades sociais, o desenvolvimento da linguagem e
o repertório comportamental esperados não se desenvolvem adequadamente ou são perdidos no início da
infância (KAPLAN, 1997; apud COSTA et al, 2004).
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No entanto, o autismo ainda representa um desafio quando se trata defini-lo, pois o
termo é utilizado para denominar uma série de
características comportamentais, o que acaba
por subdividi-lo em uma série de categorias
que variam de acordo com o nível comprometimento dos três principais aspectos supracitados.
Foi Asperger, em 1944, que demonstrou em suas pesquisas casos de manifestações desconhecidas em crianças com inteligência normal, mas que possuíam características
semelhantes ao autismo no que concerne às
alterações na capacidade de comunicação
(GADIA, TUCHMAN E ROTTA, 2004), demonstrando a existência de diferentes transtornos
que possuíam entre si, de um modo geral, formas comuns de manifestação. Dessa forma, o
transtorno autístico “manifesta-se de diferentes
formas, variando do leve, ao mais alto comprometimento” (COSTA et al, 2004).
Em se tratando dos sintomas, de um
modo geral, classificam-se as manifestações
de acordo com três quadros principais de anomalia: comunicação, interação social e uso da
imaginação; sendo estes denominados como
“tríade de dificuldades”, pois se tornam aspectos predominantes no comportamento do indivíduo. Já nos primeiros anos de vida se torna
possível detectar características específicas
nos âmbitos funcionais do desenvolvimento.
Assim, podem-se perceber dificuldades na alimentação, bem como alterações no ritmo de
sono, baixo desenvolvimento de expressões
faciais e gestuais e, principalmente, limitações
no uso da linguagem, sendo esta não-diretiva a
outro indivíduo. No que concerne aos aspectos
funcionais dos sentidos, observam-se tendências específicas no comportamento individual de cheirar, lamber ou arranhar superfícies,
além da falta de consciência acerca da localização de dor, do calor e do frio (AARONS;
GITTENS, 1992).

A partir disso, do ponto de vista médico, o diagnóstico se dá através de uma série de
avaliações clínicas. Além disso, por não possuir
causasbiológicas específicas, um diagnóstico
mais definitivo só poderá ser dado a partir de
dois ou três anos de idade. Não existem testes
laboratoriais para a detecção da síndrome, por
isso, o diagnóstico deve ser feito por um profissional com formação em medicina e experiência clínica (...). Normalmente, o médico solicita
exames para investigar possíveis doenças que
têm causas identificáveis e podem apresentar
um quadro de autismo infantil, como a síndrome do X-frágil, fenilcetonúria ou esclerose tuberosa. (FERNANDES, NEVES e SCARAFICCI,
2009)
Segundo os critérios do DSM-IV-TR,
para que a criança seja diagnosticada com
transtorno autista, ela deve apresentar pelo
menos seis da lista de doze sintomas (...), sendo que pelo menos dois sintomas devem ser
na área de interação social, pelo menos um
na área de comunicação e pelo menos um na
área de comportamentos restritos, repetitivos e
estereotipados. (SILVA e MULICK, 2009)
Com relação a intercâmbio com o social, observa-se, em muitos casos, podem
“manifestar-se como isolamento ou comportamento social impróprio; pobre contato visual; dificuldade em participar de atividades em
grupo; indiferença afetiva ou demonstrações
inapropriadas de afeto; falta de empatia social
ou emocional” (GADIA, TUCHMAN E ROTTA,
2004).
Em se tratando do Transtorno Invasivos
do Desenvolvimento, Não Especificado: Essa
é uma categoria diagnóstica residual que deve
ser usada para transtornos que se encaixam na
descrição geral (...), mas nos quais uma falta
de informações adequadas ou achados contraditórios indicam que os critérios para qualquer
dos outros códigos do F84 não podem ser satisfeitos. (CID-10, 1993, p. 253)
Um número cada vez maior de profissionais tem defendido que a forma mais adequada de se estabelecer o diagnóstico é de
modo interdisciplinar, incluindo pelo menos um
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neuropediatra e um psicólogo com especialização em distúrbios do desenvolvimento. Esses
profissionais têm a oportunidade de analisar
cada caso conjuntamente, identificando as várias nuanças do quadro clínico da criança e
oferecendo à família informações detalhadas
não apenas acerca do diagnóstico, mas também do perfil médico, cognitivo e adaptativo da
criança. Além disso, esses profissionais devem
orientar a família acerca das possibilidades de
tratamentos e intervenções e encaminhá-la aos
serviços e apoios necessários. (e.g., Barbaresi et.al., 2006; Charman & Baird, 2002; Filipek
et al., 1999; Nash & Coury, 2003; Newsom &
Hovanitz, 2006; apud SILVA e MULICK, 2009)
A partir de uma abordagem multidisciplinar, observa-se que o uso de medicamentos se mostra ineficaz na maioria dos casos.
Contudo, as “evidências acumuladas têm revelado desequilíbrio em vários sistemas neuroquímicos, o dopaminérgico e o serotoninérgico, como sendo relevantes para fisiopatologia
deste transtorno” (COSTA et al., 2004).
A variedade de terapias, voltadas para
o tratamento, se deve às diversas características que apresentam e à grande diferenciação na apresentação dos casos. [...] Cada um
atende a uma necessidade específica. O melhor resultado não é obtido pela frequência de
todas as terapias disponíveis. De nada adianta
sobrecarregarmos os autistas com uma maratona de tratamentos. Os êxitos virão na medida
em que se puderem conciliar as necessidades
do autista com as de sua família, sejam necessidades físicas, afetivas, sociais e financeiras
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000, p. 16).
O modelo DIR (Greenspan & Wieder,
2000) adota uma abordagem desenvolvimentista e tem como objetivo principal permitir que
a criança forme um sentido de si como indivíduo intencional, interativo e desenvolva capacidades lingüísticas e sociais. Ele considera habilidades de desenvolvimento tais como
atenção e foco, engajamento e relacionamento social, gesto não verbal, afeto, resolução
de problemas, comunicação simbólica, pensamento abstrato e lógico. Essas habilidades
são chamadas de processos emocionais fun-

cionais por terem em sua base as interações
emocionais iniciais (LAMPREIA, 2007).
Em 1964, Bernard Rimland, psicólogo
e pai de um autista escreveu um livro onde colocava que o autismo é uma desordem biológica e não uma doença emocional. Atualmente, um grupo internacional de especialistas em
autismo define o mesmo como um desvio severo do desenvolvimento de funções básicas
influenciando o comportamento, as atitude, a
linguagem e a adaptação ao meio. Enfim as
pesquisas atuais apontam para uma causa de
orgânica. (RIMLAND,1964).
Quando se pensa em termos de inclusão, é comum a idéia de simplesmente colocar uma criança autista em uma escola regular,
esperando assim que ela comece a imitar as
crianças normais, e não crianças iguais a ela
ou crianças que apresentam quadros mais graves.
Podemos dizer, inicialmente, que a
criança autista, quando pequena, raramente
imita outras crianças, passando a fazer isto
apenas após começar a desenvolver a consciência dela mesma, isto é, quando começa
a perceber relações de causa e efeito do ambiente em relação a suas próprias ações e
vice-versa. Algumas crianças autistas podem
demorar muito neste processo de aquisição da
consciência sobre si próprio, e outras podem
jamais vir a desenvolvê-la (MELLO, 2003 p.14).
Na definição de Gikovate (2009) algumas pessoas com autismo apresentam um
perfil neuropsicológico com áreas de grande
facilidade e outras de grande dificuldade, resultando em uma testagem de QI com “picos
e vales”.
Atualmente, existem alunos portadores
de autismo frequentando, em sua maioria, escolas especiais ou classes especiais de condutas típicas, dentro das escolas regulares. Há
umas poucas iniciativas de inclusão desses
alunos em classes regulares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autismo é difícil de reconhecer e diagnosticar, não sendo possível detectá-lo quando
a criança nasce, nem durante o período pré-natal. Ainda não existem exames específicos para
diagnosticar o autismo. Os médicos normalmente conseguem obter um diagnóstico através de
observações. Embora não haja um método específico para detectar o autismo, os médicos podem efetuar determinados exames, onde procuram causas de desordem cerebral.
Determinadas crianças autistas indicam um aumento dos ventrículos cerebrais que podem ser vistos na tomografia cerebral computadorizada. Em adultos com autismo, as imagens
da ressonância magnética podem apresentar anormalidades cerebrais adicionais.
Quando há suspeita de que a criança é autista, os pais deverão procurar um médico
especializado e observar os comportamentos da criançA. Os sintomas podem estar presentes
na infância, mas não se manifestam completamente, sendo detectados apenas na idade adulta.
Contudo podemos afirmar que normalmente o diagnóstico é feito durante os 2 a 5 primeiros
anos de vida, implicando uma participação ativa de profissionais de saúde tais como: pediatra,
psicólogo, terapeuta da fala, educadora de infância e/ ou professora.
O olhar fixo do autista é uma das características mais peculiares. O distúrbio é particularmente notório quando conversam com outros. O olhar nunca se cruza, como ocorreria quando
um diálogo normal se estabelece. Na verdade, as crianças autistas não fixam o olhar firmemente
em nada, parecendo apreender a realidade, sobretudo através do seu campo de visão periférica.
Contudo, Asperger refere que há uma situação em que esse olhar fixo se torna extremamente
expressivo: os seus olhos iluminam-se quando tencionam realizar algum ato malicioso, o qual é
então perpetrado num instante.
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A QUESTÃO AMBIENTAL E AS CONDIÇÕES
RELACIONADAS À DESIGUALDADE SOCIAL

RESUMO: A questão ambiental e as condições relacionadas à desigualdade social, atualmente,
vem ocupando um importante espaço político, além de se tornar um movimento social à qual
expressa às problemáticas relacionadas à qualidade de vida do ser humano, exigindo a participação consciente de todos os indivíduos. Em 1981, surgiu a primeira grande conquista do
movimento ambientalista brasileira, com a publicação da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Seus fins e mecanismo de formulação e aplicação constitui um importante instrumento de amadurecimento
e consolidação da política ambiental em nosso país. No Brasil, a Proteção social em toda a
sua abrangência e em seu contexto de ação, busca a desigualdade social como fomentadora
de situações históricas de desagregação e vulnerabilidades concretas, ou seja, a desigualdade
social é vasta, infelizmente entra em questões da realidade social, política, econômica e culturalmente constituída. É preciso conceber um conjunto de políticas públicas estruturantes,
capazes de atuar intersetorialmente e articuladamente com o propósito de garantir o acesso
do cidadão a todos os direitos legalmente constituídos para a efetiva qualidade de vida do
sujeito.

Palavras-chave: Meio Ambiente; Desigualdade Social; Pobreza.
1560

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

INTRODUÇÃO

A

questão ambiental relacionada às condições de desigualdade no Brasil, ainda
mesmo com um mundo globalizado, nos impõe desafios no sentido de priorizarmos e tratarmos determinados temas e problemas impostos pela sociedade, que
não são de ordem particular e nem originais e recentes, mas que tomaram um rumo pós-industrialização e se tornaram assunto internacional por fazer parte das distintas realidades, seja em
países desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.
A relação da desigualdade social e da pobreza nos cometeu há uma série de significados diferentes, pois o estado de quem é pobre e sofre, lhe falta o necessário à vida é uma tarefa
precípua dos cientistas sociais é a de estabelecer um conceito único e geral para ser usado e
reconhecido internacionalmente.
O objetivo do trabalho é analisar e obter um olhar crítico em relação à questão do meio
ambiente, com a desigualdade social e a pobreza no Brasil, pois embora as realidades sociais
sejam diferenciadas e atribuam significados diversos, podem esclarecer de uma ou mais formas
determinado assunto ou situação, conforme sua estrutura sociocultural.
De qualquer modo, existe o entendimento inerente àquela condição, ou seja, as informações genéticas da situação básicas precípuas, que a explicam em qualquer lugar ou contexto.
A pobreza o é, em qualquer lugar do mundo entendida como privação ou ausência das necessidades básicas, podendo mudar a intensidade da privação como a ausência total de recursos
que impeçam o ser, inclusive de se alimentar: condição primeira para sua sobrevivência. O que
denotaria um estado de indigência. De outras formas se daria na privação de condições materiais e acesso mínimo às políticas de saúde, educação, saneamento, habitação, etc.
O enfrentamento da pobreza começa com políticas integradas, com políticas de proteção social integradas às políticas econômicas que assegurem as condições mínimas para o desenvolvimento. Portanto, a proteção social se configura como porta de entrada para a promoção
social, com a criação valorização do capital humano.
A metodologia aplicada no trabalho será pesquisa bibliográfica, sites, revistas, para um
melhor entendimento, estudo e compreensão das desigualdades sociais. Entender a questão do
meio ambiente, bem como a questão de políticas públicas, tão importante para serem mencionadas.
A visão de que políticas e instituições voltadas para os grupos mais vulneráveis podem
promover, tanto eficiência quanto equidade, toma corpo, com base em evidências de que, investimentos em necessidades básicas humanas, melhora a produtividade, o crescimento econômico e a qualidade de vida. Situação esta que passa a ser preocupação nacional e internacional,
no sentido de provocar na agenda pública, políticas de enfrentamento à pobreza e às desigualdades sociais relevantes no Brasil.
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Infelizmente do outro lado, o grupo dos
países periféricos compostos pelo eixo do Sul
é de recente desenvolvimento industrial, ou ainda nem por esse processo passou. Portanto,
Segundo da ONU (1983), o conceito
perante a isso, há duas necessidades princide desenvolvimento sustentável é regularmenpais a serem atendidas:
te definido como a capacidade de manter o
crescimento econômico de um determinado
a) diminuir o elevado nível de consumo
território, de forma a conservar os recursos na- e exploração dos recursos naturais pelos paíturais para que eles sejam garantidos para as ses ricos, que é extremamente elevado;
gerações futuras, ou seja, é a perspectiva de
b) garantir que os países pobres tammanter a sustentabilidade dos elementos natu- bém se modernizam, mas sem atingir os parais para que eles sejam capazes de igualmen- drões de agressão ao meio natural promovidos
te atender às necessidades da humanidade no pelas principais potências econômicas do planeta.
futuro.
A palavra sustentabilidade foi utilizada
Esse conceito de desenvolvimento sus- no contexto de desenvolvimento pela primeira
tentável, embora questionado por muitos espe- vez, em meados de 1974, em uma série de
cialistas da área ambiental, foi elaborado du- conferências sobre questões florestais (KIDD,
1992).
rante os debates da Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela
Segundo, Barbosa, Drach e Corbella
Assembleia Geral da ONU no ano de 1983.
(2014) revelam que a origem e o conceito de

O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Ao falar em sustentabilidade, onde se
provoca um crescimento das nações que não
imponha limites naturais para que ele ocorra
no futuro, trata-se portanto, de uma perspectiva
conservacionista dos elementos da natureza,
mas com a preocupação latente de manter a
procura pelo atendimento das necessidades
básicas de todas as populações do mundo:
São processos de vulnerabilidade, fragilização ou precariedade e até ruptura dos vínculos sociais em cinco
dimensões da existência humana em sociedade: ocupacionais e de rendimentos; familiares e sociais proximais; políticas ou de cidadania; culturais; e, no mundo
da vida onde se inserem os aspectos relacionados com
a saúde (ESCOREL, 1999, p. 75)

A demanda sobre a questão da sustentabilidade no mundo inteiro está diretamente
ligada à forma com que os diferentes países
se desenvolveram, ou seja, os países formados
pelo eixo norte são compostos pelos lugares
que primeiro se industrializaram e se urbanizaram, onde começou a modernidade em suas
estruturas sociais.

sustentabilidade nesse contexto são desconhecidos. Alegam que uma das primeiras definições surgiram na Primeira Guerra Mundial,
conforme descrições de Lester Brown no ano
de 1980.
De acordo com Srivastava e Hart
(1994) mostram que o desenvolvimento sustentável como definição, possui suas raízes na
publicação de Silent Spring, de Carson (1962).
Com isso, a ideia de desenvolvimento sustentável foi entendida inicialmente da seguinte forma: “[...] uma sociedade sustentável é aquela
que pode satisfazer as suas necessidades sem
comprometer as chances de sobrevivência das
gerações futuras” (BROWN, 1981, p. 20).
Para Moffatt (2007), o desenvolvimento
sustentável quer dizer que a estrutura de uma
atividade ou processo garante que o sistema
funcione por longo prazo. Alguns estudos realizados tanto por instituições científicas quanto
pela Organização das Nações Unidas, revelam
que precisaríamos de vários planetas iguais a
Terra em termos de recursos naturais, caso todos os países mantivessem o mesmo nível de
consumo do mundo desenvolvido.
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Outros dados apontam que o nosso
A QUESTÃO DA POBREZA NO MEIO
planeta não aguentaria um nível econômico
AMBIENTE
equivalente a quatro países como os Estados
Unidos, que são os que mais consomem e conSegundo estudos de Souza (1982),
sequentemente, mais poluem e mais reduzem a questão social, cultural, política e ambiental
a oferta de bens naturais (MOFFATT, 2007).
têm sido pouco a pouco, incluídas dentro da
visão de desenvolvimento. Numa visão estreiO desenvolvimento sustentável pode ta de desenvolvimento, apenas o crescimento
ser conceituado como uma estratégia utilizada econômico é favorável.
em longo prazo, para melhorar a qualidade de
vida, pois essa estratégia deve integrar aspecApesar de bastante conhecida e utilitos ambientais, sociais e econômicos, em es- zada nas áreas científicas específicas, como
pecial considerando as limitações ambientais, a Ecologia, apenas há poucas décadas é que
devido ao acesso aos recursos naturais de for- essa ideia da capacidade de suporte do meio
ma contínua e perpétua (MOFFATT, 2007).
ambiente tem sido relacionada ao crescimenO conceito de estratégias, ou seja, o
ato de gerenciar é elaborado com base nos
resultados das avaliações da sustentabilidade
e tem como foco os aspectos negativos, recuperando ou normalizando até o ponto em que
o processo evolutivo do sistema ocorra normalmente. Assim, analisamos que os princípios do
Direito Ambiental têm por escopo proteger toda
espécie de vida no planeta, propiciando uma
qualidade de vida satisfatória ao ser humano
das presentes e futuras gerações:
[...] as condições ambientais a que estão expostas as
pessoas se relacionam intimamente à qualidade de
vida, conceito cujo referente fundamental é a pessoa
individual. A qualidade de vida é concebida como resultante da saúde da pessoa (avaliada objetiva ou intersubjetivamente) e do sentimento (subjetivo) de satisfação (GALLOPIN, 1982. p.175).

Outro ponto importante é que o direito
ambiental tem uma dimensão econômica que
se devem harmonizar sob o conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento
sustentável do ponto de vista ecológico deve
estar alicerçado em três pilares:
a) desenvolvimento econômico;
b) desenvolvimento social;
c) proteção ambiental.

to econômico e ao desenvolvimento humano
como um todo (SOUZA, 1982).
A partir da premissa de integração harmoniosa do desenvolvimento social e econômico à natureza, Maurice Strong e Ignacy Sachs formularam, nos anos 70, o conceito de
ecodesenvolvimento, concebido primeiramente
para áreas rurais de países do Terceiro Mundo
(SOUZA, 1982).
Contudo, os modelos apresentados levam as potencialidades de cada ecossistema,
com diferentes técnicas apropriadas e com utilização dos recursos nativos, além da participação das populações locais, assentando-se
sobre três princípios básicos: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica
(SOUZA, 1982).
Para operacionalizar esses princípios,
Sachs aponta cinco dimensões da sustentabilidade a serem consideradas simultaneamente
no processo de planejamento do desenvolvimento:
• sustentabilidade social - essa dimensão
reitera a premência de uma maior equidade na
distribuição de bens e de serviços, atendendo a necessidades materiais e não-materiais;
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• sustentabilidade econômica - vincuA DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL
la-se à ideia de eficiência em termos macrossociais, ou seja, alocação e gestão
De acordo com os pressupostos de
mais eficientes dos recursos gerais dispo- (FRASER, 2002), no Brasil a desigualdade
níveis em uma sociedade e não apenas social é muito grande. Apesar de ser um dos
como critério de lucratividade empresarial; principais desafios do mundo atual e sua concepção atravessa várias esferas da composi• sustentabilidade ecológica - vincula-se a ção da sociedade, a desigualdade social é um
uma série de medidas que visam racionali- fenômeno que separa pessoas no contexto de
zar os processos produtivos e o consumo fi- uma sociedade, pois deixa indivíduos em connal, buscando a eficiência plena do sistema. dições precárias, outros não.
A desigualdade social está presente
em todos os aspectos: no cotidiano das pessoas, na cultura, na política, no espaço geográfico, entre outros. O que causa a desigualdade
social é uma grande questão, desde as construções das civilizações durante os primórdios,
pois naquela época a sociedade passou a viver dos excedentes que produzia e foi neste
A qualidade de vida do ponto de vista da momento que as diferenças começaram a surONU está relacionada à satisfação que o cidadão gir (FRASER, 2002).
possui, ou seja, no que diz respeito ao acesso à
alimentação, aos serviços de saúde e seguro de
Infelizmente, nesse caso é que a intenvida, ao conhecimento, às boas condições de trasificação da pobreza e da falta de igualdade
balho, à segurança contra o crime e contra a violênnas condições oferecidas para que, os diferencia física, ao lazer e à participação nas atividades
tes pudessem produzir suas próprias condieconômicas, culturais e políticas da comunidade.
Assim, o cidadão entende que a qualidade de vida ções. Para o teórico Rousseau apud (FRASER,
é como um bem ou produto essencial à satisfação 2002), a desigualdade social é um fenômeno
que tende sempre a se intensificar no contexto
das necessidades (SOUZA. 1982. p.15).
social. Famílias de baixa renda possuem meAqui no Brasil a questão da pobreza, com nos acesso a instruções e as informações nerelação a aspectos mais cruciais que envolvem a cessárias para alavancar um desenvolvimento
situação de desenvolvimento humano, podemos próprio. Já os que possuem uma renda maior
e um nível elevado, conseguem multiplicar sua
mencionar três pontos centrais:
a) a extrema concentração da renda e da renda e os largos benefícios:
riqueza no País;
b) grandes desigualdades, também entre O princípio da igualdade está presente na Constituição
as cinco grandes regiões brasileiras (Norte, Nor- Federal de 1988, no caput do artigo 5º: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natudeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste);
reza”; no artigo 1º da Declaração dos Direito do Hoc) em decorrência, a existência de um mem e do Cidadão de 1789: “Os homens nascem e
grande percentual de população sobrevivendo permanecem livres e iguais em direitos”; no artigo 1º
abaixo da linha de pobreza.
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:
Abordando separadamente cada um des- “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
ses pontos, constata-se que, no caso da concen- dignidade e direitos”; e, ainda, verifica-se a igualdade
tração de renda, o Brasil está incluído na lista dos presente na Constituição portuguesa de 1976, no artigo
mais vulneráveis, ou seja, apresenta um índice em 13.1: “Todos os cidadão têm a mesma dignidade social
e são iguais perante a lei”; estes são alguns exemplos,
termos de distribuição baixo em relação à pobre- evidentemente que a igualdade se encontra numa infiniza. É preciso melhorar (SOUZA. 1982).
dade de Cartas Políticas (FRASER, 2002. p.101).
De acordo com Souza (1982): “[...] abrange tanto a distribuição dos bens de cidadania, os
bens e direitos que uma sociedade, em dado momento, julga serem essenciais quanto a de uma
série de bens coletivos de natureza menos tangível
e nem por isso menos reais em suas repercussões
sobre o bem-estar social” (SOUZA. 1982. p.15).

1564

Revista Educar FCE - 34 ª Edição - Setembro/2020

Nesta concepção (2002), a pobreza no
Brasil é um importante caso para se estudar,
não somente porque possui uma grande parte
da população pobre da América Latina, mas
também porque apresenta um grande potencial para expandir a pobreza. Na Constituição
de 1988, a questão de igualdade foi tomada
como acesso aos serviços de saúde, uma vez
que garantiu a universalidade da cobertura e
do atendimento com o propósito de fornecer
igual oportunidade de acesso aos serviços de
saúde para indivíduos com as mesmas necessidades (FRASER, 2002).
Portanto, no Brasil a sustentabilidade
desse sistema depende de subsídios financeiros que estão além da capacidade de financiamento do setor, o que faz com que indivíduos
com maior poder aquisitivo busquem os serviços privados de saúde como forma de garantir
o acesso quando necessário.

POLÍTICAS PÚBLICAS
RELACIONADAS A DESIGUALDADE
SOCIAL
Segundo Faria (2000), o Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo. Apesar de representar a nona maior economia do planeta, ele também está no nono
lugar no ranking de desigualdade. É importante
destacar que com as políticas públicas surge
a questão social trazendo as origens do Estado de bem-estar social. A Política Pública é o
estado agindo na sociedade e seu campo vai
responder a uma necessidade.

Entretanto, como as políticas públicas
correspondem aos direitos assegurados constitucionalmente, ou que se afirmam graças ao
reconhecimento por parte da sociedade, e ou
pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais, ou seja, são
ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse
público (FARIA, 2000).
A pobreza no Brasil é decorrente de
uma herança histórica e o que temos hoje é
resultado de ações construídas durante anos.
Infelizmente, a pobreza resulta das desigualdades sociais agravando mais a situação desta,
que por consequência, ocasiona a exclusão social e que, para uma equidade desse sistema
são necessárias as políticas públicas sociais.
Segundo Faria (2000):
A comparação internacional entre o grau de desigualdade de renda no Brasil e o observado em outros países,
comprova não só que a desigualdade brasileira é das
mais elevadas em todo o mundo, mas contribui também
para entender como um país com renda per capita relativamente elevada pôde manter, nos últimos 20 anos,
em média, cerca de 40% da sua população abaixo da
linha de pobreza (FARIA, 2000, p. 21).

Já se foi o tempo em que a pobreza
era justificada como uma incapacidade da
classe inferior em sair desse estado. De acordo com Abranches (1988): “O mito da ‘cultura da pobreza’, segundo a qual os pobres não
melhoram suas condições de vida porque não
querem, desfaz-se, sempre na dura frieza das
evidências, empíricas e históricas” (ABRANCom as políticas públicas, constitui-se, CHES, 1998, p.16).
no estágio em que os governos democráticos
traduzem seus propósitos e plataformas eleiNo Brasil, no entanto, o que se percetorais, em programas e ações que produzirão be é que a pobreza não é só resultado dessa
resultados ou mudanças no mundo real e que herança histórica que ocasionou essa dispavisam assegurar determinado direito de cida- ridade econômica, mas também da falta de
dania de forma difusa ou para determinado se- acesso à educação de qualidade, uma política
guimento social, cultural, étnico ou econômico fiscal injusta, baixos salários e dificuldade da
população em desfrutar de serviços básicos
(FARIA, 2000).
oferecidos pelo Estado como saúde, transporte
público e saneamento básico.
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Certamente que outro fator bem forte,
são as novas tendências que surgiram no mundo atual que favoreceram a visão de “quanto
menos Estado e quanto mais mercado, melhor;
quanto mais individualidade e quanto menos
coletividade, melhor”.
Essa perspectiva tem impregnado todas as sociedades neste final de século, pois a
exclusão social integra o campo da pobreza e
das desigualdades, embora seja diferente destes dois conceitos e contenha em si, situações
e processos que podem se desenvolver fora
do âmbito da pobreza e das desigualdades sociais, como por exemplo, a impossibilidade dos
homossexuais constituírem uniões estáveis e
terem direito à herança de seus companheiros
ou companheiras.
Desta forma, a maior parte dos processos de exclusão social está relacionada, e tem
consequências diretas nas condições econômicas dos grupos populacionais e se fazem
mais presentes em situações de intensa pobreza e desigualdades sociais. No pensamento de
Garcia (2003):
O destino não estava traçado e o caminho não era único, ainda que o passado tenha o seu peso no presente.
O Brasil foi fundado sobre o signo da desigualdade, da
injustiça, da exclusão: capitanias hereditárias, sesmarias, latifúndio, Lei de Terras de 1850 (proibia o acesso
à terra por aqueles que não detinham grandes quantias
de dinheiro), escravidão, genocídio de índios, importação subsidiada de trabalhadores europeus miseráveis,
autoritarismo e ideologia antipopular e racista das elites
nacionais. Nenhuma preocupação com a democracia
social, econômica e política. Toda resistência ao reconhecimento de direitos individuais e coletivos (GARCIA,
2003, p. 9).

A definição do conceito de pobreza vai
se transformando a partir do século XIX para
os séculos XX e XXI, e migra da ideia de mera
privação de renda e carência de bens materiais
para uma perspectiva mais ampla de compreensão do fenômeno, como a ideia da privação
de “capacidades” incluindo a necessidade de
bens não materiais.

A visão do “pobre” também sofre alterações e este passa a ser visto como um produto
da estrutura e não como um trabalhador inapto
ou mesmo um delinquente que escolhe a sua
condição. A pobreza absoluta significa não ter
acesso aos bens e serviços essenciais, é a impossibilidade de suprir as necessidades básicas,
alimentares e não-alimentares (LOPES, 1992).
O Estado passa a ser o regulador, propiciando políticas públicas e sociais para diminuição das desigualdades, para que o indivíduo
alcance sua autonomia e liberdade através da minimização da desigualdade social e da garantia
do acesso aos bens necessários para seu desenvolvimento. Não podemos nos esquecer de
que muito já foi feito para minimização das desigualdades sociais presentes no Brasil (LOPES,
1992).
É preciso fazer mais, ou seja, apesar do
muito que ainda precisa ser feito, alguns avanços
já foram dados pelo poder público para combater desigualdades sociais e gerar oportunidades
mais equitativas de inserção para os diferentes
grupos, propiciando assim a redução da proporção de pobres (LOPES, 1992).
Com a Constituição Federal de 1988 é
que começam a se desenvolver, na prática, tendências de descentralização e de municipalização colocadas na agenda política brasileira pela
luta dos movimentos sociais dos anos 1980.
A Assistência Social, política não contributiva que, juntamente com a Saúde, política que
se propõe universal, e a Previdência Social, política contributiva, passam a constituir a Seguridade Social preconizada pela referida Constituição
(LOPES, 1992).
No campo das políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da pobreza no Brasil, a
ampliação do benefício mínimo da Previdência
Social para trabalhadores urbanos e rurais para
um salário mínimo e a extensão da aposentadoria
para os trabalhadores rurais, independentemente
de contribuição passada, representam medidas
de significativo impacto na vida de amplo contingente da população brasileira (LOPES, 1992).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o artigo conclui-se que a utilização dos termos: sustentável, sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável, é notável e oportuna em nível global, porém, em virtude do fator
que se inicia, ainda é carente um conceito gerando críticas e dúvidas na sua aplicação teórica
e prática na sociedade.
No estudo, foi feita uma análise dos atributos dos termos sustentável, sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável por meio de pesquisa bibliográfica, para contribuir nos principais
resultados que revelam que, o termo sustentável é responsável pela geração de uma solução
em relação à deterioração verificada nas relações do sistema global ambiental humano, não só
a nível de Brasil, mas do planeta.
Dessa forma, a ideia de sustentável é suportada pelo processo de desenvolvimento
sustentável e sustentabilidade, que pode ser considerada uma direção, mas esses processos
devem estar alinhados com o intuito de ser sustentável.
A sustentabilidade é um processo que mensura o grau ou nível da qualidade do sistema
complexo ambiental humano com o intuito de avaliar a distância deste em relação ao sustentável. O desenvolvimento sustentável é o processo que entra em cena com base em estratégias
para aproximar o sistema ambiental humano ao nível de sustentabilidade com vistas a que a vida
deste complexo sistema se harmonize e perpetue ao longo do tempo.
Esta questão estratégica intenta a ruptura de paradigmas por meio de mudanças no
entendimento e posicionamento cultural da sociedade, ou seja, conscientizar sua importância
com auxílio de ações e atitudes que reposicionam os aspectos negativos identificados pelos
indicadores em direção à sustentabilidade.
Para finalizar a conclusão do artigo, uma análise das políticas públicas na questão sustentabilidade, pobreza e exclusão social no Brasil, revela, em primeiro plano, a adoção de programas fragmentados, descontínuos e insuficientes para produzir impactos significativos no quadro
apresentado. Ademais, têm-se ciclos de crescimento econômico curtos e interrompidos.
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CONTOS DE FADAS

RESUMO: O lúdico é tudo que traz diversão, que faz a pessoa se sentir bem, relaxar. Uma atividade de passeio com os filhos ou amigos é estar sendo lúdico. Para desenvolver-se o homem
precisa do lúdico, pois traz prazer a vida e num mundo tão cheio de problemas como temos
hoje, o lúdico deve fazer parte de nossas vidas diariamente. Há mais ou menos 300 a.c, já
havia o lúdico nas atividades diárias do homem através dos jogos como na Grécia antiga com
os jogos olímpicos. Atualmente as teorias do conhecimento na educação estão centradas na
aprendizagem, na ação de aprender e de conhecer. Lúdico é muito importante na aprendizagem infantil, é através da brincadeira, estímulos necessários eficazes na construção do saber,
necessários para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Conhecer tem por definição construir categorias de pensamento, não é possível a construção de categorias de pensamento
como se elas existissem a priori, independentemente do sujeito que conhece. Somente é
possível conhecer quando realmente se almeja, quando se quer, quando há um envolvimento
total com o que aprendemos. No aprendizado, gostar é mais importante que criar hábitos de
estudo. Nos dias de hoje as metodologias de aprendizagem, as linguagens e as línguas estrangeiras são mais valorizadas do que os próprios conteúdos de ensino. Valorizam-se mais a
transversalidade e a transdisciplinaridade do conhecimento do que os conteúdos longitudinais do currículo clássico.

Palavras-chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil; Conto de Fadas.
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INTRODUÇÃO

E

sse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão dos conto de
fadas como processo de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade
no universo conto de fadas, até onde esse contexto influencia o desenvolvimento
psicomotor da criança.
Por fim, iremos identificar a contribuição dos jogos e brincadeiras como, ferramentas de
estimulação no processo de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança na educação
infantil, sendo assim, determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da
criança em suas especificidades.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para educação infantil , o brincar é uma das
atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, além
de desenvolver capacidades como atenção, imitação, memória, imaginação e socialização.
De que forma o uso de jogos e brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento da
criança na Educação Infantil? A partir dessa questão podemos pensar como o professor sendo
mediador fará com que esses instrumentos contribuem para a formação de valores sociais como
o respeito, cooperação, interação e auxiliando também na construção do conhecimento de tal
forma que a criança a leve para a vida toda.
Acreditamos que a partir dos jogos e brincadeiras as crianças se desenvolvem de uma
maneira mais prazerosa. Através dessa pesquisa queremos de alguma forma colaborar com o
corpo docente a introduzir essas ferramentas no seu dia a dia, colaborando assim com o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e integral das crianças na Educação Infantil.
Sabemos que se isolarmos as crianças das brincadeiras estaremos ignorando esta fase
de descoberta e dos conhecimentos. Quando a criança entra na escola já carrega uma ampla
bagagem de conhecimentos prévios. As crianças aprendem brincando, pois, o mundo em que
vive é descoberto através de jogos que vão dos mais fáceis até os mais variados.
Os jogos para as crianças são uma preparação para a vida adulta, são através das brincadeiras, e seus movimentos e a interação com outras crianças e com os objetos, que elas vão
desenvolver suas potencialidades.
O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou apenas como brincadeiras para
distração, ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e a interação com amigos,
jogos e brincadeiras trabalham de forma lúdica e estimula o raciocínio lógico da criança, eles
funcionam como facilitadores na aprendizagem.
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Para compreensão e um maior aprofundamento sobre os estudos relativos aos jogos
e brincadeiras e sua relação com o processo de aprendizagem e do desenvolvimento integral
das crianças da Educação infantil, buscou-se os referenciais teóricos de Vygotsky, Kishimoto e
Piaget.
Os quais têm em comum o estudo sobre a importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil. Para Vygotsky (1984), não há uma fronteira fechada entre a fantasia e a realidade.
Ele defende que existem diferentes formas de vinculação entre estas esferas da vida humana,
fato que é, primeiramente, observado nos jogos e brincadeiras das crianças, que segundo ele,
permite à criança reordenar o real em novas combinações.
Esta atividade é marcada pela cultura, inicialmente passada à criança, por meio das pessoas com quem se relaciona principalmente a mãe. Segundo Kishimoto (1993), foi em meados
de década de 1930 que os jogos educativos começaram a ser inseridos nas instituições infantis.
O sentido do jogo era considerado como uma manifestação dos interesses e necessidades das crianças e não apenas como distração. A formação da criança era viabilizada por meio
dos brinquedos e dos jogos que ela executava. Através das brincadeiras as crianças descobrem
o mundo a sua volta, construindo a sua própria realidade, dando-lhe um significado.
Kishimoto (2010) considera que o brincar na Educação Infantil implica definir o se pensa
da criança, que mesmo pequena sabe de muitas coisas, interage com pessoas, se expressa
com gestos e olhares e mostra como é capaz de compreender o mundo. O brincar é uma ação
livre que não exige como condição um produto final.
Piaget (1976) ao conceituar “o jogo como uma atividade que desenvolve o intelecto da
criança” (p.139), constatou no decorrer dos seus estudos, que através dos jogos a criança muda
seu comportamento e exercita a sua autonomia, pois aprendem a julgar argumentar, a pensar, a
chegar a um consenso.
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A IMPORTÂNCIA DO CONTO DE
FADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA
VISÃO DOS TEÓRICOS
A teoria froebeliana, ao considerar o
brincar como uma atividade espontânea da
criança, concebe suporte para o ensino e permite a variação do brincar, ora como atividade
livre, ora orientada. As concepções froebeliana de educação, homem e sociedade estão
intimamente vinculados ao brincar. Froebel introduz o brincar para educar e desenvolver a
criança; sua teoria metafísica pressupõe que o
brincar permite o estabelecimento de relações
entre os objetos culturais e a natureza, unificado para o mundo espiritual.
Assim, o brincar como atividade livre
e espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo, os dons ou
brinquedos, objetos que subsidiam atividades
infantis. Entende também que a criança necessita de orientação para o seu desenvolvimento,
perspicácia do educador levando-a a compreender que a educação é um ato institucional
que requer orientação.
O conto de fadas é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao
mesmo tempo, típico da vida humana enquanto
todo – da vida natural/interna do homem e de
todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, e paz
com o mundo: “A criança que brinca sempre,
com determinação auto ativa, perseverando,
esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de
auto sacrifício para a promoção de seu bem e
dos outros. O brincar, em qualquer tempo, não
é trivial, é altamente sério e de profunda significação” (KISHIMOTO, 1999, apud FROEBEL,
p.23).

Conforme Kishimoto (2009), a criança
ao brincar e jogar, se envolve com a brincadeira, se entusiasma, que coloca na ação seu
sentimento e emoção. Pode-se dizer que a atividade lúdica funciona como um elo integrador
entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos
e sociais portanto a partir do brincar desenvolvem-se a facilidade para a aprendizagem, o desenvolvimento social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental.
Também é possível enxergar nele um pouco
de representação do real no momento em que
a criança elege como um substituto do objeto
utilizando nas ações reais do dia a dia tornando-se, em alguns momentos, um representante
da realidade:
O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções tudo que existe no cotidiano, a natureza e as
construções humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar a criança um substituto dos
objetos reais na proposta de manipulá-los (KISHIMOTO,
2009, p.18).

Ao brincar a criança também adquire
a capacidade da simbolização permitindo que
ela possa vencer realidades angustiantes e domar medos instintivos. O brincar é um impulso
natural da criança, que aliado à aprendizagem
tornar-se mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras através de uma forma intensa e total.
O mundo infantil é diferente do mundo
adulto, nele podemos encontrar o faz-de-conta, o mundo da fantasia, sonhar e descobrir.
Por meio das brincadeiras, que é uma ação
comum da infância, a criança tem a oportunidade de se conhecer e de se constituir-se
socialmente. É de pura responsabilidade do
professor como educador ,observar e acompanhar seu aluno,dizemos que um indivíduo,ele
só é alfabetizado e letrado quando conhece o
código, e consegue usá-lo para decodificar e
codificar,com a arte não diferente ,ele precisa
se expor e identificar sua arte.
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Estabelecer o contato direto com contos de fadas na educação infantil, cria uma
ponte direta com os sentimentos e desejos de
cada uma das crianças,quem nunca sonhou
em ser princesa ou principe?ou seja ,viver o
real ensinando a arte.
O aluno precisa somente se identificar
com os contos e com o conteúdo estabelecido,um dos segredos da prática pedagógica é
falar a mesma “linguagem dos seus alunos “
,se aproximando, se fazendo real ,trazendo a
teoria para prática. Mas não existe problemas
nessa questão, pelo contrário, essas situações
devem ser vistas de maneira normal.
Gradativamente o professor vai sugerindo que a arte seja realizada no dialeto padrão, isso quando o aluno é um falante de outra variedade. A arte é de acesso de todos,
sem distinção ou exceção, e ao deixar que a
criança se identifique e se descubra .
Uma dificuldade que essa concepção
de ensinamento apresenta ,é de como diferenciar as artes e seus significados,porém cabe á
nós professoras usarmos nossa visão de observação e distinguir a prática das habilidades
que cada aluno traz de bagagem. Ainda, de
acordo com as pesquisadoras o indivíduo no
processo de aprendizagem passa por fases
distintas, ampliando a sua reflexão sobre o seu
sistema até chegar ao seu domínio ,vivendo o
lúdico.
Para Kishimoto (2009), a brincadeira, o
jogo, e o brinquedo, as atividades lúdicas devem se fazer presentes como recursos didáticos no processo educacional, principalmente
na Educação Infantil, e as séries iniciais. Compreender esse universo conto de fadas tornar-se indispensável para o bom desenvolvimento
do trabalho pedagógico efetivado pelo professor que é o mediador destas ações.

O jogo educativo é essencial, pois
possibilita a criança uma aprendizagem através das vivências, por meio das quais podem
experimentar sensações e explorar as possibilidades de movimentos do seu corpo e do espaço adquirindo um saber globalizado a partir
de situações concretas.
A atividade lúdica é um instrumento
que possibilita que as crianças aprendam a
relacionar-se com outras crianças, promove o
desenvolvimento da linguagem e da concentração consequentemente gera uma motivação a
novos conhecimentos. O eixo da infância é o
brincar, sendo um dos meios para o crescimento, e por ser um meio dinâmico, o brinquedo
oportuniza o surgimento de comportamentos,
padrões e normas espontâneas. Caracteriza-se
por ser natural, viabilizando para a criança há
uma exploração do mundo exterior e interior.
A maioria das pessoas, quando eram
crianças, ouvia contos de fadas. Eles são muito
importantes para desenvolver o lado lúdico das
crianças, as faz viajar para reinos encantados
com príncipes elegantes e princesas charmosas e delicadas, duendes e dragões, bruxas e
vilões.
A maioria das pessoas vai ler para seus
filhos contos de fada, mas há algo muito importante para se pensar quando se conta uma
dessas histórias infantis. A lição de moral. Poucos são aqueles que percebem que na maioria
desses contos há uma grande e significativa
lição de moral a ser passada para as nossas
crianças.A criança vive em um mundo de faz
de contas onde tudo é fantasia. Ler para uma
criança resgata além dos valores vivenciados,
até o aprendizado da leitura e da escrita em si.
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O conto de fadas é atividades específicas da infância, na quais a criança recria a
realidade usando sistemas simbólicos. É uma
atividade com contexto cultural e social. O autor relata sobre a zona de desenvolvimento
proximal como a distância entre o nível atual
de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver, independentemente, um problema, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da resolução de um problema, sob a orientação de um adulto, ou de
um companheiro mais capaz.
Para Wallon (1981), o fator mais importante para a formação da personalidade não
é o meio físico, mas sim o social. Destaca o
emocional, o afetivo e elege a afetividade como
algo intimamente ligada a motricidade, como
desencadeadora da ação e do desenvolvimento psicológico da criança.
Através do seu corpo e de sua projeção motora, a criança estabelece a primeira
comunicação (diálogo tônico) com o meio,
apoio fundamental do desenvolvimento da linguagem. Ou seja, a motricidade é ligada às
emoções, que levam a representação e que,
simultaneamente, precedem a construção da
ação, na medida em que significam um investimento, em relação ao mundo exterior. Nesta
concepção infantil é sinônimo de lúdico. Toda
atividade da criança é lúdica, no sentido que
se exerce por si mesma antes de poder integrar-se em um projeto de ação mais extensivo
que a subordine e a transforme em meio.
A personalidade humana é um processo de construção progressivo, onde se realiza a integração de duas funções principais: a
afetividade, vinculada à sensibilidade interna e
orientada pelo social e a inteligência, vinculada às sensibilidades externas, orientada para
o mundo físico, para a construção do objeto.
Ao classificar os jogos infantis, Wallon (1981),
apresenta quatro categorias de jogos:

• Jogos
funcionais:
caracterizam-se por movimentos simples de exploração do corpo, através dos sentidos.
• Jogos de ficção: atividades lúdicas
caracterizadas pela ênfase no faz de conta, na presença da situação imaginária.
• Jogos de aquisição: inicia desde que o bebê, “todo olhos, todo ouvidos”, como descreve Wallon, se empenha
para compreender, conhecer, imitar canções, gestos, sons, imagens e histórias.
• Jogos de fabricação: jogos onde a criança se entretém com atividades manuais de
criar, combinar, juntar e transformar objetos.
Conforme Antunes (2004), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o jogo constitui uma ferramenta
pedagógica ao mesmo tempo promotora do
desenvolvimento cognitivo e o do social. O
jogo pedagógico pode ser um instrumento da
alegria.
Uma criança que joga, antes de tudo
o faz porque se diverte mas dessa diversão
emerge a aprendizagem e a maneira como o
professor após o jogo, trabalhar suas regras
pode ensinar-lhes esquemas de relações interpessoais e de convívio ético.
Trabalhar com jogos é fazer com que
a criança aprenda de forma prática, interativa
e alegre, ou seja, participando de atividades
mais descontraídas o aluno se sente feliz e motivado e ao mesmo tempo adquire o seu conhecimento de forma prazerosa. As regras de
um jogo são feitas para que a criança adquira
valores que possam ser usados durante toda a
sua vida, é por isso que ao fazer as atividades
o educador deve pensar quais são os objetivos
daquele jogo para aquela faixa etária e para a
realidade a que pertence aquele aluno.
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Na infância os jogos são essenciais
para o desenvolvimento de construção, estimulando todos os sentidos tais como: psicomotor,
cognitivo, social e emocional, desenvolvendo
a capacidade de pensar, refletir, abstrair, organizar, realizar e avaliar.Quando a criança joga,
ela libera e realiza suas energias e tem o poder
de transformar uma realidade proporcionando
condições de liberação de fantasia:
A criança que brinca pode adentrar o mundo do trabalho pela via da representação e da experimentação; o
espaço da instituição deve ser um espaço de interação
e os materiais fornecidos para crianças podem ser uma
das variáveis fundamentais que auxiliam a construir a
apropriar-se do conhecimento universal (WAJSKOP,
2001, p.27).

De acordo com Wajskop (2001), a brincadeira pode ser um espaço privilegiado de
interação e confronto de diferentes crianças
com pontos de vistas diferentes. Nesta vivência criam autonomia e cooperação compreendendo e agindo na realidade de forma ativa e
construtiva.
Ao definirem papéis a serem representados nas brincadeiras e no processo de
duração e do espaço nos diferentes temas de
jogos, as crianças têm possibilidades de levantar hipóteses, resolver problemas e a partir daí
construir sistemas de representação, de modo
mais amplo, no qual não teriam acesso no seu
cotidiano.

O LÚDICO E A EDUCAÇÃO INFANTIL
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.
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.
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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.

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 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.

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. 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
Aprendem-se quando tem um projeto
pensar do seu grupo social que orientará e de- de vida, aprendemos em toda nossa existênsenvolvera seu comportamento cognitivo.
cia, não existe um tempo próprio para aprender. É necessário que haja consciência de que
O brincar constitui o mais alto grau de precisamos de um tempo para aprender e para
desenvolvimento da criança durante esse pe- que nossas informações sejam sedimentadas.
ríodo, porque é a manifestação espontânea, Não é possível injetar dados e informações no
imediatamente provocada por uma necessida- cérebro de ninguém, é preciso que se tenha
de do interior. São, também, modelo e repro- vontade própria, exige-se também disciplina e
dução da vida total, da íntima e misteriosa vida dedicação.
da natureza no homem e em todas as coisas.
Por isso engendra alegria, liberdade, satisfação
Desconsideram-se o lúdico infantil
e paz, harmonia com o mundo. Do jogo, ema- como coisa frívola e sem interesse. Os edunam-se as fontes positivas, é assim também cadores precisam intervir nos passatempos
que as crianças se socializam e aprendem assim como os pais também devem observáumas com as outras. Na infância, a fantasia, o -los e vigiá-los. Para um observador, verdadeifaz de conta, o sonhar e o descobrir. Por meio ro conhecedor do coração humano, toda vida
das brincadeiras, a criança vai gradativamente interior do homem do futuro está já presente
e lentamente se adequando ao mundo.
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.
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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.
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.

Para Duprat (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.

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
O lúdico e as brincadeiras inseridas de
dessa forma seja um processo verdadeiramen- forma planejada ou livre são de grande relevânte educativo.
cia para o desenvolvimento integral da criança
e também para o processo de ensino e aprendiA vida como algo invisível, comum ou zagem. Verificou-se que o lúdico e brincadeiras
superior a todos, desenvolve-se também, espe- possibilitam à criança a oportunidade de realicialmente, sua vida na natureza, à qual atribui zar as mais diversas experiências e preparar-se
uma vida análoga a sua. E esse contato com para atingir novas em seu desenvolvimento.
a natureza, com o repouso e a claridade dos
objetos naturais deve ser cultivado pela família,
No entanto cabe à escola se atentar
pela sociedade como um ponto importante na ao desenvolvimento e aprendizado dos alunos
formação geral. Interessante atentar aos seus cumprindo a função integradora, oferecendo
jogos, porque o passatempo, a princípio, não oportunidade para a criança desenvolver seu
é outra coisa que vida natural, o contato com papel na sociedade, organizando e oferecendo
a natureza e objetos desenvolve na criança um momentos de total relevância para o crescimenaprendizado muito gratificante.
to social, intelectual e motor de cada criança,
colaborando para uma socialização adequada,
através de atividades em grupo, atividades recreativas e jogos de forma que capacite o relacionamento e a participação ativa da mesma
caracterizando em cada uma o sentimento de
sentir-se um ser social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os contos de fadas são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem da criança,
muitas pessoas desconhecem essa prática pedagógica.
Os jogos na educação infantil significam para o campo do ensino e da aprendizagem
condições para ampliar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do conto
de fadas, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa, espontânea e motivadora da criança.
Segundo Ferrari (2008), em entrevista à revista Escola, Ed.216, 01 de outubro de 2008,
as técnicas utilizadas na Educação Infantil devem muito a Froebel. Segundo ele, os jogos e as
brincadeiras são o primeiro processo no caminho da aprendizagem, não são apenas diversão
ou apenas para passar o tempo, mas sim um modo de criar representações do mundo concreto
com a finalidade de entendê-lo.
Com base na observação das atividades dos pequenos com brinquedos e jogos, Froebel foi um dos primeiros pedagogos a falar em auto educação com suas teorias na educação
infantil, no século XX, durante as décadas de 50, e 70, devido ao movimento da Escola Nova.
O jogo está nos documentos oficiais da educação infantil, de acordo com o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), na Educação Infantil, as brincadeiras e os
jogos devem ser bem planejados pelo educador, pois, se bem utilizadas no processo de ensino
aprendizagem, se tornam um grande aliado na introdução dos conteúdos. Assim, os jogos e
as brincadeiras ganham cenário e espaço na rotina escolar das crianças da educação infantil e
penetram nas instituições infantis criadas a partir de então.
Conforme Kishimoto (1994), o presente trabalho, atém-se para a compreensão da importância de se trabalhar ludicamente com brincadeiras e conto de fadas na educação infantil,
tem por finalidade compreender a prática pedagógica do professor e a importância dos jogos
de Educação Infantil, no desenvolvimento integral das crianças.
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GESTÃO AMBIENTAL E CIDADANIA

RESUMO: Desde o surgimento dos movimentos ambientalistas a Educação Ambiental vem sendo
considerada um importante instrumento para a promoção do desenvolvimento sustentável,
da consciência ambiental e da ética. Compreende-se a importância da Educação Ambiental
através da realidade de uma escola do campo. Para tanto, descreve-se o contexto da pesquisa
através do histórico do Município, do histórico do Assentamento e do diagnóstico da escola,
tratando dos aspectos geográficos e sociais peculiares ao ambiente circundante da pesquisa,
investiga-se a prática pedagógica dos professores sobre o objeto de estudo, a opinião dos
mesmos a respeito da Educação Ambiental e a concepção de meio ambiente dos estudantes.
Desse modo, os resultados demonstram a necessidade de trabalhar a temática Educação Ambiental, de modo a considerar a realidade dos estudantes camponeses, uma vez que o tema
é relevante para o povo do campo. Os seres humanos vivem em sociedade e interagem no
ambiente natural e social, individual ou coletivamente, por isso a Educação Ambiental Crítica
preocupa-se com estas relações e procura através da prática despertar a responsabilidade do
sujeito consigo próprio, com os outros, com o ambiente natural e com planeta.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação do Campo; Formação do Cidadão.
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INTRODUÇÃO

V

alores culturais da sociedade de consumo, do consumismo, do industrialismo, do
modo de produção capitalista e dos aspectos políticos e econômicos da questão
do lixo. E a despeito dessa tendência pragmática, pouco esforço tem sido dedicado à análise do significado ideológico da reciclagem, em particular da lata de alumínio (material
que mais se destaca entre os recicláveis), e suas implicações para a educação ambiental, mais
preocupada com a promoção de uma mudança comportamental sobre a técnica da disposição
domiciliar do lixo (coleta convencional X coleta seletiva) do que com a reflexão sobre a mudança
dos valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da sociedade moderna.
(LAYRARGUES,p.180, 2005.)
Ser professor na perspectiva de uma Educação Ambiental e de uma Educação do Campo que considere a formação humana, também, como parte dos processos educacionais, não é
tarefa fácil, por meio de suas práticas, são responsáveis pela formação de cidadãos conscientes
e críticos, frente à realidade socioambiental, a atual situação do meio ambiente no mundo e, em
particular no Brasil, revela a importância de efetivar o papel da escola como instituição responsável pela formação integral dos cidadãos, por meio de uma educação que responda precisamente a realidade, e que dê uma resposta adequada a seus problemas.
Deste modo, se não assimilarmos tais problemas (sociais, econômicos, e até mesmo,
políticos) à crise ambiental, talvez não vejamos a importância de se falar em Educação Ambiental. Apesar de suas diversas dimensões e interpretações a Educação Ambiental tem sua concepção baseada na reconstrução de valores, conscientização e trabalho da coletividade para
melhorar a qualidade de vida de todos, assim como está na lei 9795/99:
Art 1º [...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Percebe-se que como a Lei 9795/99 preconiza, a educação ambiental deve fazer parte
de nossa formação como cidadão, ou seja, devemos “aprendê-la” desde nossa fase infantil. Temos a necessidade de formarmos cidadãos conscientes, capazes de correlacionar fatos e terem
uma visão holística e crítica do mundo em que vivem. Para isso, a Educação Ambiental (E. A)
deve ser tratada de forma interdisciplinar na escola, em todos os níveis do ensino, assegurando
que a questão ambiental será discutida em todas as disciplinas, com suas especificidades, de
maneira transversal e associada aos conteúdos propostos.
A Geografia é considerada uma das mais antigas disciplinas acadêmicas, q geografia
teve sua origem na Grécia antiga. A Geografia surge como matéria no currículo escolar na Alemanha, no século XIX. Anos anteriores a Alemanha havia concretizado sua unificação territorial e
a geografia teve um importante papel no fortalecimento do entendimento espacial Alemã.
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Assim a Geografia vai alcançando um valioso espaço nas salas de aulas e nas discussões sejam educacionais ou políticas, pois ela passa a fazer parte dos contextos sociais de
todas as esferas da sociedade. A primeira Universidade surgiu na Alemanha no de 1820 em
Berlim, com formação de professores de geografia, porém, só no final da década de 1870 e
que outras universidades implantaram a formação de professores primários e secundários, para
disciplina de Geografia.
Segundo Pereira (1999), concomitante a essa expansão e, obviamente, em decorrência
dela, se deu também o crescimento da produção de obras editoriais geográficas e cartográficas.
Buscando situar a “incorporação” da Educação Ambiental (E. A) na educação brasileira, procurando delimitar sua origem e pontuando os eventos que contribuíram para sua inserção, assim
como a conhecemos hoje, em seu caráter transversal e multidisciplinar, vamos fazer uso de um
breve histórico, dando ênfase ao desenvolvimento da Educação Ambiental no Brasil.
Nossa referência inicial será a Conferência de Tbilisi, realizada em 1977, reconhecida por
seus organizadores como um prolongamento da Conferência de Estocolmo (1972), e também,
ponto fundamental da primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental. Programa este iniciado em 1975, a partir da reunião de Belgrado, onde houve uma proposta para que
a E. A fosse contínua, tivesse caráter multidisciplinar, respeitando as diferenças regionais, atendesse aos interesses nacionais e estivesse presente em todos os níveis de ensino, assim como
expresso nas Recomendações da Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental
aos Países Membros (Tbilisi, CEI, de 14 a 26 de outubro de 1977): Recomendação nº8 A conferência recomendou aos setores da população que levassem em consideração: - a educação
do público em geral.
Esta deverá atingir todos os grupos de idade e todos os níveis da educação formal,
assim como as diversas atividades de educação não formal destinada aos jovens e aos adultos.
Durante o percurso profissional, o professor convive com situações que dificultam processo de
ensino e aprendizagem, onde se depara com um cenário abrangente, que elencam dificuldades
além das encontradas em sala de aula.
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GESTÃO AMBIENTAL E CIDADANIA
O desempenho do mercado de máquinas agrícolas no 2T14 reflete base comparativa
elevada devido à modernização de frota promovida por produtores rurais nos últimos anos,
em vista de cenário de sucessivos recordes da
safra agrícola. Além disso, o comportamento
de retroescavadeiras está ligado ao grande volume de compras efetuado pelo governo federal
em 2013 no âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
Assim como os segmentos de veículos leves e
comerciais, o setor de máquinas agrícolas foi
impactado pelo cenário macroeconômico.
A Educação Ambiental que buscamos
deve ser acima de tudo um ato político voltado
para a transformação social. No Brasil a geografia aparece em textos fragmentados literários, as aulas eram ministradas pelos Jesuítas,
no século XIX, na República, a educação brasileira era destinada as classes dominantes,
assim quem tinha direito a educação eram os
intelectuais, militares, funcionários públicos entre outros que faziam parte da elite da época,
em 1831 no Brasil a geografia torna-se matéria
específica nas provas para os cursos superiores de Direito, os cargos profissionais mais elevados eram os Bacharelados e administradores dos cargos públicos, e as famílias tinha por
objetivos fazer parte desse meio social, que
era trabalhar ou que seus filhos tivessem ocupando algum cargo de renome. O seu enfoque
deve buscar uma perspectiva de ação holística
que relacione o homem e a natureza, constituindo uma educação para a cidadania. O desafio do fortalecimento da cidadania para a população como um todo, concretiza-se a partir
da possibilidade de cada pessoa ser portadora
de direitos e deveres, e converter-se em atores
responsáveis na defesa da qualidade de vida.
A Geografia ganha status quando passa a ser estudada para a admissão nas faculdades de Direito, em 1837, surge como componente de conteúdo do Colégio Pedro II, e
em outras instituições escolares essa também

passa a ser obrigatória. O Colégio Pedro II por
ser referência de educação no Brasil, passa a
copiar os Liceus Franceses, e a geografia tornou-se matéria importante, pois ela já é consolidada no programa escolar da França. Segundo (ROCHA,1996) “A obrigatoriedade do
ensino da geografia, de certa forma imposta
pelo colégio Pedro II, foi um salto na “carreira”
escolar da Geografia.
Em adição aos fatores de mercado, a
aplicação de nossos produtos em máquinas de
construção, industrial e agrícola sofreu impacto
negativo do volume de vendas de peças para
o setor ferroviário. As receitas provenientes da
aplicação de nossos produtos em máquinas
de construção, industriais e agrícolas, no mercado interno, representaram 2,3% das receitas
no 2T14 e decresceram 14,4% em comparação com o 2T13.
Pensando em diminuir os problemas
causados por nós seres humanos, foi criada e
pensada a educação ambiental ,a fim de que o
desenvolvimento de programas fique responsável por evitar danos a nossa natureza ,causada
pelas indústrias. O desenvolvimento de programas ,seja em educação ambiental ou seja em
qualquer outra especificação de qualquer área
estipulada ,requer como etapa obrigatória que
procede a aplicação ,a seleção e o planejamento de atividades propostas em reuniões de
conduta. Pois é nesta etapa que são estabelecidos metas e objetivos que vão determinar os
cuidados devidos para manter uma boa organização e purificação do meio ambiente.
Algumas ideias significantes de projetos com meio ambiente são começar com experiências simples, manter as crianças envolvidas
ativamente, promover experiências prazerosas,
mesclar a experiência com os ensinamentos,
elaborar atividades que estimulem intensamente as sensações, promover experiências com
as famílias, crianças e jovens, assim trazendo
a sociedade para cuidar de tudo ao seu redor,
resgatar a importância das indústrias criarem
projetos com seus resíduos e não jogar em
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reservas ambientais sem pensar no mal causado. Enfim, trabalhar com crianças, Jovens,
família e indústrias, todos juntos por um ambiente melhor.
O presente trabalho apresenta a partir do primeiro capítulo uma contextualização
histórica referente ao modo capitalista de produção. Ali é contada um pouco da história do
processo de acumulação capitalista industrial
que deu origem ao surgimento do debate ambiental. Pôde-se observar diversos fatores que
resultaram no que temos hoje, um clima desequilibrado, extinção de espécies e ecossistemas, recursos utilizados de forma inadequada.

medidas desse cunho é um passo a mais, ou
seja, é necessário um esforço idealista, onde
a incompatibilidade e as posturas demasiadamente nacionalistas devam ser deixadas de
lado estabelecendo-se assim as bases das relações internacionais. Após analisar a temática ambiental chega-se a um consenso de que
o meio ambiente é parte integrante da nossa
vida.
Existe uma forte dependência em relação a esse meio que nos supre das mais
primitivas substâncias, desde a água, a qual
bebemos todos os dias, ao petróleo e os mais
diversos tipos de minérios os quais nossa sociedade, nos moldes atuais não se sustentaria
sem. Esse ambiente que nos nutre com os mais
variados subsídios, também tem como função
absorver nossos lixos e resíduos. No entanto,
esse bioma é finito, limitado, e se faz necessário o estabelecimento de medidas e programas
que de certo modo preserve a manutenção do
mesmo.

Dentre eles, o forte crescimento econômico é representado pela produção industrial
mundial, o consumo de combustíveis fósseis e
o crescimento populacional de forma indefinida. Baseado nas relações capitalistas vigentes
até os dias de hoje, o crescimento econômico
tem papel fundamental para o desenvolvimento
humano. No entanto, apenas crescimento ecoNesse sentido foi aqui apresentado
nômico não basta. Para que haja uma relação
humana socialmente qualitativa obrigatoria- que é imperioso que haja o estabelecimento de
mente devem-se levar em conta outros fatores ações no sentido da manutenção dos ecossistemas, preservação de espécies, conservação
além do crescimento econômico puro.
e preservação de áreas e iniciativas no sentido
Desse modo, critérios como desenvol- de mitigar impactos ambientais. Cabe a todos
vimento social e qualidade de vida também são os atores da sociedade, governo e empresas,
fundamentais para a determinação da garantia adotar uma postura mais realista e integrada
da vida humana. Dentro do critério qualidade no que se refere à questão ambiental. É nede vida, enquadram-se variáveis como a sadia cessário um compromisso no sentido de ascondição ambiental, que por sua vez deve ser seguramos para as futuras gerações um meio
assegurada por meio de relações econômicas ambiente agradável e sustentável, adotar uma
pautadas em padrões de sustentabilidade. As- postura ecologicamente responsável é fundasim sendo, o crescimento econômico não pode mental.
se estabelecer de forma infinita. Desse modo,
O estudo desenvolvido confirma que
é necessário que se estabeleça uma relação
de desenvolvimento humano que relacione de as questões ambientais ganharam espaço no
forma harmoniosa crescimento econômico e mundo dos negócios. Uma evolução, inclusive
de conceitos, foi necessária, para que o hodesenvolvimento sustentável (VEIGA, 2005).
mem percebesse a viabilidade do progresso
Para tanto, retoricamente governistas de mãos dadas com o meio ambiente. As inpolíticos estabelecem práticas e protocolos dústrias estão buscando compatibilizar as suas
no sentido de estabelecerem ações coopera- atividades com a preservação do meio ambientivistas para promoção do desenvolvimento de te.
forma sustentável. Entretanto, pôr em prática
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Aquelas que implantaram o Sistema
de Gestão Ambiental comprovam os ganhos
tangíveis adquiridos, como redução no uso da
energia elétrica e da água, no processo industrial. Neste novo modo de ser empresa, a indústria estão buscando se adequar à legislação ambiental, não só por temer as sanções,
mas também por não querer ver a sua imagem
denegrida perante o público. Também foi avaliada a Indústria Tupy e vimos que ela mantém um importante ativo ambiental constituído
de áreas florestais localizadas em regiões de
preservação permanente no estado de Santa
Catarina.
Essas áreas abrigam nascentes e espécies de flora e fauna sob risco de extinção,
e contribuem como “sequestradoras de carbono” e reguladoras de águas subterrâneas e de
rios. Além disso, a empresa também é proprietária de uma extensa área urbana localizada no
morro do boa vista, em Joinville, um dos poucos remanescentes de mata atlântica original
na região central da cidade.

GESTÃO AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE
O empresariado desenvolve um papel
fundamental na proteção do meio ambiente. É
histórico o fato que as populações de qualquer
parte do planeta em qualquer época, para se
assegurar a maneira de sobrevivência e das
suas futuras gerações, se utilizem dos recursos
naturais que existem ao seu redor.

ções satisfazerem suas próprias necessidades”
(ONU, 1987, p. 41) e, segundo Emas (2018),
embora o conceito seja considerado vago, o
documento da ONU propõe uma estrutura de
integração de políticas ambientais e estratégias
de desenvolvimento que, são inquestionáveis.
A sustentabilidade envolve a proteção
ambiental, prevenção e redução de poluentes,
promoção do consumo oriundo de processos
produtivos sustentáveis, respeito aos limites
dos recursos naturais e tem por objetivos salvaguardar a capacidade de suporte da vida na
Terra e assegurar um alto nível de proteção e
melhoria do ambiente para as gerações atuais
e futuras (QUEIROZ, 2013).
Um dos indicadores do desenvolvimento é o consumo de energia, uma vez que está
diretamente associado ao potencial produtivo e
pode ser traduzido no poder aquisitivo de uma
dada população ou segmento da sociedade. O
consumo de energia também está associado
ao bem-estar e aos principais problemas ambientais como a emissão de gases do efeito
estufa, degradação de recursos naturais e a
produção de bens descartáveis.
Trata-se de um tema de interesse da
sociedade e necessita de planejamentos estratégicos, principalmente em países em desenvolvimento ou emergentes. O consumo de
energia elétrica, por exemplo, é um desafio
para o desenvolvimento sustentável (QUEIROZ,
2013).

Porém com o decorrer dos anos, esse
recurso e ouro vão classificar assim, foi se alterando com o aceleramento e crescimento das
indústrias a sua volta. Ao analisar as multifuncionais avaliamos o que elas fazem para a sustentabilidade do Meio ambiente, para respeitar
a legislação, e qual o papel na manutenção em
relação ao meio ambiente.

Com a revolução industrial, a distribuição populacional e o crescimento populacional
desenfreado, políticos e população em geral
passaram a dar mais atenção a questão de um
desenvolvimento energético sustentável. Tema
que tem se tornado o centro da atenção de
muitos Países, pois sabe-se que o destino do
planeta, dependerá da forma que os recursos
O conceito de desenvolvimento sus- naturais serão utilizados.
tentável foi explicitado como “desenvolvimento
que atende às necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das futuras gera1587
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Procura-se um equilíbrio entre obtenção
das fontes energéticas, utilização da energia de
forma consciente e redução de impactos negativos ao meio ambiente (TOWNSEND, 2010).
Destaca-se em Queiroz, 2013 a importância da
conscientização sobre sustentabilidade a fim
de promover mudanças na obtenção, destino
e utilização dos recursos naturais. Tendo como
objetivo contribuir para solução atual dos problemas gerados pelo consumo desenfreado de
energia e recursos, bem como garantir a manutenção dessas fontes energéticas para o futuro
da humanidade.

sustentável e eficiente ao mesmo tempo e deve
ser pauta principal de todo país que se preocupe com as gerações futuras.

A eletricidade é uma forma de energia
que pode ser transportada por fios condutores e utilizada de diversas e inúmeras maneiras como para iluminação, funcionamento de
máquinas, aquecimento, equipamentos e aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, “combustível” para automóveis, sistemas de refrigeração, sistemas de comunicação e tantos outros.
Dentre as diversas formas de energia, segundo
Queiroz (2013), a energia elétrica é fundamenReforçando a ideia de Queiroz (2013), tal e indispensável para a sociedade contemhoje em dia, ainda se repete o comportamento porânea e está presente em todos os momendas civilizações antigas, que visavam a busca tos da vida diária.
por recursos e fontes energéticas que propiciavam os melhores resultados com o menor
A produção de energia elétrica corcusto, deixando de lado as questões de preser- responde a um terço da energia primária convações ambientais. Não havia a preocupação sumida no mundo e é uma das grandes resem relação as fontes de energia não renová- ponsáveis pelos impactos graves ambientais.
veis, utilizadas em larga escala, como o carvão Embora sendo considerada uma fonte renovávegetal.
vel de energia, as usinas hidrelétricas também
provocam grandes impactos ambientais pela
Após a revolução industrial que ocor- inundação de grandes extensões de florestas,
reu na Inglaterra grandes transformações no com consequente decomposição e produção
comportamento da sociedade, foram nota- de gás metano, eliminação de habitats, interfedos, como a implementação das máquinas a rência na flora e na fauna, nos cursos dos rios
vapor, substituindo a energia endossomática, e na ocupação humana. Portanto, por um lado
bem como a utilização dos barcos a vapor que exigem-se fontes de energia limpa e o controle
alargaram as distâncias percorridas, porém de- do consumo para minimizar impactos ambienmandaram um aumento no consumo do car- tais.
vão vegetal, fazendo com que a Inglaterra tivesse que recorrer a outros países, dizimando
Como exemplo de sustentabilidade,
com algumas florestas Europeias, ocasião em foi estudada a indústria Tupy tem uma visão
que também foram mortas muitas baleias para empreendedora ampla, pois enquanto as conea extração do seu óleo utilizado na iluminação xões ganhavam mercado em todo o país e se
das residências.
tornavam líderes em vendas, Albano Schmidt
planejava a construção do que viria a ser o parTodas as escolhas eleitas no passado, que industrial do Boa Vista, para onde a TUPY
refletiram de forma direta o futuro do meio am- começou a se transferir em 1954. A mudança
biente, de forma a impulsionar a busca pela acabou dando início ao próprio bairro, hoje um
sustentabilidade. A atividade sustentável é dos mais populosos de Joinville, e a primeidefinida por Queiroz (2013), como “a ativida- ra unidade de fundição, com capacidade para
de que pode ser continuada ou repetida num três mil toneladas ao ano, logo transformou a
futuro previsível.” Segundo Queiroz (2013), a TUPY na maior empresa do Estado de Santa
obtenção e consumo consciente de energia é Catarina.
de suma importância para um desenvolvimento
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O desempenho do mercado de máquinas agrícolas no 2T14 reflete base comparativa
elevada devido à modernização de frota promovida por produtores rurais nos últimos anos,
em vista de cenário de sucessivos recordes da
safra agrícola. Além disso, o comportamento
de retroescavadeiras está ligado ao grande volume de compras efetuado pelo governo federal
em 2013 no âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
Assim como os segmentos de veículos leves e
comerciais, o setor de máquinas agrícolas foi
impactado pelo cenário macroeconômico.
Em adição aos fatores de mercado, a
aplicação de nossos produtos em máquinas de
construção, industrial e agrícola sofreu impacto
negativo do volume de vendas de peças para
o setor ferroviário. O desenvolvimento de programas ,seja em educação ambiental ou seja
em qualquer outra especificação de qualquer
área estipulada ,requer como etapa obrigatória
que procede a aplicação ,a seleção e o planejamento de atividades propostas em reuniões
de conduta.
Pois é nesta etapa que são estabelecidos metas e objetivos que vão determinar os
cuidados devidos para manter uma boa organização e purificação do meio ambiente. Algumas ideias significantes de projetos com meio
ambiente são começar com experiências simples, manter as crianças envolvidas ativamente,
promover experiências prazerosas, mesclar a
experiência com os ensinamentos, elaborar atividades que estimulem intensamente as sensações, promover experiências com as famílias,
crianças e jovens, assim trazendo a sociedade para cuidar de tudo ao seu redor, resgatar
a importância das indústrias criarem projetos
com seus resíduos e não jogar em reservas
ambientais sem pensar no mal causado.Enfim
,trabalhar com crianças ,Jovens família e indústrias ,todos juntos por um ambiente melhor. Pôde-se observar diversos fatores que resultaram
no que temos hoje, um clima desequilibrado,
extinção de espécies e ecossistemas, recursos
utilizados de forma inadequada.

O estudo desenvolvido e analisado
chega a conclusão que as questões ambientais ganharam espaço no mundo dos negócios
e indústrias em geral. Uma evolução, inclusive
de conceitos, foi necessária, para que o homem percebesse a viabilidade do progresso
de mãos dadas com o meio ambiente. As indústrias estão começando a buscar compatibilidade com as suas atividades e com a preservação do meio ambiente.
Aquelas que implantaram o Sistema de
Gestão Ambiental e colocam isso em prática,
comprovam os ganhos adquiridos, como redução no uso da energia elétrica e da água, isso
traz grandes benefícios para a população em
geral no processo industrial. Neste novo modo
de ser empresa, as indústrias estão buscando se adequar à legislação ambiental,mantendo as regras da empresa,porém com projetos
de adequações, não só por temer as sanções,
mas também por não querer ver a sua imagem
denegrida perante o público,e assim poder ajudar no meio ambiente – e um público cada vez
mais de “olho no verde”, consciente de que a
sobrevivência humana depende dos recursos
naturais.
O estudo desenvolvido confirma que
as questões ambientais ganharam espaço no
mundo dos negócios. Uma evolução, inclusive
de conceitos, foi necessária, para que o homem percebesse a viabilidade do progresso
de mãos dadas com o meio ambiente. As indústrias estão buscando compatibilizar as suas
atividades com a preservação do meio ambiente.
Aquelas que implantaram o Sistema
de Gestão Ambiental comprovam os ganhos
tangíveis adquiridos, como redução no uso da
energia elétrica e da água, no processo industrial. Neste novo modo de ser empresa, as indústrias estão buscando se adequar à legislação ambiental, não só por temer as sanções,
mas também por não querer ver a sua imagem
denegrida perante o público .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental que buscamos deve ser acima de tudo um ato político voltado
para a transformação social. No Brasil a geografia aparece em textos fragmentados literários,
as aulas eram ministradas pelos Jesuítas, no século XIX, na República, a educação brasileira
era destinada as classes dominantes, assim quem tinha direito a educação eram os intelectuais,
militares, funcionários públicos entre outros que faziam parte da elite da época, em 1831 no
Brasil a geografia tona-se matéria especifica nas provas para os cursos superiores de Direito, os
cargos profissionais mais elevados era os Bacharelados e administradores dos cargos públicos,
e as famílias tinha por objetivos fazer parte desse meio social, que era trabalhar ou que seus
filhos tivessem ocupando algum cargo de renome. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva
de ação holística que relacione o homem e a natureza, constituindo uma educação para a cidadania.
O desafio do fortalecimento da cidadania para a população como um todo, concretiza-se
a partir da possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e converter-se em
atores responsáveis na defesa da qualidade de vida. A Geografia ganha status quando passa
a ser estudada para a admissão nas faculdades de Direito, em 1837, surge como componente
de conteúdo do Colégio Pedro II, e em outras instituições escolares essa também passa a ser
obrigatória.
O Colégio Pedro II por ser referência de educação no Brasil, passa a copiar os Liceus
Franceses, e a geografia tornou-se matéria importante, pois ela já é consolidada no programa
escolar da França. Segundo (ROCHA,1996) “A obrigatoriedade do ensino da geografia, de certa
forma imposta pelo colégio Pedro II, foi um salto na “carreira” escolar da Geografia.
O ensino brasileiro no século XIX era importado da França, os professores seguiam esse
modelo francês “Manuel de Baccalauréat” e do “Atlas Delamarche” durante todo o século esse
era o modelo de ensino da Geografia, memorização e cópia.
Neste sentido podemos ter uma noção de como era o ensino no período de 1837 a
1929. Os professores não eram formados assim fica claro que o ensino seguia em caráter escolástico das aulas, assim desde a criação do Colégio Pedro II, em 1837, até 1930, período em
que a Geografia tem uma atenção especial.
A partir de 1929, cria-se Curso Livre Superior de Geografia com o objetivo da disciplina
desenvolver sua característica principal: a de fomentar o nacionalismo entre os estudantes. Pouco depois, é criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL/USP), em 1934, com curso superior de Geografia (CASSAB, 2009; PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2007).
Desta maneira, a Educação Ambiental Popular estabelece
subsídios para uma educação voltada à formação do estudante. Nas
escolas a Geografia limitava-se apenas ao estudo de paisagens naturais e humanizadas, a didática era para a memorização de lugares
e seus elementos, o aluno somente descreve e relaciona os fatos sociais e naturais.
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ASPECTOS CORRELACIONADOS NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM E FRACASSO ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem a preocupação de mostrar como as dificuldades apresentadas por
crianças e adolescentes no processo de aprendizagem, são perceptíveis nos resultados dos
sistemas de avaliação oficiais elaborados pelo Ministério da Educação. Este processo do MEC
tem como objetivo acompanhar os progressos do sistema educacional brasileiro especialmente, mostrando ainda, a necessidade de repensarmos a educação como um todo. Quanto
aos objetivos traçados para a educação de nossas crianças e jovens, uma vez que possamos
verificar que os índices de reprovação, abandono/evasão ou mesmo os resultados da qualidade da educação considerando o ensino fundamental e médio do país, estão muito abaixo da
média mundial, mesmo para países considerados mais “pobres” que o Brasil. Assim, repensar
o sistema educacional obriga a novo olhar sobre a formação do profissional em educação e os
objetivos traçados para a educação. E também reconhecer que qualquer indivíduo, quando
chega à escola, apresenta um acúmulo cultural que deve ser reconhecido e valorizado. Nesse
sentido, a escola deve entender a sociedade, suas necessidades e como transformar este indivíduo num agente protagonista do processo ensino-aprendizagem, fazendo assim com que
a educação passe a ter significado, agindo como mecanismo de formação social que é.

Palavras-chave: Escola; Práticas Pedagógicas; Exclusão; Fracasso Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

realidade da educação nacional está longe de ser aceitável ou de corresponder
às necessidades da sociedade contemporânea e de seus cidadãos, que necessitam de melhores oportunidades, tanto para modificarem sua realidade tão difícil,
como para transformar as desigualdades sociais que perduram desde o descobrimento do país.
Sem dúvida, há muitas décadas que aguardamos um sistema educacional que realmente permita acesso à uma educação de qualidade e que transforme o indivíduo no protagonista
de sua própria história. Apesar das mudanças ocorridas na década de 80, quando as políticas
educacionais iniciam ações de enfrentamento à superação de preconceitos e da exclusão, a
realidade ainda não condiz com a prática no cotidiano escolar.
Nesse sentido, estudos conduzidos por Patto (1999), apontam para a importância de
trabalhos que se dediquem a conhecer os bastidores dessas políticas e o que de fato ocorre em
suas implementações, que apontam as causas do fracasso escolar nas discrepâncias sociais,
na carência cultural, na estrutura familiar desfeita, sem no entanto considerar que o sistema educacional aborda uma educação pautada em realidades e vivências muito diferentes da maioria
da sociedade, cujo objetivos estão longe de se traduzir numa educação transformadora.
Nesse sentido, a psicologia da educação apresenta uma introdução crítica que expõe,
de modo transparente, com questionamentos concisos, as políticas públicas traçadas para a
educação e os processos necessários à uma educação transformadora, que permita então ao
indivíduo perceber na educação bases reais para seu crescimento social. Como destaca Patto
(1999), é a partir das discussões e análises das políticas públicas que a educação inicia um
processo de ações, como o ensino de 9 anos na educação básica, voltados à superação de
décadas de fracasso, reprovação, abandono e baixa qualidade.
Considerando-se que o objetivo central das mudanças educacionais seja a oferta de
uma educação de qualidade e, que através de ações efetivas para que a escola faça sentido na
vida do aluno e para sua permanência ocorra até a conclusão dos estudos. Nesse sentido, esta
pesquisa visa abordar quais aspectos podem estar relacionados aos baixos resultados alcançados pela educação nacional, incidindo em evasão escolar ou baixa escolaridade dos cidadãos
brasileiros, abordando aspectos relacionadas à formação do indivíduo e o papel da educação e
das políticas educacionais no fracasso e evasão escolar.
As mudanças sociais estão diretamente interligadas à capacidade de um indivíduo perceber-se como parte integrante, tanto da solução como do problema, especialmente se considerarmos que nossas ações incidem no cotidiano da comunidade em que estamos inseridos.
Assim, é essencial que nosso sistema educacional seja capaz de ofertar uma educação de
qualidade, pautada na real formação de um cidadão, crítico, consciente e capaz de perceber-se
capaz de mudar a si e ao meio em que vive.
A baixa escolaridade e a interrupção dos estudos (evasão escolar), incidem diretamente
na formação de um indivíduo e em sua postura frente à sociedade. Quais aspectos podem ser
destacados como responsáveis por tal situação e como o sistema educacional pode equalizar
este problema tão antigo?
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Segundo Patto (1999), foram teorias
baseadas num discurso pedagógico liberal
que serviram de “pano de fundo às explicações do fracasso escolar durante o percurso
Há mais de três décadas discutimos da pesquisa da política educacional no país”.
e analisamos as causas das dificuldades de
Discussões antigas, o tema “fracasso
aprendizagem e do fracasso escolar no Brasil,
não apenas em órgãos oficiais dos governos escolar” vem carregado de preconceitos e fatofederais, estaduais e municipais ou por espe- res associados a aspectos biológicos, emociocialistas da educação, mas também nas esco- nais, culturais e familiares sem, no entanto, responsabilizar o próprio sistema educacional e
las e na sociedade como um todo.
seus processos pedagógicos centrados no coNesse período, os modelos educacio- nhecimento quantificado. Como destaca Patto
nais sofreram alterações e novas propostas pe- (1999), em estudo realizado por Kessel acerca
dagógicas foram implantadas nas redes públi- da progressão na educação infantil na década
de 40, apenas 4% das crianças matriculadas
cas de ensino e em escolas privadas.
concluíram o ensino primário sem reprovação.
A obrigatoriedade de ingresso no ensi- Como destaca Moysés:

REFLEXÕES SOBRE O FRACASSO
ESCOLAR: DÉCADAS DE
DIFICULDADES

no, de acordo com o artigo 208, parágrafo I da
A explicação para o fracasso escolar recai sempre soConstituição Federal, se dá a partir dos 4 anos bre o aluno e seus pais: Crianças não aprendem porde idade até 17 anos:
que são pobres, porque são negras, porque são norO dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 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. (C.F.,
2015, Cap. III, art. 208).

Ainda citando a Constituição Federal
acerca da educação, nela está descrito a obrigatoriedade de oferta do ensino gratuito e de
qualidade a todos, citando o artigo 205, como
dever do Estado e da família, para a formação
e o pleno desenvolvimento do cidadão.
É a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e das especificações
quanto a educação nela contida que são estabelecidos os princípios abordados pela Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, documento que constituiu a reforma do
sistema educacional brasileiro e que norteou
as propostas pedagógicas e as ações educacionais, fornecendo os parâmetros para as mudanças que deveriam conduzir à educação de
qualidade e resgatar décadas de insucessos e
dificuldades.

destinas, ou provenientes de zona rural; são imaturas,
são preguiçosas; não aprendem porque os pais são
analfabetos, são alcoólatras, as mães trabalham fora,
não ensinam aos filhos (MOYSÉS, 1995, p. 26).

Muito embora as taxas de aprovação
para o ensino fundamental e médio apresenta
dados positivos e as taxas de aproveitamento
indicados nas avaliações da qualidade de ensino sejam ligeiramente superiores às médias
programadas, o Brasil é o penúltimo país no
ranking de qualidade de ensino.
De acordo com publicação no INEP –
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, de
2014 até 2018 as taxas de aprovação para os
anos iniciais de ensino superam 90%, para o
mesmo período, os resultados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
para os anos iniciais apresenta os seguintes resultados: em 2013 - 5,2 para meta de 4,9; em
2015 - 5,5 para meta de 5,2; em 2017 – 5,8
para meta de 5,5.
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O ranking que determina os melhores
e piores sistemas de ensino são organizados
pela OCDE - Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico, de acordo com
resultado dos seguintes testes internacionais:
PISA - Programa Internacional de Avaliação
dos Alunos, TIMMS - Tendências Internacionais
nos Estudos de Matemática e Ciência e PIRLS
- Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e Leitura.
De quarenta países citados, o Brasil é
o 39o, isso mesmo, penúltimo país classificado
à frente apenas da Indonésia. O país melhor
classificado é a Finlândia, seguido da Coréia
do Sul em segundo, Hong Kong em terceiro,
Japão em quarto e Cingapura em quinto lugar.
Os dados a seguir, associados aos resultados do IDEP para o ensino médio, com
resultados sempre abaixo das metas programadas (de acordo com cada ano), mostram a
ineficiência da educação e do sistema educacional:

O FRACASSO ESCOLAR E AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Anteriormente aos estudos psicológicos voltado às dificuldades de aprendizagem e
consequentemente ao fracasso escolar, as discussões sobre o tema contextualizam causa e
consequência decorrentes da carência cultural
do indivíduo, em geral provenientes da classe trabalhadora.
Considerando-se a escola como centro
produtor de cultura, na década de 70, pesquisas
realizadas apontam a escola como centro reprodutor das desigualdades sociais e da dominação
social, cristalizadas no interior da escola, assim
como na sociedade, fortalecidas por contradições pedagógicas que, apesar de discursarem
sobre a educação para todos, não permite acesso igualitário aos indivíduos sociais menos favorecidos, impossibilitando, assim, a ruptura cultural
das práticas segregadoras, favorecendo a manutenção das diferenças.

Nesse sentido, Bourdieu (2004) destaca
• 2013: Nota 3,7 para média espera- que cada indivíduo aprende e é influenciado de
acordo com o meio em que circulam e convivem,
da 3,9;
assim como seu capital cultural é influenciado da
• 2015: Nota 3,7 para média espera- mesma maneira. Para o autor, estes fatores determinam práticas e vivências que, no decorrer
da 4,3;2017: Nota 3,8 para média
do tempo, determinam suas formas de agir, seu
esperada 4,7.
modo de se vestir, o meio social em que circula
a até mesmo a posição que poderá ocupar no
Nesta etapa, além da relação idade sémercado de trabalho. O conceito que fazemos
rie, que em muitos estados é superior a 40%
de nós mesmos não é uma conquista imediata.
de distorção para a conclusão do ensino médio, ou seja, muitos alunos concluem o ensino
Dá-se segundo diversos níveis de commédio muito depois da idade regular para o plexidade ao longo de nossas vidas, estando
curso, quando concluem! (grifo da autora).
relacionado à cultura em que vivemos e às interações sociais que estabelecemos em nossa
experiência quotidiana (Piaget, 1996). A capacidade de tomarmos consciência de quem somos,
de nossos sentimentos e características psicológicas é constituída no contexto das relações interpessoais que estabelecemos ao longo de nosso
desenvolvimento segundo um processo contínuo
de apropriação e construção conjunta de significações sobre nós mesmos e sobre o mundo que
nos cerca.
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O SISTEMA DE CICLOS, A
PROGRESSÃO CONTINUADA E O
FRACASSO ESCOLAR

permanece sendo aplicada como ferramenta e
exclusão, selecionar os ‘cobras’ e eliminando
os ‘medíocres’ (2000, p.13).

Em suas pesquisas, Paro (2003) também enfatiza a associação entre avaliação e
fracasso escolar, pois ao invés de ser aplicado
como ferramenta de apoio para o planejamento e as práticas pedagógicas, os sistemas avaliativos delimitam a capacidade do aluno entre
saber ou não saber, afirmando a incapacidade
Já em relação à prática pedagógica e em não ser capaz, o que resulta em reprovaaos projetos político-pedagógicos das secre- ção ou abandono.
tarias de educação e das escolas, o fracasso
Muito embora, para muitos educadoescolar tem sido justificado, especialmente,
através das práticas avaliativas existentes nas res, a reprovação se justifique não pela apliescolas que reforçam as diferenças entre as cação da avaliação como ferramenta punitiva,
classes sociais, privilegiando aquelas que têm mas sim pela displicência e desinteresse do
sua cultura identificada com os currículos es- aluno em aprender, ocasionando resultados
negativos, Vasconcelos (1998) aponta que a
colares (MENEZES; SANTOS, 2001).
reprovação escolar se constitui numa “renúncia
Na tentativa de superação do fracasso à educação”.
Amparado na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB 9394/96, a adoção do sistema de ciclos na educação justificou-se no pelos problemas provenientes da
reprovação e evasão escolar nas escolas de
ensino fundamental em todo o Brasil.

escolar, diferentes políticas têm sido adotadas,
tentando redirecionar as práticas pedagógicas
e os processos avaliativos. Porém, embora a
avaliação toma lugar de destaque para a possibilidade de uma escola mais inclusiva, democrática, comprometida socialmente, percebe-se que, de um modo geral, as propostas
político-pedagógicas que buscam a solução
do fracasso escolar a partir de alterações em
seu sistema de avaliação, recorrem em outro
erro tão ou mais grave que o fracasso: as práticas de promoção automática. Sobre o tema,
Lüdke posiciona-se da seguinte maneira: [...]
não se pode imputar à avaliação a responsabilidade pelo fracasso escolar, mas não se pode
também isentá-la inteiramente dessa responsabilidade, pois ela representa o conjunto de
mecanismos através dos quais se sanciona o
sucesso ou o insucesso do aluno (2001, p.27).
Para Arroyo (2000), o processo avaliativo só faz sentido se observar seu papel como
ferramenta de planejamento e replanejamento
das ações pedagógicas, abandonando o caráter punitivo e como mecanismo de quantificar o
aprendizado. Não for dessa forma, a avaliação

Para o autor, a importância se deve ao
fato de que a avaliação pode contribuir para a
“construção de uma escola democrática e de
qualidade para todos” (1998, p.17), uma vez
que permite, através da análise individual dos
resultados dos alunos, estabelecer critérios e
ações pedagógicas voltadas às necessidades
do aluno, transformando o fazer pedagógico
de acordo para atender ao aluno e aos objetivos da educação transformadora.
Como tentativa de reverter o quadro
de evasão e fracasso escolar, deu-se origem a
inúmeras tentativas para sua superação através
de diferentes propostas educacionais, onde os
objetivos giravam em torno do mesmo anseio:
possibilitar a manutenção do aluno no ensino
até sua conclusão dos estudos. Nesse sentido,
foram formuladas propostas que visavam romper com o ensino seriado, justificando-se que
cada indivíduo tem seu tempo de aprendizado,
e que este não pode estar estabelecido numa
série única.
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No entanto, ao formular o modelo de ciclos o aluno teria condições de acompanhar as
etapas de aprendizagem dentro de sua capacidade, de acordo com seu próprio “tempo” de
aprendizagem. Nesse sentido diferentes estados implantaram ciclos de aprendizagem para
a educação brasileira. O ciclo I vai do primeiro
ao quinto ano do ensino fundamental. O ciclo II
vai do sexto ao nono ano, enquanto no ensino
médio vai do primeiro ao terceiro ano.
Lembrando que no sistema de ciclos
o aluno só será retido no último ano de cada
ciclo, passando por processos de avaliação
continuada que deveriam ajustar as ações pedagógicas como forma de corrigir as dificuldades do aluno e assim permitir que chegasse ao
último ano do ciclo de posse dos conhecimentos necessários.
Muito embora a iniciativa demonstrasse possibilidades de correções ao longo do
processo educacional de modo a permitir que
cada aluno, em seu tempo e, de acordo com
suas habilidades, fosse capaz de construir seu
conhecimento ao longo do período do ciclo,
Patto (1996) contextualiza o processo histórico
do Brasil e considera que mesmo diante de tal
iniciativa que buscou romper com a contínua
produção do fracasso escolar no Brasil, as raízes do fracasso permaneceram intactas, pois
as concepções anteriores que justificavam o
fracasso escolar em decorrência das dificuldades de aprendizagem do aluno, de sua parca
bagagem cultural ou dos problemas sociais,
ainda embasavam as explicações para o insucesso do programa de ciclos.
Mesmo diante dessa iniciativa de permitir que o aluno, dentro do processo de ciclos,
tome posse gradativamente dos conhecimentos curriculares, as mudanças nos processos
avaliativos não acompanharam as propostas
de mudança, o que sem dúvida é um dos fatores determinantes do modelo de ciclos não
apresentar os resultados aguardados quando
de sua implantação. De acordo com os PCN’s Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação:

Os conhecimentos adquiridos na escola requerem tempos que não são necessariamente os fixados de forma
arbitrária, nem pelo ano letivo, nem pela idade do aluno.
As aprendizagens não se processam como a subida de
degraus regulares, mas por avanços de diferentes magnitudes. Embora a organização da escola seja estruturada em anos letivos é importante que em uma perspectiva pedagógica a vida escolar e o currículo possam ser
assumidos e trabalhados em dimensões de tempo mais
flexíveis (PCNs, 1996, p.16).

Como destaca Arroyo (2000), o fracasso escolar permanece dissociado do processo
ensino-aprendizado, sendo justificado na incapacidade do indivíduo, em sua precarização
cultural e nas carências sociais e nutricionais
dos alunos e seus familiares. Segundo o autor,
embora o discurso apresenta outras vertentes
pedagógicas, reconhecidamente até na própria
instituição e sistema de ensino, o fracasso ainda é tratado como se :
[...] estivéssemos diante de uma epidemia, uma doença
crônica que se impõe à nossa competência profissional e à nossa ousadia pedagógica. Esse caráter, do
fracasso como algo externo ao processo de ensino e
à sua organização, parece-nos um dos aspectos mais
preocupantes (ARROYO, 2000, p.12).

Muito embora seja reconhecido que o
aluno é um ser de saberes, que carrega consigo uma bagagem cultural apropriada por sua
interação com o meio em que está inserido e
de acordo com os estímulos a que está exposto, ainda assim fica subentendido que o dever
da transmissão e perpetuação da cultura, dos
saberes e dos valores sociais, assim como contribuir para formação e desenvolvimento crítico
do indivíduo é dever da escola.
Se mesmo concordando que o aluno
chega à escola com saberes adquiridos, não
deveria caber então à escola responsabilizar-se pela exclusão, evasão e o fracasso escolar?
Parece-nos incoerente dissociar tal concepção,
pois se o aluno pôde adquirir conhecimentos
antes da escola, como não foi capaz de ampliar tais conhecimentos com o auxílio da escola?
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Segundo o autor, compreender o erro
dessa forma contribui expressivamente para a
segregação, a exclusão e desvalorização do
aluno. O erro é sem dúvida uma dessas ferraSim! A educação é um direito de todos! mentas de exclusão, como percebemos na fala
Sim! A educação deve atender a todos os in- de Carvalho:
divíduos, em suas necessidades, de maneira
Quando associamos erro e fracasso, como se fossem
homogênea e com qualidade e excelência.

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE
EXCLUSÃO SOCIAL E EXERCÍCIO DA
DOMINÂNCIA SOCIAL

Podemos afirmar que embora as bases
curriculares sejam as mesmas aplicadas nas
escolas públicas e nas escolas particulares;
embora os mecanismos avaliativos possam
ser similares, ainda assim os resultados não
expressam essa mesma similaridade.
Nesse sentido, Patto (1996) alerta para
a dicotomia entre a escola para os pobres e a
escola para os ricos, uma vez que esta escola,
enquanto espaço de reprodução ou de transformação de saberes ainda mantém suas origens fundamentadas numa educação de mundo que não condiz com a sociedade popular,
mas faz sentido para os padrões dos setores
dominantes.

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 erro
é equivocadamente um indício de fracasso. A segunda
questão intrigante é que, curiosamente, o fracasso é
sempre o fracasso do aluno (CARVALHO, 1997, p.12).

No processo de alfabetização podemos perceber que o erro sem dúvida constitui
uma importante etapa no processo de construção da aprendizagem. Para Teixeira e Nunes
(2008), é necessário reconhecer que o erro
nem sempre aponta a falta de um conhecimento ou de domínio da informação, podendo na
verdade configurar importante mediador nos
Os processos de aprendizagem estão processos didáticos.
necessariamente relacionados aos modelos
propostos pelo sistema educacional, relacioPara as autoras, o erro pode indicar a
nando o sucesso escolar ao sucesso profissio- interpretação que o aluno, considerada a partir
nal. Nessa linha tênue, o fracasso escolar esde suas vivências, de sua realidade cultural. O
tigmatiza o aluno como incapaz, cobrando do
erro deveria servir, então, como um norteador
aluno mais empenho, mais comprometimento
e reforçando a necessidade de sempre acertar. para o planejamento. Nesse sentido, as autoEm pesquisas sobre o tema, Carvalho (1997) ras destacam que o erro pode ser considerado
ressalta essa relação comparativa entre erro e como:
fracasso, que permeia a educação há décadas, sem considerar que o próprio erro permite [...] sinalizador da aprendizagem e do movimento vivenciado pelos alunos durante esse processo, podendo,
ao indivíduo aprimorar-se.
Ao contrário, o erro há pouco tempo,
era destacado no texto, grifado com caneta
vermelha e sublinhado com vergonha. Como
destaca Pinto (1999, p.98), [...] “práticas corretivas autoritárias, com implicações na autoestima do aluno, ao estimular sentimento de
rejeição, fracasso e incapacidade para aprender”. Tal modelo de repressão contribuiu para
que o aluno, se sentindo exposto e fracassado,
optasse pelo abandono aos estudos.

daí, iniciar as aprendizagens já realizadas, os saberes
consolidados e, também, construir novos saberes, tendo o espaço da sala de aula como lócus privilegiado
para intervenções e mediações pedagógicas (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 78).

Muito embora se fale tanto sobre a necessidade de reconhecer a bagagem cultural
do indivíduo, que ele não chega à escola sem
algum tipo de conhecimento, quando dizemos
“leitura de mundo”, estamos nos referindo às
experiências de qual indivíduo? Este é um as1599
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pecto que deve ser foco de grande reflexão,
pois é embasado neste conceito que se baseia
a educação excludente, pois considera que
qualquer indivíduo poderia ter o mesmo acesso à informação e formação social que qualquer outro cidadão.

Cada indivíduo tem sua vivência e interage com o meio social de acordo com suas
concepções de mundo. Assim, a escola precisa entender a diversidade e descobrir como,
diante da diversidade de ideias e saberes, trabalhar a igualdade de oportunidades! Segundo
Perrenoud, a superação do fracasso escolar
Nossa sociedade é formada por inúme- virá a partir da superação da indiferença às diros modelos sociais. E tristemente, nem todos ferenças no âmbito escolar:
têm o mesmo acesso à informação, nem todos
possuem a mesma facilidade, ou pior ainda, [...] a indiferença às diferenças transforma as desigualnem todos têm condições de adquirir os bens dades iniciais, diante da cultura, em desigualdades de
aprendizagem e, posteriormente, de êxito escolar, como
tecnológicos que podem proporcionar acesso mostrou Pierre Bourdieu (1966). Com efeito, basta ignoà informação. Muito embora a Internet seja uma rar as diferenças entre alunos para que o mesmo ensiimportante ferramenta tecnológica, basicamen- no: engendre o êxito daqueles que dispõem do capital
te acessível nos locais mais remotos de todo cultural e linguístico, dos códigos, do nível de desenvolo país, ainda assim parte da população tem vimento, das atitudes, dos interesses e dos apoios que
permitem tirar o melhor partido das aulas e sair-se bem
acesso restrito à essa ferramenta, fortalecendo nas provas; provoque, em oposição, o fracasso daqueassim os modelos de segregação social, tão les que não dispõem desses recursos e convença-os
presentes na formação cultural que diferencia de que são incapazes de aprender, de que seu fracasso
indivíduos ricos e pobres, alunos da rede públi- é sinal de insuficiência pessoal, mais do que da inadequação da escola (BOURDIEU, 2000, p.9).
ca e alunos das escolas particulares.
Muito embora não seja regra, como
apontado pelo sociólogo e professor francês
Bernard Lahire, cuja obra (Sucesso Escolar
nos Meios Populares, 1997) destaca as possibilidades de sucesso em situações improváveis, como o caso dos alunos em situação
mais vulnerável, a superação desse pensamento dicotômico, assim como a compreensão do
espaço escolar em toda a sua complexidade é
que permite entender o cidadão em sua individualidade e a escola como espaço de superação e transformação social.

De acordo com as concepções defendidas por Perrenoud (2000, p.9), “diferenciar o
ensino é fazer com que cada aprendiz vivencie,
tão frequentemente quanto possível, situações
fecundas de aprendizagem”, transformando o
espaço escolar num local de integração e troca de experiências.

Para Bourdieu (2000) o fracasso escolar nasce na própria concepção da educação e
do sistema educacional, pois não observa seu
aluno, mantendo viva a “indiferença às diferenças”, especialmente por defender a igualdade
entre os indivíduos é que a escola perpetua
os mecanismos de “desigualdade”. Cabe à escola romper com este discurso de soberania
social pautada na igualdade! Cada indivíduo é
um ser com suas especificidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito embora o sistema educacional e os projetos pedagógicos tenham sofrido atualizações ao longo das últimas décadas, a escola se mantém como instituição de transmissão de
saberes, muito parecida com a escola dos últimos 30 anos, mesmo diante da vasta tecnologia e
das ferramentas de acesso à informação e produção cultural, hoje muito mais acessível a praticamente todos os recantos do país e da própria escola, não basta para que a realidade escolar
consiga se equiparar à sociedade contemporânea e ao desenvolvimento do homem.
O fracasso escolar continua sendo apresentado como consequência da incapacidade do
indivíduo em se apropriar das informações culturais trazidas pela instituição escolar e associá-las
ao seu próprio saber. Mesmo com tantos estudos e pesquisas que apontam necessidades de
mudanças profundas na concepção da escola, para que ela possa fazer sentido ao aluno, para
que o conhecimento seja coerente ao que o indivíduo entende e necessita para sua transformação pessoal e social, para que a avaliaçãopasse a ser entendida como mais uma ferramenta de
conhecimento, ao invés de se transformado num sacrifício e castigo ao aluno.
É necessário que se observe a diversidade social do Brasil e as especificidades culturais
de cada região, obedecendo-se às bases curriculares nacionais para a educação, mas de modo
condizente com a realidade do aluno e da comunidade em que está inserido, permitindo que
cada ser social se manifeste e encontre legitimidade no espaço escolar, favorecendo assim a
extinção de práticas excludentes e preconceituosas. Para isso, é preciso que tenhamos políticas
públicas sérias e um sistema educacional voltado para a sociedade de modo geral, através de
um sistema educacional que atenda às necessidades reais do povo brasileiro, apoiado na diversidade social e na regionalidade e realidade cultural de nosso país.
É necessário compreender na educação mais que apenas uma condição obrigatória
para alcançar carreiras brilhantes, de ingressar no mercado de trabalho, de ter sucesso profissional. Mais que uma ferramenta para inclusão no mundo capitalista, a educação é na verdade uma
ferramenta de inclusão social (E umas das mais importantes!), por sua capacidade de permitir
que o indivíduo possa compreender a realidade do mundo em que vive e perceber-se como
parte deste contexto social.
A formação crítica e cidadã que se espera da educação é isso: Permitir a qualquer indivíduo que tome para a si o desejo de formar-se e transformar-se como deseja, podendo através da
educação e dos conhecimentos adquiridos, traçar os rumos de seu futuro e, consequentemente,
da sociedade!
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AS ARTES VISUAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

RESUMO: 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

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. 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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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A
ARTE EDUCAÇÃO
O ensino da Arte passou a ter um papel
extremamente importante na formação do indivíduo, passando a ser reconhecida crescentemente ao longo dos anos. Na história da educação, 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.
De acordo com Biasoli (1999): “o conceito de Arte foi objeto de diferentes interpretações:
Arte como técnica, como produção de materiais
artísticos, como lazer, como liberação de impulsos, como expressão, como linguagem, como
comunicação” (BIASOLI, 1999, p.90).
Muitas realizações no campo das artes
também podem ser observadas no período denominado Renascimento ou Renascença, no século XV, cognominado por Gombrich (1999, p.
223) de “A conquista da realidade”, feito de “um
grupo de artistas que se dispôs deliberadamente
a criar uma nova arte e a romper com as ideias
do passado” (GOMBRICH, 1999, p. 224).
A escultura no Renascimento também
desponta para o novo, provando um estudo fiel
do corpo humano, que podemos ver nos santos
esculpidos por Donatello, nos quais podemos notar como os detalhes das “mãos ou o cenho do
santo demonstram uma completa independência
dos modelos tradicionais” (GOMBRICH, 1999, p.
230) já vistos até então.
Os 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.
No início do período contemporâneo,
com os neoclassicistas do final do século XVIII
e começo do século XIX e com a expansão sem

limites das cidades, dificultou que os artistas tivessem um estilo próprio. Segundo Gombrich
(1999):
Havia sempre retábulos a fazer, retratos a pintar; as pessoas queriam comprar quadros para seus salões, ou encomendavam, para suas residências de verão, decorações
murais. O artista podia trabalhar em todas essas linhas de
acordo com normas mais ou menos preestabelecidas: ele
fornecia os artigos que o freguês esperava (GOMBRICH,
1999, p. 501).

Os ideais de educação democrática no
início do século XIX, aliados aos avanços da
psicologia, culminaram no movimento da Escola Nova, que propôs uma mudança de foco nos
princípios e no fazer pedagógico. Contrapondo-se à escola tradicional, centrada na autoridade
do professor e no ensino através da reprodução
de conteúdos previamente definidos.
A Escola Nova priorizava os interesses e
necessidades do aluno, enfocando, principalmente, o seu processo de aprendizagem. Nesse contexto, concebe-se Arte como um produto interno
que reflete a organização mental, cuja finalidade,
na escola é a de permitir que o aluno expresse
seus sentimentos e libere suas emoções.
Segundo Vasconcelos (2012):
O filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952) defendeu fortemente os ideais de liberdade e democracia
no ensino. De forte tendência pragmática e liberal, seus
escritos defendem uma escola essencialmente empírica,
do aprender fazendo, da experimentação. Para ele o foco
do ensino é o aluno e suas necessidades, 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 (VASCONCELLOS,
2012, p. 157).

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,
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para proporcionar recitais de música e poesia, movimento fortaleceu a tendência pedagógica
palestras e danças, exposições de pintura, escul- sobre a qual a escola deveria trabalhar mais dentura e arquitetura.
tro de um contexto sociocultural, na qual fossem
despertadas habilidades para que o aluno desenEnquanto na educação a Escola Nova volvesse seu lado crítico social e sua capacidade
se contrapunha à Escola Tradicional, no campo de interpretação de informações.
da Arte, os modernistas chamam à atenção para
a Arte da criança, valorizando a originalidade e
De acordo com o PCNs de Arte (1997),
a qualidade expressiva das produções infantis e a introdução da educação artística no currículo
dos povos aborígines.
escolar teve um avanço, porém, os cursos de
curta duração, não eram o suficiente, pois não
Alegavam eles, que a força criativa des- estavam habilitados e preparados para trabalhar
sas produções se justificava por esses povos e as linguagens da arte:
as crianças não serem afetados pelas convenções sociais e manterem assim, resguardados os A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensacanais puros da criatividade. A criatividade pura, mento artístico e da percepção estética, que caracterizam
um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência
livre das convenções, que era a meta dos artistas humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção
modernistas acabou também por ser a meta para e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na
muitos professores progressistas.
ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por
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 empobrecida,
pois a Educação Artística é trabalhada de forma
ampla, diluída, sem concentração com maior
qualidade em alguma das expressões artísticas.

ele pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas
(PCN, 1997, p. 15).

A inserção obrigatória do ensino de Arte
na Educação Nacional está fundamentada em teorias contemporâneas que tratam do papel das
artes na transformação da sociedade. Por isso, a
legislação atual enfatiza os processos de produção artística específica – musical, visual, cênica
e da dança, com conteúdos próprios. De acordo
Em 1971, o governo militar promulgou a com Barbosa (1991):
Lei de Ensino, onde se organizava a educação
escolar de níveis primário e médio do país, cria- Sabemos que a arte na escola não tem como objetivo
formar artistas, como a matemática não tem como obje-se a Lei n° 5.692/71, que de acordo com esta tivo formar matemático, embora artistas, matemáticos e
nova política, a escola consiste apenas na forma- escritores devam ser igualmente bem-vindos numa socieção de recursos humanos necessários ao desen- dade desenvolvida. O que a arte na escola principalmente
volvimento do país. Entre essas modificações, a pretende é formar o conhecedor, fruidor, decodificador da
disciplina de música passou a integrar, juntamen- obra de arte (BARBOSA,1991, p.32).
De acordo com Eco (1981):
te 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 obrigató- a evolução das poéticas a partir do romantismo tardio
denuncia uma modificação sensível do conceito de arte
ria a inclusão de Educação Moral e Cívica, Edu- no âmbito da cultura moderna, e leva os críticos ou hiscação Física, Educação Artística e Programas de toriadores das poéticas a perguntarem-se até que ponto
Saúde nos currículos plenas dos estabelecimen- esta modificação é radical; e em que medida impõe uma
visão dos conceitos às próprias estéticas filosóficas (ECO,
tos de 1º e 2º graus”.
1981, p. 123).

Pode-se notar que diversos aspectos
Na década de 1980, formaram-se movimentos contra ditadura militar, e tais movimen- podem identificar ou interferir na identificação da
tos sociais contribuíram para que os educadores obra de arte. Muitos filósofos tentaram, ou ainda
conscientizassem de suas ações políticas. Esse tentam determinar uma definição unívoca de arte,
algo que seja compartilhado de forma geral.
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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).

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 Paulo Freire (1996):
De acordo com Bagno (2002),
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).

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).

Segundo Ferraz e Fusari (1993)
O mundo é um conjunto de informações,
O trabalho educativo em arte deve apresentar grande vi- podendo ser visto, por todos os lados, onde o
talidade e dinamismo, acrescido de processos criativos, professor tem como papel importante orientar
pois se faz de uma forma interativa entre criança-adultoseus alunos com o que acontece em nossa volta.
-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)

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
Quando o aluno participa da construção Barbosa (1999):
do conhecimento, sendo um processo contínuo
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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 acordo com Rossi (2003),
A leitura de imagem serve para denotar o processo que o
leitor vive na relação com a obra/imagem, seja na interatividade, na pintura, no museu ou na sala de aula, onde,
atualmente, milhares de alunos estão a olhar para as reproduções de obras de arte que os professores estão trazendo para as atividades de leitura (ROSSI, 2003, p. 19).

A comunicação visual vem se desenvolvendo cada vez mais, pois nossas vidas diárias
são permeadas de imagens de todos os tipos,
durante vários momentos. O ensino das Artes Visuais no processo pedagógico amplia o mundo
expressivo, cognitivo e perceptivo do aluno e as
leituras de imagem nesse processo ampliam a
habilidade de ver, julgar e interpretar uma imagem dentro de seu contexto histórico, social, político e cultural.
Segundo Barbosa (2007, p.34)
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).

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
visuais, um conjunto de elementos, como textura, forma, linha, movimento, que tornam visível, a
mensagem da imagem.
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 mundo,
contribuindo diretamente na avaliação do professor. Canclini (1984) relata que a Arte:
É uma atividade de expressão que evoca o criativo e engloba todas aquelas atividades ou aqueles aspectos de
atividade de uma cultura em que se trabalha o sensível
e o imaginário, com premissa em alcançar o prazer e desenvolver a identidade simbólica de um povo uma classe
social, em função de uma práxis transformadora (CANCLINI, 1984, p. 207-209).

As crianças conseguem assimilar melhor
por meio das imagens o que os adultos 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).

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
Para Fabrício (2007, p.104):
que tornamos possível a visualização de quem
somos de onde estamos e de como sentimos,
A comunicação visual, assim como oumostrando além da beleza estética, apresenta tras formas de comunicação, só é possível por
um significado, o que esta é representada.
meio da concretização da linguagem imagética
(neste caso, através da fotografia). O procesPara Barbosa (2005, p.264), cultura visu- so de construção da comunicação visual pode
al é o termo dado à mudança e a compreensão ser dividido em três fases básicas: observação/
de arte expandida, refletida na Arte/Educação apreciação, reconhecimento e habilidade de copor meio da recente proliferação e penetração municar (FABRICIO, 2007, p. 104).
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Fabricio (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 E 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 ViVocê costuma faVocê acha imporsuais podem contri- zer releituras de obras tante trabalhar com as
buir no processo ensicom seus alunos?
Artes Visuais desde
no aprendizagem?
qual fase da educação?
Com as Artes ViSim
Desde a Educação
suais faço com que o
Infantil
aluno aprenda o significado de imagens
também que exponham seus sentimentos desenhando, entre
outros,
Quando o aluno
Sim
Desde o primeiro
faz uma releitura de
ano do fundamental
uma obra ele estará
interpretando um texto
por forma de imagem,
contribuindo para o
seu processo de ensino aprendizagem.
As Artes Visuais
Sim
Desde a Educação
contribuem para o deInfantil
senvolvimento integral
da criança.

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.
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A EDUCAÇÃO E AS ARTES

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:

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 O ensino de Arte é área de conhecimento com conteúdos específicos e deve ser consolidada como parte
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

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’, para 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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A INCLUSÃO DE ALUNOS IMIGRANTES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGENS

RESUMO: O presente artigo é parte inicial de uma pesquisa que tem como objetivo discutir a
inclusão de alunos imigrantes na educação infantil no processo ensino/aprendizagem, cultura
e socialização da criança em um ambiente descontextualizado com a vivência do aluno. O
estudo se dá por meio de leitura bibliográfica da inclusão de crianças em um ambiente totalmente diferente da realidade infantil, convivendo com diversas dificuldades no cotidiano
escolar, adaptações, evidenciando atenção de maior escala do profissional e conhecimento
pedagógico para desenvolvimento coletivo no ambiente escolar. No decorrer da pesquisa teórica, observado que os imigrantes na sua grande parte têm filhos em escola pública. O fator
causador desse conflito de cultura e de gerações dentro das famílias de imigrantes possivelmente pode ser a falta de uma política de inclusão que olhe para o aluno imigrante na sala de
aula, e também na comunidade que sua família escolheu para estabelecer um novo território.
Por meio desta pesquisa e análise entendemos que existe a necessidade da inclusão destas
crianças gerando oportunidades no seu cotidiano.

Palavras-chave: Inclusão; Imigrantes; Cultura; Socialização; Família.
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INTRODUÇÃO

A

A demanda por políticas inclusivas de imigrantes nas escolas brasileiras é uma
discussão no contexto da Educação, tendo em vista que quando se fala em inclusão no Brasil, priorizam-se discussões sobre portadores de necessidades especiais ou alunos com baixa renda familiar. A falta de pessoas que realmente estejam pensando
sobre a política de inclusão de alunos imigrantes na educação infantil, que tende a aumentar e
não pode ser negligenciada:
É significativa a evidência sobre a existência e persistência de desigualdades que afetam as crianças imigrantes e descendentes no contexto escolar, seja no plano de desempenho
escolar, seja no plano das relações sociais. Estas desigualdades são contrárias aos valores e
princípios (GUERRA, 2019, p. 22).
A imigração é uma realidade nos dias hodiernos no Brasil e no mundo, já que o mercado
de trabalho nacional tem sido a real causa para a presença de imigrantes e a questão religiosa
e políticas em conflitos em seus países tem enorme influencia da decisão dos mesmos.
É de se observar que país como o Brasil, os imigrantes refugiados de guerra, exilados
políticos e estrangeiros de várias nacionalidades em busca de uma nova oportunidade de vida
encontram no Brasil um ambiente acolhedor:
A integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento é um processo complexo e
interativo com múltiplas facetas, e que requer uma análise em diferentes níveis. As respostas de
integração das escolas são condicionadas não só pela diversidade do público que as frequenta,
mas também pelos recursos humanos e materiais que dispõem pelas características dos territórios em que se inserem e pelas orientações políticas (HORTAS, 2013, p. 25).
A legislação brasileira também passa por um movimento de reconhecimento da imigração como um processo lícito, visto que o Conselho Nacional de Imigração (CNI) aprovou, no fim
de 2014, uma proposta que concilia interesses apresentados nas áreas de emprego, segurança
pública, sistema de vistos, direitos humanos e acesso à cidadania, desenvolvimento social e
econômico, entre outros, a ser debatida no âmbito do governo federal.
Esse Projeto visa revogar o atual estatuto do estrangeiro considerado retrógrado e discriminatório em relação aos imigrantes que são recebidos no Brasil. Todo esse contexto genuíno e
quase consolidado pelas leis brasileiras, ao que tange a aspectos da cidadania, negligência uma
discussão central relacionada ao acesso dos imigrantes nas instituições de ensino.
Portanto sobre o papel dos gestores nas instituições que não prioriza esses alunos como
crianças que têm necessidades de aprendizado nem dos professores que devem ser profissionais qualificados nesse contexto será a questão central deste estudo.
Refletir sobre a formação do professor que recebe essa clientela e não é preparado para
lidar com a diversidade será de fundamental importância para suscitar reflexões e contribuir para
políticas de inclusão no Brasil:
Devemos continuar investigando na linha da alfabetização familiar e expandir nossos horizontes no trabalho com as famílias, para encontrar as formas com as quais as escolas possam
construir projetos de êxito escolar que incluem as habilidades, crenças e práticas culturais das
pessoas que integram cada comunidade educacional, sejam quais forem os alunos que tragam
consigo (GALLART, 2007, p.40).
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IDENTIFICANDO AS DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM

DISLEXIA

A dislexia é conhecida como um desIdentificar uma criança com dificulda- vio de leitura e do reconhecimento da palavra.
des de aprendizagem requer do professor um Teles, (2009), sobre dislexia aponta que:
olhar acentuado tanto para a criança quanto
para a toda sala de aula. Em muitos momentos É caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluênessas dificuldades passam despercebidas e cia na leitura de palavras e por baixa competência leitolevam anos para uma investigação mais apro- ra e ortográfica. Estas dificuldades resultam tipicamente
fundada. Sobre dificuldades de aprendizagem. de um déficit na componente fonológica da linguagem
Correia (2008) destaca que: “As dificuldades que é frequentemente imprevisto em relação a outras
de aprendizagem específicas dizem respeito à capacidades cognitivas e às condições educativas. Seforma como um indivíduo processa a informa- cundariamente podem surgir dificuldades de compreção – a recebe, a integra, a retém e a exprime, ensão leitora, experiência de leitura reduzida que potendo em conta as suas capacidades e o con- dem impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos
conhecimentos gerais (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL
junto das suas realizações.
DE DISLEXIA, 2003, cit. por Teles, 2009, p. 10).

As dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, manifestar-se nas áreas
da fala, da leitura, da escrita, da matemática
e/ou da resolução de problemas, envolvendo
défices que implicam problemas de memória,
perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou metacognitivos.
Estas dificuldades, que não resultam
de privações sensoriais, deficiência mental,
problemas motores, déficit de atenção, perturbações emocionais ou sociais, embora exista a
possibilidade de estes ocorrerem em concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo
como o indivíduo interage com o meio envolvente” (CORREIA, 2008, p. 46).
De acordo com Correia, as dificuldades
de aprendizagem surgem mesmo na ausência
de outras necessidades especiais, pois está relacionada com a forma que o ser humano processa a informação que recebe e se manifesta
em diversas áreas do desenvolvimento, entre
as dificuldades de aprendizagem existentes a
dislexia, a disgrafia e a disortografia, sendo
estas consideradas as que mais prejudicam a
criança em seu processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com Teles, a dislexia interfere no desenvolvimento da aprendizagem da
criança, pois surge provocando dificuldade na
leitura, o que pode interferir no processo de
ensino e aprendizagem.
Para identificar uma criança com dislexia, é necessário um olhar acentuado de um
profissional preparado para tal análise, Stefanini (2016) aponta algumas características apresentadas por crianças com dislexia:
Na expressão oral
– têm dificuldade em selecionar as palavras adequadas para comunicar (tanto a nível
oral, como escrito);
– revelam pobreza de vocabulário;
– elaboram frases curtas e simples e
têm dificuldade na articulação de ideias;
Na leitura/escrita
– fazem uma soletração defeituosa
(leem palavra por palavra, sílaba por sílaba, ou
reconhece letras isoladamente sem conseguir
ler);
– na leitura silenciosa, murmuram ou
movimentam os lábios;
– perdem a linha de leitura;
– apresentam problemas de compreensão semântica (na interpretação de textos);
– revelam dificuldades acentuadas ao
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nível da consciência fonológica, isto é, na tomada de consciência de que as palavras faladas e escritas são constituídas por fonemas;
– confundem/invertem/substituem letras, sílabas ou palavras;
– na escrita espontânea (composições/
redações) mostram severas complicações (dificuldades na composição e organização de
ideias).

O papel do docente é o de observar e
orientar o estudante a encontrar novas formas
de aprender. Quando suas tentativas não conseguem alcançar o estudante de forma plena,
este deve encaminhá-lo para avaliação de um
profissional preparado para auxiliar a criança
em suas dificuldades.

Fonte: STEFANINI, L. C. Transtornos
específicos de aprendizagem – Dislexia. Disponível em: < HTTPS://especialistasonline.wordpress.com/2016/03/12/dislexia/>
Acesso
em 15/08/2020.

A disortografia consiste em erros na
escrita que prejudica a grafia da palavra, “dis”
(desvio) + “orto” (correto) + “grafia” (escrita).
Sendo assim, trata-se de erros na escrita da
palavra, sem prejudicar a grafia. Como aponta
Pereira (2009):

Segundo o quadro acima, é possível
identificar algumas características de crianças
com dislexia. É possível perceber, que o estudante com dislexia precisa de auxílio para que
essas dificuldades de aprendizagem não atrapalhem sua vida escolar e social, é preciso que
estas crianças estejam inseridas a um ambiente de ensino e aprendizagem favorável ao seu
desenvolvimento.
O papel do professor frente ao aluno
com dislexia é de grande importância, pois é
este que pode identificar e pontuar necessidades de aprendizagem em seus alunos, por ser
o mediador da aprendizagem do estudante, o
professor é o primeiro a identificar dificuldades
de aprendizagem específicas e proceder com
os encaminhamentos necessários.
Carvalho (2011), sobre o papel do professor destaca que: “Ao atribuir à ação docente
o ato de orientar o processo de aprendizagem,
fica evidente a relevância da importância deste possuir um conhecimento amplo em vários
campos que tratam dos aspectos fundamentais do desenvolvimento humano” (CARVALHO, 2011, p. 187).
Sendo assim, o trabalho docente deve ter como foco as reais necessidades
das crianças, para que nenhum estudante fique
fora das propostas pedagógicas do professor.

DISORTOGRAFIA

Perturbação que afeta as aptidões da
escrita e que se traduz por dificuldades persistentes e recorrentes na capacidade da criança em compor textos escritos. As dificuldades
centram-se na organização, estruturação e
composição de textos escritos; a construção
frásica é pobre e geralmente curta, observa-se a presença de múltiplos erros ortográficos
e [por vezes] má qualidade gráfica (PEREIRA,
2009, p. 9).
De acordo com Pereira, a disortografia
prejudica o processo de ensino e aprendizagem da criança, visto que em muito momento
o estudante não compreende o que escreveu
ou não consegue escrever o que está pensando com precisão. A criança com disortografia
costuma demonstrar falta de interesse em escrever, os textos são pequenos e mal organizados, seguidos de uma pontuação inadequada.
Torres, R. & Fernández (2001, p. 180) relata
alguns erros que são característicos da disortografia, tais como:
- Erros de caráter linguístico-perceptivo
- omissões, adições e inversões de letras, de
sílabas ou de palavras; - troca de símbolos linguísticos que se parecem sonoramente (“faca”
/ “vaca”).
Erros de caráter viso espacial substitui letras que se diferenciam pela sua posição no espaço (“b” / “d”); - confunde-se com
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fonemas que apresentam dupla grafia (“ch” /
“x”); - omite a letra “h”, por não ter correspondência fonêmica.
- Erros de caráter visoanalítico - não
faz sínteses e/ou associações entre fonemas
e grafemas, trocando letras sem qualquer sentido.
- Erros relativos ao conteúdo - não separa sequências gráficas pertencentes a uma
dada sucessão fónica, ou seja, une palavras
(“ocarro” em vez de “o carro”), junta sílabas
pertencentes a duas palavras (“no diaseguinte”) ou separar palavras incorretamente.
- Erros referentes às regras de ortografia - não coloca “m” antes de “b” ou “p”; - ignora as regras de pontuação; - esquece-se de
iniciar as frases com letra maiúscula; - desconhece a forma correta de separação das palavras na mudança de linha, a sua divisão silábica, a utilização do hífen.

o sistema simbólico e as grafias que representam os
sons, as palavras e frases; e a motora (discaligrafia),
em que a criança consegue falar e ler, mas encontra
dificuldades na coordenação motora fina para escrever
as letras, palavras e números, ou seja, vê a figura gráfica, mas não consegue fazer os movimentos para escrever (MARTINS, 2013, p. 13).

De acordo com o que aponta Martins,
a criança com disgrafia apresenta dificuldades sobre dois aspectos, tanto no que se refere à função perceptiva, que se refere ao fato
da criança não conseguir relacionar o sistema
simbólico com as grafias que simbolizam os
sons, quanto no que se refere à função motora,
onde se tem uma criança que fala e ler, mas
apresenta dificuldade na coordenação para
executar os movimentos do ato de escrever.
É importante destacar novamente que
a escola e a família devem participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem da
criança. Ao professor compete pontuar dificuldades no cotidiano escolar da criança, a família fica o papel de participar da vida escolar da
criança, questionando as dificuldades apontadas pelo estudante, buscando agir em parceria
com a escola em busca de melhorias na aprendizagem e no desenvolvimento do estudante.

Percebe-se na análise do quadro acima, que a principal característica da disortografia é os erros ortográficos. Cabe aos responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem
O IMIGRANTE E O CONFLITO
da criança acompanhar suas necessidades e
CULTURAL
proceder com os encaminhamentos necessários para que o quanto antes seja iniciado méA respeito dos problemas enfrentados
todos que visem melhorar a escrita, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem da pelas famílias de imigrantes que decidiu buscar melhores condições de trabalho, educação
criança de forma eficaz.
e vida em um novo país, deparam com dificuldades na inclusão das crianças na educaDISGRAFIA
ção infantil. Devido o fato da cultura, idioma e
Entende-se por disgrafia como sendo adaptação inicial com a socialização com as
um desvio da grafia da palavra escrita, que pre- demais crianças e professores.
judica a qualidade e o traçado da palavra. Tra- O imigrante preocupado com a manutenção de sua
ta-se de uma escrita abaixo do esperado para integridade cultural buscou o apoio da criação de esfaixa etária do estudante, como aponta Martins colas. É claro que estes, nas suas primeiras décadas
da colonização, não possuíam condições de estrutu(2013):
O transtorno da expressão da escrita abaixo do nível
esperado para idade cronológica, inteligência e escolaridade, em literatura especializada, é denominado disgrafia. Esta é classificada em dois tipos: a perceptiva;
em que a criança não consegue fazer a relação entre

rarem uma rede escolar esplendorosa e ocupada por
professores especializados. Faltava-lhes muito mais do
que recursos materiais e também apoio humano (Rigo,
2007, p. 46).
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Ademais, o que acontece com este
imigrante depois do processo de mudança em
conflito, principalmente, com o que foi construído em sua pátria (sua condição de emigrante
no país de origem).
A migração, ao contrário do que a lógica nos induz pensar, pode trazer mais perdas do que ganhos para essas famílias. Conforme Topa (20016, p.45) “as mudanças que
ocorrem em um processo migratório, tanto a
nível social como a nível individual (mudanças
físicas, biológicas e políticas) podem acarretar
conflitos psicológicos, desintegração social e/
ou mesmo declínio de saúde mental”.
Um grande desafio para educação infantil para as crianças em idade escolar, quando migram acompanhando seus pais, no caso
de imigração familiar. Esta criança que vai com
sua família para um novo país, buscando cidadania, saúde e educação.
Também precisa abrir mão de muitos
de seus costumes culturais em prol de uma
nova socialização no país a qual pretende iniciar um novo ciclo de vida, ou seja, isto implica
dizer que, mais que seus pais, essa criança
precisa incorporar os costumes e as regras sociais para que seja integrado socialmente a um
novo e diferente modelo de vida e sistema de
ensino e, na maioria das vezes, aprender um
novo idioma simultaneamente, se este for diferente de sua língua materna, a qual ainda é
falada em casa:
As escolas, principais organizações educativas, são
hoje espaços de significativos intercâmbios culturais
e como tal, diretamente envolvidos no acolhimento e
integração de indivíduos de origens socioculturais diversas. O seu papel é fundamental para a criação e sustentabilidade de uma sociedade multicultural tolerante.
Cabe-lhe a responsabilidade de colocar em prática as
políticas educativas, mas também promover a integração do indivíduo, de formar para o desenvolvimento
de atitudes de cidadania para com os outros e para
as instituições e contribuir para a dinâmica interna dos
grupos e destes com o meio social. Por conseguinte,
coloca requisitos de civilidade à escola desafiando-a a
formação de capital social que alimente as relações de
confiança e propicie a construção de sociedade mais
coesa (HORTAS, 2013, p. 42).

A mudança migratória dessa família e
a socialização que se apresenta em todas as
individuais da mesma, gera um processo de
adaptação às costumes, valores e crenças, surgindo assim um ambiente contraditório do real
contexto vivenciado durante que sabe anos ou
décadas.
Segundo Debiaggi (2004, p. 255) “a
socialização supõe a noção de um outro generalizado que se característica pela razão e pelo
processo de adaptação as necessidades pelas
quais passa o indivíduo”:
Quando o mundo social a realidade do processo de
socialização se apresenta ao indivíduo, de forma discordante da realidade da socialização primária, este para
interiorizar esse novo mundo, passa por um processo
chamado de alternação. Caracteriza-se pela anulação
do passado, dando novas significações de legitimação
à transformação do presente, reinterpretando radicalmente o significado das vivências de ações de vida
passada (DEBIAGGI, 2004, p. 256).

A FALTA DE SOCIALIZAÇÃO
E INCLUSÃO DAS CRIANÇAS
IMIGRANTES
Socialização e inclusão das crianças
imigrantes na educação infantil: a falta de inclusão nos dias atuais, quando vivenciamos uma
grande massa de imigrantes no Brasil, como
desenvolver pedagogicamente um sistema de
ensino/aprendizagem, para esses novos imigrantes no sistema de ensino regular.
O dilema enfrentado pelas crianças,
e mesmo pelos adultos, é a sua inclusão por
meio do aprofundamento na cultura brasileira
em relação da sua, logo que não existe uma
grande comunidade que vise à manutenção da
cultura, ou mesmo escolas direcionadas neste
objetivo:
A imigração moldou a cidade de São Paulo. A capital
conta com a maior colônia Japonesa do mundo- é o
segundo lugar do mundo com mais japoneses, vindo
logo após o Japão. Após as ondas migratórias para as
lavouras de café, São Paulo continuou recebendo um
grande número de imigrantes. Estima-se que haja cerca de 70 nacionalidades formando o município de São
Paulo. A cidade conta com muitos bolivianos, haitianos,
chineses, coreanos, etc. (FRANÇA, 2018, p. 11).
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A situação é traumática desde o momento da chegada em um país com costume
totalmente diferente no caso de imigrantes que
chegam ao Brasil, que encontram trabalho em
oficinas têxteis na cidade homens, mulheres,
jovens, crianças, idosos, trabalhando em condições penosas na maioria das vezes, ou seja,
além de estarem passando por um processo
difícil que é a imigração.
Esses imigrantes sofrem com a perda de seus costumes, por não ter condição de
manter uma colônia institucionalizada no Brasil
e que vise à preservação da cultura nativa, eles
têm que se sujeitar a péssimas condições de
vida e de trabalho, assim como sofrer por intolerância étnica.
Nas escolas regulares, as crianças têm
que se esforçar para aprender uma nova língua
enquanto tentam acompanhar os conteúdos
programáticos. Ao mesmo tempo são inibidos
ao usarem sua língua materna na sala de aula:
Fora da escola, os pais muitas vezes não tem a capacidade de colocar as crianças em contato com a língua
da sociedade de acolhimento, uma vez que os pais das
crianças de origem imigrante os apresentam próprios
um fraco domínio da língua as crianças enfrentam uma
desvantagem adicional, os pais não conseguem proporcionar o exemplo de que todas as crianças necessitam para aprenderem a dominar a língua, nem são
capazes de corrigir os seus erros. Na verdade, algumas
famílias recorrem até as crianças para evitar o isolamento linguístico, pois estes são muitas vezes capazes
de comunicar em ambas as línguas e de atuar como
mediadores quando é essencial que se verifique a comunicação, como por exemplo, nas idas a escola (FONSECA, 2005, p. 72).

representam a essas crianças, pois em geral
o desempenho dos alunos imigrantes na escola é bom, falam outro idioma, causando assim
uma possível admiração por parte dos professores e até mesmo uma atenção especial por
ser imigrante.
A necessidade de apoio dos professores para as crianças imigrantes é de enorme
importância, pois as dificuldades surgem principalmente no idioma falado e o entendimento
lógico das mesmas, proporcionando uma barreira de ensino com as demais crianças.
A aprendizagem pode ser vivenciada
por alunos, professores e pais com participação ativa das crianças imigrantes dentro do
contexto em apreço, todos envolvidos em um
papel de agentes educacional.
Penso que por se tratar de um processo recente e que ainda não houve muita imigração familiar, apenas imigração para o trabalho,
ainda não apareceu um número considerável
de crianças de imigrantes nas escolas brasileiras.
Este movimento de estabelecimento no
Brasil se encontra em etapa inicial, no qual se
tem registro que a maioria dos que aqui chegaram estão em idade adulta. E que futuramente,
após se estabelecerem de vez no país, seus
filhos venham. Algumas entidades, como a
igreja e até mesmo o Estado, oferecem oportunidades de ensino da língua portuguesa para
os que se interessam ou já estão inseridos no
mercado de trabalho em cidades brasileiras,
como São Paulo entre outras.

Portanto, além das dificuldades encontradas pelas crianças imigrantes na educação,
também podemos mencionar a discriminação
que as mesmas passam por ter costumes diferentes, postura, comportamento e maneira de
agir.
As atitudes de discriminação por parte de algumas crianças sobre os alunos imigrantes pode demonstrar uma reação frente
a uma possível ameaça que os estrangeiros
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A CRIANÇA IMIGRANTE E O CHOQUE
DE CULTURAS
A respeito das famílias dos problemas
enfrentados a partir do momento que busca viver em um país que não fala seu idioma, passam a vivenciar situações adversas e consequentemente as crianças também sofrem com
as adaptações cultural e educacional.
As dificuldades encontradas no período de adaptação são enormes, pois essas
famílias têm o desafio de socializar em um
ambiente totalmente diferente do acostumado,
inserir em um mercado de trabalho e na educação dos filhos.
Logo, essas famílias enfrentam esse
momento de vivência a um território no processo de imigração, as crianças sofrem esse choque cultural, perdendo assim a herança cultural passada de gerações mais antigas para as
mais jovens:
Conviver com crianças que possuíam outras formas de
ver e viver, a maioria delas mantinha grande parte das
tradições socioculturais dos primeiros imigrantes que
imprimiam particularidades, identidades étnicas e culturais que as tornavam distintas das outras crianças.
O termo tradição, utilizado nesta obra, entendido como
um elemento vital da cultura, mas ele tem pouco a ver
com a mera persistência das velhas formas (SILLER,
2016, p. 36).

Portanto, em uma sociedade que tem
como tradições diferentes grupos socioculturais, é preciso adaptar debates que geram singularidades, visão do mundo, tecnologia, modo
de ser, viver e agir, pois as crianças vivem em
um mundo diverso e desigual em seu contexto
de origem. Segundo Siller (2016, p. 40):

As crianças em face de formação cultural e educacional nas escolas regulares, elas
tem que se dedicar para acompanhar as matérias para aprender o ensino programático e
também o novo idioma, ou seja, a língua enquanto tentam desenvolver a metodologia. Ao
mesmo tempo tem a questão de não utilizar
sua língua materna na sala de aula, sofrem assim possíveis discriminações por parte de alguns alunos.
E não somente de idiomas estrangeiros, a pluralidade de costumes regionais também podem geram certos desconfortos, em
alguma parte do próprio território nacional,
pois em algumas regiões o sotaque acentuado
é razão suficiente para gerar constrangimento
entre os coleguinhas de sala de aula.
O choque com uma cultura totalmente
oposta da cultura familiar, e a razão de não ter
apoio no sentido de manter as heranças culturais, costumes, tradições, podem ocasionar um
enorme trauma cultural, sobretudo nas crianças, pois elas estão no processo de escolarização educacional, necessitam sentir incluídas
no ambiente ao qual estão se adaptando, principalmente lidando com costumes diferentes
da sua etnia.
Penso em se tratar de um processo de
adaptação cabe ao profissional pedagógico,
inserir essa criança com práticas de brincadeiras e a conversação nos dois idiomas como
uma forma de interagir com os demais alunos,
criando um ambiente descontraído e divertido.

está na hora de romper algumas barreiras e ouvir essas
crianças, que embora sejam dependentes dos adultos,
são importantes agentes sociais, pois não internalizam
simplesmente a sociedade e cultura, elas aprendem o
mundo do adulto de forma interpretativa. Ou seja, em
contato com seus pares, elas interpretam a seu modo,
o mundo que é apreendido por ela e aí produzem suas
culturas infantis e contribuem ativamente para a transformação social (SILLER, 2016, p. 40).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Socialização e inclusão das crianças imigrantes na educação infantil: a falta de inclusão
nos dias atuais, quando vivenciamos uma grande massa de imigrantes no Brasil, como desenvolver pedagogicamente um sistema de ensino/aprendizagem.
O cenário enfrentado pelas crianças, e mesmo pelos adultos, é a sua inclusão por meio
do aprofundamento na cultura brasileira em relação da sua, logo que não existe uma grande
comunidade que vise à manutenção da cultura, ou mesmo escolas direcionadas neste objetivo.
O objetivo dessa pesquisa que teve como base pensar a respeito da inclusão de alunos
imigrantes na educação infantil no processo ensino/aprendizagem, cultura e socialização da
criança em um ambiente descontextualizado com a vivência do aluno.
Vale ressaltar o fator causador desse conflito de cultura e de gerações dentro das famílias de imigrantes possivelmente pode ser a falta de uma política de inclusão que olhe para o
aluno imigrante na sala de aula, e também na comunidade que sua família escolheu para estabelecer um novo território.
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