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A PERCEPÇÃO DA FINITUDE DA VIDA
“A Vida vibra no Agora!” (PATRICIA BUARQUE)
Será que o adoecimento é a única forma de despertar para
uma vida com significância e propósito?
Se a morte é o maior spoiler da vida, por que a maioria das
pessoas se desesperam diante de um diagnóstico de uma
doença que ameaça a sua continuidade?
Já parou para pensar quais são os ricos ensinamentos que a
experiência de ter a consciência da finitude da sua própria vida ou
da vida de alguém que você ama pode nos deixar? É sobre isso que
vamos falar agora. Mas entenda, não é sobre morrer, é sobre viver!
Olhe para a sua vida neste momento! Se permita estar presente neste espaço
de tempo. Agora se pergunte:
“Porque eu escolho este caminho?” Será que esta seria a minha opção se
eu tivesse consciência da finitude da minha vida?
Se você abrisse um envelope com um resultado de um exame que dissesse:
“sem expectativas de continuidade”, qual seria a sua reação?
Respire fundo e responda para você mesmo:
• O que você pensaria em fazer?
• Quem iria procurar?
• Para quem pediria perdão?
• Quem você perdoaria?
• Continuaria apegado a bens materiais?
• Continuaria seguindo sem ser fiel a si mesmo?
• Qual legado teria deixado para quem fica?
• Quais sonhos reconheceria ter deixado morrer?
Quero falar sobre a diferença entre “Duração e Intensidade”!
Eu fui abençoada com a oportunidade de cuidar emocionalmente de uma
paciente de cuidados paliativos. Para quem não sabe, um paciente é enviado
para cuidados paliativos, quando a medicina acredita que não tem mais o
quê fazer por aquela pessoa, porém, isso é um ledo engano, “Pallium” vem
do latim, e significa “manto” (cobrir). Existem dez mil coisas lindas para fazer
por alguém que está sob cuidados paliativos. Eu dei cuidado de proteção
emocional contra uma doença grave, incurável e fora de possibilidade de
tratamento que ameaçava claramente a continuidade da vida daquela pessoa
que me procurou.
Nesse período, de oito meses, que estivemos juntas antes dela partir, eu me
dediquei a “estudar a morte para entender a vida”. Desse modo, descobri que
a morte é uma mestra silenciosa. Também descobri que algumas pessoas
podem até viver menos, no contexto de um palco cronologicamente reduzido,
porém paradoxalmente viveram mais, justamente porque descobriram em
algum momento súbito da vida que a intensidade traz realização e senso de
pertencimento, enquanto uma durabilidade vazia aumenta a frustração.
“Com essa experiência, essas pessoas passam a viver uma eternidade
em um dia”.
Despeço-me deixando uma reflexão: Se hoje fosse o seu último dia de vida,
quais seriam os seus maiores arrependimentos?
Independente de você ser uma pessoa que verdadeiramente tem um
diagnóstico que ameaça a sua vida, ou apenas um leitor diante desta
mensagem, quero deixar uma pergunta latente para ecoar em seu coração: O
que mais é possível a partir dessa experiência?
Um beijo de luz em seu coração e que Deus abençoe imensamente a
sua vida! Sou uma mulher resiliente e determinada (mas confesso que nem
sempre fui assim). A vida me presenteou com experiências desafiadoras que
me tornaram quem eu sou hoje. Sou Cristã, apaixonada por Jesus e tenho
certeza que eu sou “a menina dos olhos de ouro de Deus”.
Gratidão à minha família amada (Alexandre Claro, meu marido e meus
filhos “Pedro, João e Luis” e meus filhos de coração “Breno e Beatriz”).
PATRICIA BUARQUE
Analista do Comportamento; Terapeuta Comportamental; Especialista em
Terapias Cognitivas Comportamentais para transtornos de Ansiedade e
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PNL - Habilitada pela Instituição de PNL, The Society of NLP™ U.S.A.; Master
Coach; Hipnoterapeuta Clínica e Ericksoniana; Facilitadora de Inteligência
Emocional; Especialista em Psicologia Positiva e Liderança Humanizada.

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

EDITORIAL
CONSELHO EDITORIAL
Ivan César Rocha Pereira.
Paulo Malvestio Mantovan.
Márcia Donizete Leite Oliveira.
Rodrigo Leite da Silva.
Cláudia Regina Esteves.
Maria Virgínia de Figueiredo
Pereira do Couto Rosa
EDITOR-CHEFE
Márcia Donizete Leite Oliveira
REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
DE TEXTOS
Márcia Donizete Leite Oliveira
Rodrigo Leite da Silva
PROGRAMAÇÃO VISUAL E
DIAGRAMAÇÃO
Marcelo Souza da Silva
PROJETO GRÁFICO
Marcelo Souza da Silva
COPYRIGTH
REVISTA EDUCAR FCE
ISSN 2447-7931
Faculdade Campos Elíseos
(Novembro, 2020) - SP
Publicação Mensal e
multidisciplinar vinculada
à Faculdade Campos Elíseos.
Os artigos assinados são de
responsabilidade exclusiva
dos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião do
Conselho Editorial.
É permitida a reprodução total, ou
parcial dos artigos desta Revista,
desde que citada a fonte.

4

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

SUMÁRIO
ADALBERTO ALABARCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

O FILME AVATAR COMO TEMA GERADOR DAS AULAS DE MEIO AMBIENTE

ADRIANA SARTORI ABREU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A MUSICALIDADE

ADRIANA SIGNORINI DOS SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

ADRIANA VALERIA LEOCARDIO SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

O ENSINO DE ARTES NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

ALESSANDRA BEZERRA BOTTOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: FORMAÇÃO DE LEITORES

ALESSANDRA VEDOLVELLO BRANDÃO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DOENÇA DE HUNTINGTON

ANA CARLA ALVES GASPAR VITORINO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

A ESCOLA E AS BASES EDUCACIONAIS EM PROL DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

ANA VALÉRIA JOSEFA DE FRANÇA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL

ANÁLIA MEIRELES PINHEIRO DO ROSÁRIO VIEIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

BULLYING COMO AGENTE MALÉFICO AO PROCESSO EDUCACIONAL

ANDREIA CALEGARIO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

INCLUSÃO, EQUIDADE E INTEGRAÇÃO ESCOLAR: CONCEITOS E CONTEXTOS
NAS PRÁTICAS ESCOLARES

ANDRÉIA DE LIMA BIASI. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ANDREZA GUSTAVO DA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

REFLEXÕES SOBRE A EJA NO PROCESSO EDUCACIONAL

ANGÉLICA FORTUNATO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

DISLEXIA: DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E A IMPORTÂNCIA DO FAZER DO
PROFESSOR NO ATENDIMENTO AO ALUNO DISLÉXICO

BREDA MAIARA DA CRUZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

A CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

CAMILA RODRIGUES TINOCO BERITELLI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUA
CONTINUIDADE PARA O ENSINO SUPERIOR

CARLINDA ÁUREA DE SOUSA MENDONÇA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS

CARMEN LUCIA SÁ FARIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

CINTIA FERNANDA ERNESTINA VARÃO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS COM AUXÍLIO DA TECNOLOGIA

5

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CLAUDIA SIMONE DIAS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236

A INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO PAUTADA NO ENSINO HÍBRIDO UMA NOVA REALIDADE

CRISTINA LUCIANA DE MORAES DOMINGUES SARAIVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248

PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DANIELA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262

EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO, ESCUTA E DO BRINCAR

DANIELA NICOLETTI NEVES PANEQUE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275

RACISMO NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

DANIELLE DA SILVA BARBOSA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289

NEUROCIÊNCIAS: ENFRENTANDO AS BARREIRAS E AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEISE DIPARDO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301

MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DEISE MACIEL FRANCISCO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 314

A NECESSIDADE DE DIVULGAR A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

EDESIO TIAGO CAMILO GURGEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 328

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE

EDNA FARIAS CORDEIRO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341

UM OLHAR PSICOPEDAGÓGICO: PSICOMOTRICIDADE NAS CRIANÇAS PEQUENAS

EDSON REINALDO FACCO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 352

O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA GRAMATICAL NO ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA

ELIANA DA SILVA FERREIRA MARQUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ELIANE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375

UMA INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: A DISLEXIA

ELIANE DIAS DE SOUSA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 387

O LÚDICO E A RELAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO PROCESSO DA ALFABETIZAÇÃO
DAS CRIANÇAS

ELIANE SCHAFER DONATO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 399

INDISCIPLINA: FALANDO SOBRE ALGUMAS PONTAS QUE ESCAPAM: CONCEITOS,
CONTRADIÇÕES E ABERTURAS DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS CAMPOS DO CONHECIMENTO

ELISA DA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 414

AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

ELISABETE MARIA DA SILVA GARLA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

ELISÂNGELA DE SOUZA SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 436

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O DOCENTE

EUNICE MATOS DE ALMEIDA DA FONSECA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449

GÊNEROS EM LÍNGUA PORTUGUESA NA REALIDADE ESCOLAR : QUAIS CAMINHOS
PERCORRER

FÁTIMA LEAL MALVEIRO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 460

INFORMAÇÃO E AUTO APRENDIZADO: TRABALHANDO O APRENDIZADO DE AUTISTAS E
OUTRAS NECESSIDADES ESPECIAIS

6

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

FERNANDA SAMPAIO GOMES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 477

A TECNOLOGIA NAS ESCOLAS COMO FERRAMENTA DE ENSINO

FLAVIANE FERREIRA GONÇALVES ARAÚJO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 488

EDUCAÇÃO HÍBRIDA UM NOVO CONCEITO DA ATUALIDADE

FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500

O DESENHO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM DO ESCOLAR COM SURDEZ

GEIZA FERNANDES DE SOUZA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 510

USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA

GISELE CRISTINA DE SOUZA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 522

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

GISELE SIMÃO VIEIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 534

GESTÃO DEMOCRÁTICA: O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

HEITOR DALL´OLIO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 547

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA ESCOLAR

HELEN DE ARRUDA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 559

A UTILIZAÇÃO DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ISABEL CRISTINA DE LIMA QUEIROZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 570

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DO X-FRÁGIL NAS SÉRIES INICIAIS

ISABEL CRISTINA SANTANA LIMA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 585

LETRAMENTO E O FRACASSO ESCOLAR

JANIA MARTA DOS SANTOS NAZARETH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 596

FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA PERSPECTIVA
DE MATTHEW LIPMAN

JAQUELINE DE SOUZA SILVA REZENDE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 608

O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO NAS PESQUISAS: UM OLHAR AOS DESATENTOS

JOELMA DIAS ALCANTARA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 620

A PRÁTICA AVALIATIVA NA ALFABETIZAÇÃO

JOSEANA APARECIDA XAVIER DA SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 632

RESSIGNIFICANDO A DIDÁTICA E AS AULAS DE MATEMÁTICA

JULIANA GONÇALVES SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 644

O LETRAMENTO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

KEITHY JULIANE DE OLIVEIRA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 656

A REALIDADE DA PRÁTICA INCLUSIVA NAS ESCOLAS

KELLY PARRA DOS SANTOS VEIGA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 668

ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REVELANDO A BELEZA QUE VAI ALÉM DAS
TRAVESSURAS DAS CRIANÇAS

LÚCIA DOS SANTOS AGUIAR MIRANDA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 679

ESTIMULAÇÃO SENSORIAL E PSICOMOTRICIDADE

LUCIANA CADEN DE ANGELO COELHO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 691

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

LUCIENE DA SILVA MARTINS PIMENTEL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 704

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

7

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

LUCIENE HELOÍSA ANDRÉ DE SOUZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS COMO FATOR
MOBILIZADOR DE APRENDIZAGENS

LUCIMÁRIA DE CARVALHO ALMEIDA DOMINGUES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 730

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS COMO PERSPECTIVAS QUE SE ABREM PARA
A EDUCAÇÃO ESPECIAL

MARCELO EDUARDO DOS SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 740

DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUAL É SUA IMPORTÂNCIA DA ARTE PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA?

MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 752

O MÉTODO MONTESSORIANO E O DESENVOLVIMENTO DA MOTRICIDADE INFANTIL

MARCIA DE ARAUJO GONÇALVES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 765

A INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARCIA MIYOKO KIKUGAWA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 775

PERSPECTIVAS DO LETRAMENTO NA ALFABETIZAÇÃO

MARCOS RODRIGO MARTINS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 787

EDUCAR PARA HUMANIZAR: O PAPEL TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO

MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA BATISTA SILVA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800

A INFLUÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE E DA LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO DAS CRIANÇAS

MARIA ANDREZA DE SOUSA GONÇALVES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 813

O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIA ELIANE BARROS GOMES DE SOUZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 825

A “PRESENÇA” DO INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA: VÍTIMA/ESCRAVIZADA
OU SUJEITO HISTÓRICO

MARIA IVANETE CABRAL DOS SANTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 841

A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA A APRENDIZAGEM NA DIVERSIDADE

MARIA LUCIA FERNANDES CANDIDO DA SILVA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 853

PSICOMOTRICIDADE E A INCLUSÃO ESCOLAR

MARIANA SCAFARIELLO ISLIKER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 865

DISCUSSÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO SOBRE O RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

MARINA SAGGIO BARBARÁ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 877

AGRESSIVIDADE INFANTIL O USO DE INSTRUMENTOS DA ARTETERAPIA EM
CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS

MARISTELA DE CAMARGO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 894

O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO REMOTO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

MARTA MARIA FRANCHI DE OLIVEIRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905

A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR COM A SUSTENTABILIDADE EM SALA DE AULA

MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 917

O PROCESSO DE LETRAMENTO E A DISLEXIA

MAYRA CHIOTTI GUIDO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 929

A MÚSICA COMO ATIVIDADE LUDO EDUCATIVA NO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO DAS CRIANÇAS

8

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

MICHELE ROCHA DA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 941

OS DESAFIOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA PREFEITURA DE SÃO PAULO

MIRIAN CRISTINA MACCHERONIO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 952

UM OLHAR SOBRE A AFETIVIDADE E A LUDOPEDAGOGIA NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM

MONICA CAVICCHIOLI DE OLIVEIRA DELLA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 963

A FORMAÇÃO DE LEITORES COM O ESTÍMULO DA MÃE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

MÔNICA PINHEIRO VASCONCELOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 974

A HISTÓRIA DOS SURDOS

NAPOLEANA DA ROCHA BARBOSA FILHA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 985

SUBSÍDIOS PARA DIAGNÓSTICO, CONVIVÊNCIA, INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO
DE ALUNOS COM TDAH

NATHALIA SOUZA LACERDA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 997

TEATRO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL: VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COMO
PROFESSORA TEATRAL INFANTIL

NEULI MARIA TENÓRIO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1009

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL:
REFLEXÕES

PATRICIA DE SOUZA GRAÇA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1020

A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS

PAULA RENATA ARAÚJO FERRO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1031

O DESENHO INFANTIL COMO FORMA DE EXPRESSÃO

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1043

A NARRATIVIDADE EM MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS: PLANO DA
ENUNCIAÇÃO E DO ENUNCIADO

REGIANE BARATELA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1054

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM PARCERIA COM O LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL

RENATA CARDOSO DE ALMEIDA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1065

CÉREBRO: FERRAMENTA EDUCACIONAL

RENATA ROMANO DE ALMEIDA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1077

O PROBLEMA DA INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RENATA RUFINO DE CARVALHO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1090

O USO DE FERRAMENTAS LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES
DE LEITURA E ESCRITA

RITA MARIA SILVA TURA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1102

A ESCOLA, A FAMÍLIA E A APRENDIZAGEM

ROSANE BADIALE BAPTISTA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1114

A PRÁTICA DOCENTE NA ALFABETIZAÇÃO BILÍNGUE INFANTIL

ROSILENE SANTIAGO MONTEIRO DOS SANTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1126

OS RECURSOS DAS ARTES CÊNICAS APLICADOS À EDUCAÇÃO

ROSIMEIRE MINGUTA COSTA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1142

POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA O PSICOPEDAGOGO INSTITUCIONAL NA ESCOLA

SAMIRA DE FÁTIMA TRAD PINHEIRO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1156

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL SOB O OLHAR DA PSICOPEDAGOGIA

9

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

SANDRA DA SILVA ROCHA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1167

A INFLUÊNCIA DO JOGO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

SIMONE ARRAIS MARTINS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1181

COMO LIDAR COM A DIVERSIDADE E APRENDIZAGEM ESCOLAR

SIMONE FERREIRA BELLENO FRANCISCO . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1192

O AFETO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TAIANE MARQUES DOS SANTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1204

QUAL A IDADE IDEAL PARA COMEÇAR A APRENDER A LINGUAGEM ESCRITA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

TATIANE DOS SANTOS MONTANHOLI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1214

ESCOLA PÚBLICA: A NÃO CONQUISTA DO APRENDIZADO

TATIANE RAMOS DA LUZ SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1228
A EDUCAÇÃO FÍSICA E SEU LUGAR NA ESCOLA

THAÍS MARQUES XAVIER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1239

AS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE ARTE PARA UMA APRENDIZAGEM INFANTIL
SIGNIFICATIVA

TIAGO PINTO DE SOUZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1252

A SEGREGAÇÃO DE GÊNEROS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

VALDINÊS ROSA DE SOUZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1264

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL- COMO ATO DE APRENDIZAGEM

VALÉRIA IZIDORO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1278

INTERFACES ENTRE NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO

VÂNIA APARECIDA ZANGRANDE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1291

O JOGO COMO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

VÂNIA DA SILVA CANEKI MONTEFUSCO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1302

A AFETIVIDADE COMO FACILITADOR NA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

VANIA MARIA DA SILVA BRITES MUNARIN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ÂMBITO ESCOLAR

VIVIANE PICAGLIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1324

EDUCAÇÃO INFANTIL: DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E REGISTROS

WANESSA CALAZANS FRANCISCO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1338

O USO DE JOGOS COMO METODOLOGIA PARA APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA

LUCIANA APARECIDA DESTRE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1349

O GESTOR NA PERSPECTIVA DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NO ENSINO
PÚBLICO

10

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

ADALBERTO ALABARCE

Graduado em Geografia pela Universidade Metropolitana
de Santos (2009); Professor de Ensino Fundamental II Geografia - na EMEF Gal. Othelo Franco.

11

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

O FILME AVATAR COMO TEMA GERADOR DAS
AULAS DE MEIO AMBIENTE

RESUMO: Este artigo contribui para a discussão de como a questão ambiental foi tratada nas
obras cinematográficas e propõe uma reflexão sobre o uso do cinema nas aulas Meio Ambiente, buscando mostrar como esse gênero textual pode constituir-se em importante recurso didático na análise e compreensão dos fenômenos ambientais. Procurando não apenas contextualizar a sua trama, mas situá-la a partir dos próprios referenciais que lhe serviram de base.
Nesse sentido, a proposta aqui apresentada é buscar contemplar temáticas que evidenciam
as dinâmicas espaciais advindas dos conflitos e das contradições que perpassam a relação
sociedade com natureza, considerando, sobretudo, as formas de apropriação dos recursos
naturais pelo trabalho humano em diferentes tempos e espaços.

Palavras-chave: Avatar; Ambiente; Reflexão; Educação; Arte.
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INTRODUÇÃO
Por se maravilharem, os homens, tanto agora como no passado, começaram a filosofar, a princípio maravilhando-se com as dificuldades mais imediatas, e depois, avançando pouco a pouco, procuram resolver problemas
maiores, como os que se referem aos fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas, e por fim procuraram descobrir a
gênese do universo. Quem se depara com uma dificuldade e se admira reconhece sua própria ignorância (e por
isso o amante de mitos é também de certo modo filósofo, pois o mito é composto de maravilhas), (ARISTÓTELES).

E

ste artigo possibilita a discussão de como a questão ambiental e o filme Avatar
propõe uma reflexão sobre o uso de filmes nas aulas de Meio Ambiente, buscando
mostrar como esse gênero textual pode constituir-se em importante recurso didático na análise e compreensão dos fenômenos ambientais. Segundo a professora PONTUSCHKA
(2007, p. 272): “Um filme por si só não é capaz de fazer aflorar os conceitos fundadores do
Meio Ambiente. Entretanto, por meio da linguagem cinematográfica, é possível que estudantes e
professores sejam levados a aprofundar e ampliar, com o auxílio de outras linguagens, o conhecimento geográfico”.
Daí a importância de se estabelecer um exercício reflexivo em torno da linha narrativa do
filme, procurando não apenas contextualizar a sua trama, mas situá-la a partir dos próprios referenciais que lhe serviram de base. Nesse sentido, a proposta deste trabalho é auxiliar na busca
temática que evidencia as dinâmicas espaciais advindas dos conflitos e das contradições que
perpassam a relação sociedade-natureza, considerando, sobretudo, as formas de apropriação
dos recursos naturais pelo trabalho humano em diferentes tempos e espaços.
Segundo a crítica especializada, ao abordar a conflituosa relação que o ser humano estabelece com o Meio Ambiente e com a tecnologia que cria para mediar esse relacionamento,
o diretor americano James Cameron inovou o gênero da ficção científica. Reconhecidamente,
Avatar¹ é o que há de mais complexo já foi feito no cinema até hoje; várias das tecnologias empregadas para a sua realização foram concebidas especialmente para o filme, e a obstinação
do diretor em superar os obstáculos para a concretização de seu projeto deixa claro que, para a
atual indústria cinematográfica, o “impossível existe”.
_____________________1. AVATAR (termo de origem hindu): corresponde à transfiguração de uma entidade divina
no corpo humano, ou em um animal, ou seja, é a materialização na Terra de uma entidade divina; a um deus. Transpondo o termo para o universo cibernético, é a representação virtual de uma pessoa, em geral uma projeção, daquilo
que alguém gostaria de ser, ou mesmo de alguma situação com a qual gostaria de conviver. No contexto do filme, é a
denominação dada a um corpo criado em laboratório, por meio de uma mistura de DNA humano com o código genético
Na’vi, conforme veremos adiante. (Disponível em: http://www.significados.com.br/avatar. Acesso em: 10 Jan. 2020).

Assim surgem questões relevantes na reflexão do filme Avatar e o Meio Ambiente aplicados em sala de aula para os educandos:

Como sensibilizar para a problemática ambiental uma sociedade cada vez mais imersa
13
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nas próprias criações e desejosa de todo o avanço que o desenvolvimento técnico científico
permite obter?
Se, para alguns, esse filme representa a irrefreável capacidade criadora do ser humano diante dos desafios postos para a concretização de seus propósitos, para outros, ele pode
funcionar como uma espécie de “avatar de nós mesmos”, levando tanto o indivíduo quanto a
sociedade como ser social a questionarem de forma mais consistente a essência e os limites de
nossas responsabilidades perante os problemas ambientais?
E, Será que os atuais projetos emancipatórios, bem como a vontade política de transformação social, assumam posições mais imperativas perante esses problemas e, com isso, passemos a compreender, mais objetivamente, o caráter de intervenção humana no ambiente natural?
Assim, o filme Avatar, como tema gerador, para as aulas de Meio Ambiente, promove
uma reflexão sobre a importância da preservação do Meio Ambiente e o que podemos e poderemos fazer para que isso se concretize. Expondo a descrição do filme aplicado, bem como
comentários relacionados à reflexão do mesmo prosperando para além do cinema posicionando-se em sala de aula em seu produto final que é a reflexão.

14
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priedades à temperatura ambiente. Vale lembrar que esse recurso é encontrado apenas
neste planeta (em locais de grande atividade
magnética). O problema é que a exploração do
A ação desenvolvida neste artigo en- unobtainium só seria possível mediante grande
volve a reflexão da importância do filme Avatar intervenção no ambiente, o que certamente cocomo tema gerador para as aulas de Meio Am- locaria em risco todo o equilíbrio ali existente.
biente em sala de aula. Os passos dados têm
como propósito fazer com que o aluno avance __________________________2. Sinopse extraída
em seus questionamentos e possa apropriar- do filme Avatar: CAMERON, James. LightStorm En-se de novos conceitos e ideias acerca do filme tertainment. 20th. Century Fox. Ficção Científica.
USA. 2009. (Disponível em: http://www.adorocinema.
proposto.

O FILME AVATAR COMO TEMA
GERADOR DAS AULAS DE MEIO
AMBIENTE

com/filmes/filme-61282. Acesso em: 11 Jan. 2020).

A análise do filme Avatar junto às ocorrências do Meio Ambiente em que o vive ou
circunda deve promover reflexões argumentativas que possam sugerir providências de preservação do Ambiente, por parte do estudante.
Criando projeções positivas e solucionáveis
para as questões ambientais em que o alunado
vive. Ao final, um mapa conceitual, bem como
um relatório de intervenção socioambiental deverá ser produzido com a finalidade de promover possíveis mudanças preventivas ao Meio
Ambiente.

Diante da iminente devastação ambiental, o povo Na’vi acaba se mobilizando contra
toda e qualquer ação humana em seu território,
o que desemboca num franco conflito. Em face
dessa resistência, a corporação Resources Development Administration (RDA), empresa extratora do minério, emprega ex-soldados e ex-fuzileiros navais como mercenários, buscando
intensificar a exploração do mineral cobiçado.

É nesse ambiente marcado por florestas luxuriantes (numa clara alusão à exuberância dos ambientes florestais tropicais) que enAVATAR: O FILME
contramos os Na´vi, um povo nativo que toma
O filme, que se passa em 2154 d.C., a natureza como a própria essência de sua
tem como cenário o fictício planeta Pandora – existência, premissa básica que ordena todas
uma lua do planeta Polyphemus, no sistema as ações dessa coletividade.
de Alfa Centauro, a cerca de 4,4 anos-luz da
O embate entre o povo Na’vi e os terTerra. Sob a luz pálida e levemente amarelada
da estrela Alfa Centauro A (estrela semelhante ráqueos, conflito central do filme, entrelaça-se
ao nosso Sol), um complexo ambiente abriga com a própria inserção dos humanos na trama,
um mundo inebriante onde vivem múltiplas e inserção essa dividida entre os interesses corporativo e militar, de um lado, e os interesses
peculiares formas de vida.
biológico e científico, de outro, o que denuncia
A história contada no filme tem início as diferentes intenções do homem em relação
quando o ex-fuzileiro naval norte-americano aos recursos naturais do planeta Pandora.
Jake Sully é enviado a Pandora para participar
de uma missão especial: “ocupar seu avatar”
para, assim, penetrar no território do planeta
e por ele circular livremente. O interesse dos
humanos por Pandora explica-se pelo fato de
que a empresa ali instalada deseja explorar as
reservas de um mineral – o unobtainium, um
supercondutor capaz de preservar suas pro-

Mediante o Programa Avatar, o código
genético do ex-fuzileiro Jake Sully é combinado ao de um habitante Na´vi para a criação
de um “avatar”, um híbrido constituído à semelhança do povo nativo, capaz de sobreviver no
ambiente de Pandora, cujo ar é tóxico para o
organismo humano.
15
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A missão desse avatar é justamente
a de se infiltrar entre os Na’vi para desvendar
o mecanismo de seu mundo e de sua organização coletiva. A estratégia é que ele repasse
informações sigilosas à RDA, auxiliando-a a
conseguir os seus intentos. Assim, a aventura
deste híbrido – “batizado” Jakesulty – pelo espaço de Pandora desvenda um mundo novo,
marcado por um cenário de puro encantamento com suas luzes, cores e formas.

Entretanto, ao confrontarmos o grau de
espantamento humano em diferentes espaços
e tempos, constatamos que o maravilhar-se
atual difere bastante daquele observado em
épocas passadas. Para o filósofo Álvaro Vieira Pinto, o fascínio causado atualmente pelas
obras produzidas pelo ser humano surpreende
muito mais que o maravilhamento causado pelas coisas da natureza, aspecto marcante da
experiência humana em inúmeras civilizações.
A aproximação de Jake Sully e Neytiri, Segundo Pinto (2005, p. 35):
princesa do clã Omaticaya, é definitiva para o
encadeamento das ações que permearam o [...] jamais o homem realizou tão triunfalmente seu
contato dos humanos com os Na’vi: ao apre- domínio sobre as forças naturais e criou artefatos
sentar o seu mundo ao avatar, Neytiri partilha tão espantosos, conhecer tão profundamente os senão apenas os segredos e encantos do espa- gredos dos processos atuais, tudo isso asseguranço físico em que vive (e defende), mas tam- do-lhe condições surpreendentes de conforto, segubém os elementos que marcam sua cultura. O rança e dominação, esta concepção reedita o velho
encontro dessas personagens é um verdadeiro estado de espanto e maravilha, mas em face dos
desvelamento das qualidades e dos atributos tempos que nos são dados (PINTO, 2005, p. 35).
que referenciam o caráter e a índole dos Na´vi.
Um desvelamento tanto de natureza do palco
Se, para muitos, aí se inscreve a origem
de lutas, conquistas, disputas territoriais, domide um dos maiores problemas que caracterinação, exploração e enfrentamento.
zam o atual espaço-tempo mundial, evocando
parte das incertezas que marcam a contempoA ASSOCIAÇÃO DO FILME E O MEIO
raneidade, para Vieira Pinto, esse argumento é
AMBIENTE
a confirmação de que o fenômeno do espantamento ou maravilhamento só pode ser entendiA capacidade de se maravilhar com o
do “em seu fundamento histórico e social”.
espetáculo da natureza é uma singularidade da
condição humana. O estado de espanto diante
À medida que os mistérios da natureza
de um mundo rigorosamente ordenado e, por
muito tempo, inexplicável levou o ser humano vão sendo desvendados, assim como seu mea desenvolver uma de suas qualidades mais canismo e seus processos, ampliando as posessenciais, conforme ressalta o filósofo Álvaro sibilidades de utilização de diferentes recursos
Vieira Pinto: “a de refletir em ideias abstratas a para a produção de artefatos capazes de satisfazer as novas necessidades humanas: “[...] o
realidade objetiva” (PINTO, 2005, p. 30).
mundo deixa de se simplesmente o ambiente
Assim, a busca pela compreensão rústico espontâneo e se converte no ambiente
dos mistérios de um mundo perfeito, seja em urbano, na casa povoada de produtos de arte
seus detalhes mais extraordinários, seja em e, na época atual, de aparelhos que põem as
seus aspectos mais sutis e ocultos, faz des- forças naturais a serviço do homem” (PINTO,
se maravilhamento um importante referencial 2005, p. 37).
para a formação do pensamento racional. O
maravilhar-se diante do espetáculo do mundo
Nesse ponto, é importante resgatar os
tem sido, portanto, essencial para o estabelediferentes sentidos atribuídos ao termo naturecimento de uma concepção filosófica relativa
não apenas à natureza, mas também à vida e za pelo pensamento ocidental – conceito amplamente utilizado tanto pela Ciência Natural
à essência do próprio ser humano.
quanto pela Ciência Social e que encontra em
16
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Marilena Chauí importante referência para as
reflexões que aqui buscamos estabelecer. Comecemos pela seguinte formulação da filósofa
para explicar o significado desse conceito: em
princípio, natureza é “tudo o que existe no universo sem a intervenção da vontade da ação
humana” (CHAUÍ, 1995, p. 292).

têm íntima ligação, já que, nessa perspectiva,
“os humanos são considerados seres naturais,
embora diferentes dos animais e das plantas”
(CHAUÍ, 1995, p. 292).
Talvez encontrem aí o fundamento para
a convicção de que, na luta pela causa ambiental, é imprescindível fazer com que o indivíduo conceba a natureza como parte integrante
de sua própria natureza. No entanto, conforme
desta Chauí, se deixada à sua própria sorte,
a natureza humana, “tenderá a ser agressiva,
destrutiva, ignorante, precisando, por isso, ser
educada, formada, cultivada de acordo com
os ideais de sua sociedade” (CHAUÍ, 1995, p.
293).

Note-se que essa definição se opõe a
tudo o que é “artificial” – considerando, inclusive, as substantivações daí advindas: artefato,
artifício, técnico e tecnológico. Segundo Chauí
(1995, p. 292), o termo natureza também pode
ser traduzido como “o conjunto de tudo quanto
existe e é percebido pelos humanos como o
meio e o ambiente no qual vivem”. Tal conceituação engloba tanto “o conjunto das condições
físicas onde vivemos quanto aquelas coisas
Com isso, a cultura passa a ser vista
que contemplamos com emoção”.
como uma segunda natureza, moldada pela
educação e pelos costumes que são incorpoA natureza é o mundo visível, como rados à primeira natureza. Na visão da filósofa
meio ambiente e como “aquilo que existe fora Chauí, a segunda natureza é “uma natureza adde nós, mesmo que provoque ideias e senti- quirida, que melhora, aperfeiçoa e desenvolve
mento em nós”. Nessa construção, a nature- a natureza inata de cada um” (CHAUÍ, 1995, p.
za posiciona-se como algo externo à existên- 293). Assim, é o jogo envolvente da passagem
cia humana. Mas há os que consideram que da primeira à segunda natureza que dá sentido
natureza não se restringe apenas à “realidade à própria natureza humana.
externa, dada e observada, percebida diretamente por nós”, devendo ser entendida como _________________________3. Colere: Disponível
https://cultunder.wordpress.com/2015/03/19/
“um objeto de conhecimento construído pelas em:
operações científicas, um campo objetivo pro- cultura-colere/, Acesso em 15 jan. 2020.
duzido pela atividade do conhecimento, com o
Outro dado dessa transição, ou seja,
auxílio de instrumentos tecnológicos” (CHAUÍ,
da passagem da primeira à segunda natureza,
1995, p. 292).
é que, ao apropriar-se dos recursos indispenSegundo essa visão, a natureza, con- sáveis à sua sobrevivência, incorporando-se ao
traditoriamente, deve ser vista como algo de- seu dia a dia, o ser humano acaba promovenpendente da intervenção humana, já que o do alterações no Meio Ambiente, modificando
objeto natural é produto de uma construção. sua organização primitiva.
Feitas essas considerações, fica evidente que,
Com isso, a relação sociedade-natureenquanto para Ciência Natural a natureza é tida
como algo independente das ações humanas, za conforma uma permanente interação dialépara a Ciência Social, ela decorre de uma in- tica, na qual o ser humano deve ser natural e
tervenção social, o que reforça a ideia de que como ser social. Nessa ótica, conceitualmente,
ela é também um objeto cultural. Daí a aproxi- o termo natureza estará sempre vinculado mamação com o termo “cultura”, do verbo latino terial e idealmente a uma prática social.
colere, que significa criar, cultivar, cuidar, tomar
conta. Desse modo, natureza e cultura man17
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Se, o surgimento da vida se deu no
meio natural, a história da humanidade constitui então a própria continuação da história da
natureza. Assim, a natureza existe independentemente do ser humano, mas, para a humanidade, ela só manifesta seus atributos a partir
do momento que estabelece uma relação transformadora com o trabalho humano. Para Pinto
(2005, p. 37), “o que se entende por natureza
em cada fase histórica corresponde a uma realidade diferente”. Assim, continua dizendo que:
[...] se no início era o mundo espontaneamente constituído, agora que o civilizado consegue cercar-se
de produtos fabricados pela arte e pela ciência, serão estes que formarão para ele a nova “natureza”.
De fato, tão realmente assim lhe parece, que a falta
deles é considerada estranha, vindo a caracterizar o
estado de pobreza, de atraso (PINTO, 2005, p. 37).

as formas de exploração aniquilaram inúmeras
espécies, inclusive, vários povos ou sociedades. Paradoxalmente, o mesmo avanço técnico
e científico que permitiu o estabelecimento do
progresso humano, em vários setores, produziu também retrocesso, no qual o desrespeito
à vida é o exemplo mais latente.
É nesse sentido que pautamos aqui a
própria problemática ambiental, afinal, conforme anuncia Morim, desde o fim do século passado descobrimos que os “dejetos”, as “emanações” e as “exalações” do desenvolvimento
técnico-industrial urbano, além de degradarem
a biosfera, envenenam “irremediavelmente
o meio vivo ao qual pertencemos” (MORIN,
2007, p. 71).

Desse modo, é preciso mensurar os limites do mito do progresso tecnológico como
Não por acaso, na conquista por mer- sendo este portador de toda a potencialidade
cados econômicos produtivos, comerciais e de transformação “para o bem”.
financeiros, o homem transforma o meio ambiente sem levar em conta os danos ecológiDaí dizer que a racionalidade também
cos e sociais dessas transformações. Se ad- anuncia a impotência perante certos problemitimos que as criações humanas resultam mas para os quais ainda parece não haver sode um curso evolutivo, devemos pensar que lução. Até que ponto, hoje, o maravilhamento
nenhuma evolução se concretiza sem que haja do homem diante de suas próprias produções
desorganização ou reorganização do que já é maior que o estremecimento causado pelos
está estabelecido.
efeitos nefastos de algumas de suas criações?
Se, por um lado, há inovações e criações, por outro, há destruições. Ao longo da
história, o ser humano tem produzido coisas
fantásticas e surpreendentes nas mais diferentes áreas do conhecimento. Entretanto, seu
legado deixa claro que o drama da existência humana resulta de um intrincado jogo de
contrastes, expresso pela “ordem e desordem,
organização e desorganização, criação e destruição, barbárie e civilização, gênese e morte”
(MORIN, 2007. p 70).
A demanda por novos recursos impôs
ao ser humano a necessidade de expansão
territorial. Esta, por sua vez, comprometeu não
apenas o equilíbrio de muitos ambientes, mas a
manutenção da própria vida no planeta, já que

Ao analisar essa questão, Morin (2007,
p. 44) afirma que:
Por toda parte e durante décadas, soluções presumivelmente racionais, trazidas por peritos convencidos de
trabalhar para a razão e para o progresso e de não
identificar mais que superstições nos costumes e nas
crenças das populações, empobreceram ao enriquecer,
destruíram ao criar. Por todo o planeta, o desmatamento e a retirada das árvores em milhares de hectares
contribuem para o desequilíbrio hídrico e a desertificação das terras [...] A pseudo funcionalidade, que não
considera as necessidades, não quantificáveis e não
identificáveis, multiplicou os subúrbios e as cidades novas, convertendo-as rapidamente em lugares isolados,
depressivos, sujos, degradados, abandonados, despersonalizados e de delinquência (MORIN, 2007, p. 44).
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O entendimento é que “os denominadores do espaço capitalista” não foram capazes de conciliar progresso e desenvolvimento
econômico com a preservação da natureza e,
muito menos, com a qualidade de vida das
pessoas. A constatação de que “o lucro capitalista sobrepõe-se às condições sociais
de vivência do ser humano”, inevitavelmente,
nos leva a acreditar que, de fato, “quanto mais
avançamos mais nos ameaçamos” (GOMES,
1988, p. 46).

______________________4.
Disponível
em:
https ://books.google.com.br/books/about/
Ant%C3%ADgona.html?id=LmvTDwA AQBA J&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em 16 Jan. 2020.
5. Trans Multidisciplinaridade é a possibilidade de
unir variadas disciplinas num processo interno e externo curricular: Disponível em: https://osmurosdaescola.wordpress.com. Acesso em: 16 Jan. 2020.

Especificamos para este artigo, a área
de Geografia, a qual sou formado e nesse
O ser humano não conhece o limite de olhar:
suas ações, para tal proporciona a si ou a outrem a possibilidade da existência infinita de [...] podemos compreender como diferentes sociedades
recursos diversos da natureza, a qual é irreal, interagem com a natureza na construção de seu espaço,
pois o finito é mais provável pela ausência de as singularidades do lugar em que vivemos, o que diferenreestruturação natural dos produtos em tem cia e o aproxima de outros lugares e, assim, adquirirmos
uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identiseu tempo e espaço necessários.
dade que estabelecemos com ele (BRASIL, 2001, p. 99).

Numa passagem de Antígon4, (verso
385), obra clássica da dramaturgia mundial –
escrita entre 444 a.C. e 442 a.C. -, que retrata os dilemas do homem, considerando-os no
âmbito coletivo, Sófocles afirma: “[...] há muitas
maravilhas, porém, nenhuma mais maravilhosa
que o homem”. Passados tantos anos desde
que foi proferida, resta saber até que ponto
essa afirmação encontra algum sentido – ou
mesmo legitimidade – em instâncias inscritas além do gênero dramático, anunciando-se
como referência incontestável para a reflexão
da realidade em que vivemos.

A APLICAÇÃO DA
TRANSMULTIDISCIPLINARIDADE 5
POR MEIO DO FILME AVATAR
Se concordarmos que os componentes curriculares: Geografia, História, Ciências,
Matemática, Artes, Línguas e as demais áreas
de conhecimento, oferecem instrumentos essenciais para a compreensão e intervenção na
realidade social, pensamos que o filme Avatar
pode ser amplamente usado como ilustração,
complemento, confirmação ou mesmo negação das abordagens relativas à relação sociedade-natureza trabalhadas em sala de aula.

Assim, é preciso considerar que o espaço geográfico nada mais é que a manifestação, no território, das relações sociais, econômicas e políticas, que dizem como os recursos
da natureza serão apropriados. E é justamente
aqui que situamos o paralelismo dos acontecimentos encadeados no filme com os atos da
realidade contemporânea mundial e brasileira.
Os elementos passíveis de serem extraídos
dessa ficção suscitam grande interesse para
a Geografia, descortinando, portanto, um vasto
campo a ser investigado.
Se a história do planeta Terra nos desvela uma degradação ambiental, ela nos desvela também uma degradação do elemento
humano. Daí a importância de recorrer ao ideário ético e humanístico do geógrafo Aziz Nacib
Ab’Saber, para quem “ninguém escolhe o lugar, o ventre, a cor da pele, a etnia, a condição
socioeconômica e sociocultural para nascer” e
continua expondo que:
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Isso nos obriga a ter uma responsabilidade com o ser
humano, com o outro, que não pode ter limitações,
independentemente dos lugares onde nasceram, já
que podem ter nascido na rusticidade dos sertões
ou na beira de igarapés, ou ainda na periferia pobre
das grandes cidades. É uma responsabilidade ética
e humanística que deve presidir o pensamento de todas as pessoas que têm um mínimo de esclarecimento e de moral humana (AB’SABER, 2009, p. 159).

Para Ab’saber, o valor do Meio Ambiente é exatamente esse, ou seja, fazer com
que seus estudos contribuam para o cuidado
com as relações humanas, relações entre os
homens, as comunidades, as sociedades.

Para o autor, embora, com desfechos
diferentes, o futuro está aberto a ambas as
possibilidades, mas, mediante o acirramento
dos antagonismos entre as forças produtivas
globais e as relações de produção, a chance
de a segunda opção concretizar-se como uma
alternativa provável é cada vez mais difícil. O
despeito que o filme Avatar retrata a questão
ambiental de forma maniqueísta, circunscrevendo-a em um embate entre o “bem” (a natureza e o povo Na’vi) e o “mal” (a tecnologia e os humanos), pensamos que essa obra
pode proporcionar um instigante estudo sobre
a complexa relação que o homem estabelece
com a natureza em diferentes espaços e tempos.

De acordo com esse geógrafo, é preciso pensar que todos esses componentes do
planeta, juntamente com a vida vegetal e animal, têm o seu habitat (AB’SABER, 2009, p.
145). Desse modo, conforme afirma Jake Sully
em fala extraída do filme, não há saída: “cedo
ou tarde sempre temos de acordar”.

Analisar aquilo que “vemos” e “entendemos” nas representações de mundo que o
cinema reproduz possibilita que (repensemos
nossas concepções e visões de mundo e, por
conseguinte, os conceitos que possuímos ou
que acreditamos possuir em relação a determinada realidade, bem como nossas posturas
Talvez repouse aí a maior reflexão que perante os problemas socioambientais.
o filme Avatar permite realizar. Assim, no aspecto da problemática ambiental. Ao colocá-la
A temática ambiental trabalhada a parno centro de sua trama, o filme propicia a rea- tir do filme Avatar pode ser o mote para a aquilização de um amplo exercício reflexivo, sobre- sição de novos conhecimentos em torno das
tudo se transpusermos sua narrativa para as dinâmicas e determinações relativas à sociequestões de nosso tempo.
dade e à natureza. Tão definidas atualmente
devido à devastação da Amazônia brasileira,
Segundo Santos (2001, p. 296), de to- da nossa Caatinga, Cerrado e Pantanal.
dos os problemas fundamentais que marcam o
atual sistema mundial, a degradação ambiental
De forma criativa, quem sabe, fica mais
talvez seja “o mais intrinsecamente transnacio- fácil o estudante reconhecer-se não apenas
nal”. De acordo com esse autor, dependendo como parte integrante do espaço em que vive,
do modo como for enfrentada, a questão am- mas principalmente, como agente das intervenbiental “tanto pode redundar num conflito glo- ções e transformações a que esses espaços
bal entre o Norte e o Sul, como pode ser a estão permanentemente sujeitos.
plataforma para um exercício de solidariedade
transnacional e intergeracional”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As respostas para as questões impositivas da parte introdutória deste artigo se resguardam no que é certo do desenvolvimento harmônico de uma sociedade que pressupõe a existência de um ambiente equilibrado. Como afirma Gomes (1988, p. 32), dependemos de:
[...] uma biosfera sadia como sistema integrado e autorregulado suficiente para dar continuidade a sua
reprodução se o homem no processo de sua produção material respeitar as suas leis de funcionamento e evolução. Para tanto, há que se pautar por uma conduta superior orientada no sentido de tornar consciente e planificada a relação interdependente Homem-Natureza, a fim de que se possa criar
um meio propício – nos parâmetros naturais e sociais – à vivência dos seres vivos (GOMES, 1988, p. 32).

Para Gomes (1988, p. 12), se o estudo da biosfera é fundamental para que se conheça a complexa interdependência do binômio homem-natureza e com isso sejamos capazes de
“elaborar métodos de previsão biológica e ecológica”, na intenção de solucionar os problemas
de caráter ambiental, é importante que consideremos também como o sistema mundial organiza
os espaços de produção material, privilegiando modelos que permanentemente reafirmam os
desequilíbrios naturais e sociais.
Se a humanidade, ao longo de sua existência, foi capaz de resolver problemas “como
os que se referem aos fenômenos da Luz, do Sol e das estrelas” (PINTO, 2005, p. 38), instigada
pelo desejo de descobrir a origem de tudo é provável que a dolorosa experiência da degradação
ambiental nos aponte outras direções para o entendimento da relação sociedade-natureza.
Está posto que a resolução dos problemas socioambientais exige soluções globais; sabidamente, o atual espaço-tempo mundial pouco avançará se as políticas que orientam o mecanismo produtivo não puderem contar com a solidariedade dos países ricos para com os países
pobres, assim como se as gerações presentes não se comprometeram a olhar para as gerações
futuras, obrigando-se a assumir as responsabilidades que lhes cabem no atual momento em que
vivemos.
Assim, quem sabe o mito em que se baseia o filme Avatar nos faça reconhecer o quanto
os relacionamentos estabelecidos em nossa época têm sido marcados por condutas autoritárias, individualistas, personalistas e até mesmo narcisistas. Por “sujeitos poderosíssimos que não
se sentem devedores de lealdade ou de responsabilidade para com nenhum país, região, ou
localidade dos sistema mundial” (SANTOS, 2001, p. 299).
Esperamos que esse reconhecimento nos permita resgatar o maravilhamento perante as
coisas da natureza e as nossas próprias criações, fortalecendo assim a luta por um mundo melhor. E que nós, seres humanos, nos apropriamos do sentido das palavras pronunciadas por Jake
Sully, no filme Avatar, incorporando-o a nossa luta: “O Povo do Céu nos mandou uma mensagem: que podem tomar o que eles quiserem e ninguém pode impedi-los. Mas
nós
mandaremos uma mensagem a eles [...] E mostraremos ao povo do Céu
que não podem tomar o que quiserem [...] E que esta é a nossa Terra”.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A MUSICALIDADE

RESUMO: A educação deverá ser à base de novos princípios norteadores de uma cultura em respeito à diversidade humana, visando à transformação inclusiva e autônoma de pessoas com
deficiência intelectual, com propostas educacionais, e seu potencial para a inclusão decorra
pela adequado desenvolvimento das tecnologias no saber pedagógico e do de inovações nas
formas de ensinar e interagir com os discentes. 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 a 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 que se afigura de maneira mais expressiva ao se pensar
na viabilidade do modelo de escola inclusiva para todo o país no momento é a situação dos
recursos humanos, especificamente dos professores das classes regulares, que precisam ser
efetivamente capacitados para transformar sua prática educativa. A formação e a capacitação
docente impõem-se como meta principal a ser alcançada na concretização do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente (BRASIL, 2003, p. 24).

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

O

preconceito nasce e se desenvolve no processo de socialização, ora todos os
seres humanos necessitam socializar, mas uns acabam exercendo certa atitude
hostil à outros sujeitos frente à desinformação: “Como tanto o processo de se
tornar indivíduo, que envolve a socialização, quanto o do desenvolvimento da cultura têm se
dado em função da adaptação à luta pela sobrevivência, o preconceito surge como resposta aos
conflitos presentes nessa luta” (CROCHIK, 1996, p.11).
Andrade (2000, p. 55) afirma que: “durante muito tempo as pessoas portadoras de
deficiência estiveram em situação de manifesta sujeição, que chegou a criar, até, condições de
marginalidade. O movimento reivindicatório teve início quando começou seu processo de autovalorização e elas passaram a se reconhecer como integrantes de um grupo” (ANDRADE, 2000,
p. 55).
Vygotsky (1998, p. 76), afirma: “A separação dos aspectos intelectuais dos afetivos é
um dos defeitos da psicologia tradicional. Diz que o pensamento tem sua origem na motivação”.
Os PCN-EI apontam a necessidade da qualificação do professor para a Educação Inclusiva: O
que se figura de maneira mais expressiva ao se pensar na viabilidade do modelo de escola inclusiva para todo o país no momento é a situação dos recursos humanos, especificamente dos
professores das classes regulares, que precisam ser efetivamente capacitados para transformar
sua prática educativa.
A formação e a capacitação docente impõem-se como meta principal a ser alcançada
na concretização do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente (BRASIL, 1998,
p.17). É interessante destacar que o ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica
com a criação da Lei 11.769 de 2008. Pela importância que a música tem para o desenvolvimento infantil, os RCNEI de 1998 já trazem objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho.
Todavia, não há um documento de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º
ao 5º ano.
A conduta do professor em relação aluno será determinante para o auto-conceito da
criança, pois os sentimentos que um aluno tem sobre si mesmo, dependem, em grande parte,
dos componentes que percebe que o professor mantém em relação a ela. Uma atitude contínua
e consistente de alta expectativa sobre o êxito de um aluno potencializa sua confiança em si
mesmo, reduz a ansiedade diante do fracasso e facilita resultados acadêmicos positivos (CUBERO; MORENO, 1995, p.255).
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A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A
MÚSICA

Barreto (2000, p.45), apresenta que:
“Ligar a música e o movimento, utilizando a
dança ou a expressão corporal, pode contribuir
para que algumas crianças, em situação difícil
na escola, possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, instabilidade
psicomotora, etc.). Por isso é tão importante a
escola se tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento”.

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
A Política Nacional de Educação Esmodo geral, e na educação infantil, particularpecial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
mente (RCNEI, 1998, p.44).
elaborada pelo MEC (BRASIL, 2007), a sua
Segundo o documento (BRASIL, 2007, contextualização acerca da educação para
p. 2), o atendimento às pessoas com neces- crianças com necessidades especiais no Brasidades educacionais especiais teve início na sil. Nele estão reunidas informações históricas,
época do Império e por muito tempo perpe- marcos e estatísticas, além da síntese de obtuou-se a ideia de que essas práticas educati- jetivos e diretrizes para essa modalidade eduvas deveriam acontecer paralelamente à edu- cativa.
cação comum devido às estruturas rígidas dos
sistemas de ensino.
As barreiras arquitetônicas e sociais
demonstram claramente a dificuldade de setoAfirma que: Essa concepção exerceu res da sociedade em desenvolver inclusão de
impacto duradouro na história da educação es- pessoas com deficiência de fato, destacando a
pecial, resultando em práticas que enfatizavam falta de equidade no desenvolvimento estrutuos aspectos relacionados à deficiência, em ral, isso reflete nas demandas educacionais e
contraposição à sua dimensão pedagógica.
em todo cenário do ensino regular. Essas informações aliadas formam a Neurociência e junO desenvolvimento de estudos no cam- tas averiguam o sistema nervoso procurando
po da educação e dos direitos humanos vêm
entender como ele se amplia, sua aparência
modificando os conceitos, as legislações, as
entre sujeitos e espécies bem como ele deixa
práticas educacionais e de gestão, indicando a
de trabalhar (CONRADO & SILVA, 2006).
necessidade de se promover uma reestruturação das escolas de ensino regular e da educaA deficiência intelectual não é uma doção especial. (BRASIL, 2007, p.15). A música
ença, e sim uma limitação, pois consiste no
é, cada vez mais, considerada uma ferramenta
de ação pedagógica usada para alfabetizar, atraso de desenvolvimento da pessoa. Já a doresgatar a cultura e ajudar na construção do ença mental abrange uma série de condições
que causam alteração do comportamento e do
conhecimento de crianças.
humor e pode acarretar no desempenho da
Ao entrar na escola, os pequenos já pessoa em convívio na sociedade, Segundo a
trazem consigo ideias, emoções, vivências. O Organização Mundial de Saúde, não é possível
trabalho com música aproxima o conhecimen- se construir uma única definição deste conceito
to formal do mundo lúdico no qual se expressa. uma vez que o entendimento de saúde mental
Pode-se dizer, portanto, que: “É nessa fase que também está associado à construção de critéfaz sentido aprender brincando e ensinar com rios subjetivos, pautados em valores e difereno lúdico, aproximando o conhecimento à reali- ças culturais (CONRADO & SILVA, 2006).
dade da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
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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).
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, o professor pode contribuir para
o aprendizado da vivência e do trabalho em
grupo conforme ele.

MUSICALIDADE NO ÂMBITO ESCOLAR
Segundo Kenny (1993, p. 436) a autonomia é, portanto, um conceito vital para a educação, pois é o único aspecto de ser um aluno
sobre o qual a educação pode se concentrar
sem interferências prejudiciais, ou efeitos de
condicionamento. Sob este ponto de vista, a
autonomia não é apenas a liberdade de escolher entre materiais didáticos e metodologias,
ou até mesmo para negociar um plano de estudos.
É mais importante do que isso. Adaptando algumas famosas palavras de Carl Rogers, autonomia é a liberdade de aprender e
a oportunidade de se tornar uma pessoa. Já
Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A música
e o som, enquanto energia, estimulam o movimento interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e
grau”.

O acesso a recursos educacionais não
é apenas um direito do cidadão com deficiência, mas também uma das vias que pode garantir o exercício de sua cidadania e a apropriação da mesma. Refletir sobre a integração
da pessoa com deficiência mental implica necessariamente repensar o sentido atribuído à
educação. Implica, portanto, atualizar nossas
concepções e dar um novo significado aos propósitos educacionais, compreendendo a complexidade e a amplitude que envolve o processo de construção de cada indivíduo, seja ou
não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96).
Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p.
18): A prática escolar tem evidenciado o que
pesquisas científicas vêm comprovando: os
sistemas educacionais experimentam dificuldades para integrar o aluno com necessidades
especiais. Revelam os efeitos dificultadores de
diversos fatores de natureza familiar, institucionais e socioculturais.
A maioria dos sistemas educacionais
ainda baseia-se na concepção médico psicopedagógica quanto à identificação e ao atendimento de alunos com necessidades especiais.
Focaliza a deficiência como condição individual
e minimiza a importância do fator social na origem e manutenção do estigma que cerca essa
população específica. Essa visão está na base
de expectativas massificadas de desempenho
escolar dos alunos, sem flexibilidade curricular
que contemple as diferenças individuais.
A escola precisa atender da melhor maneira possível essas crianças, adequando tudo,
para que a experiência inclusiva contribua para
uma educação de maior qualidade. A escola
que acolhe as crianças com deficiência precisa
de adaptações, mas isso gera um crescimento
enorme, tanto para as pessoas que tratam com
essas crianças, quanto para elas, que acabam
aumentando seus horizontes. Em relação à
educação especial, o artigo 3º da Resolução
CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001
especifica que:
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Por educação especial, modalidade da educação escolar entende-se um processo educacional definido
por uma proposta pedagógica que assegure recursos
e serviços educacionais e especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar
e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e
promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentem necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).

A diversidade humana deve ser valorizada e respeitada em todos os setores da sociedade, principalmente no setor educacional,
onde o respeito entre os alunos deve ser base
para o desenvolvimento escolar. Daí a importância do papel da escola em definir atividades
e procedimentos de relações, que envolvam
alunos, funcionários, corpo docente e gestores, para que possibilite espaços inclusivos, de
acessibilidade, para que todos possam fazer
parte de um todo, isto é, que as atividades extraclasses nunca deixam de atender os alunos
com necessidades especiais.
Conforme Mader (1997) é necessário
construir uma política de igualdade com seriedade e responsabilidade, possibilitando ações
significativas e de qualidade na prática de educação inclusiva. Segundo Bréscia (2003), na
Grécia Clássica o ensino da música era obrigatório, e há indícios de que já havia orquestras
naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo
grego da Antigüidade, ensinava como determinados acordes musicais e certas melodias
criavam reações definidas no organismo humano. “Pitágoras demonstrou que a sequência
correta de sons, se tocada musicalmente num
instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003).

MÉTODOS MUSICAIS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
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).
Andrade (2000, p. 55) afirma que: “durante muito tempo as pessoas portadoras de
deficiência estiveram em situação de manifesta sujeição, que chegou a criar, até, condições
de marginalidade. O movimento reivindicatório
teve início quando começou seu processo de
autovalorização e elas passaram a se reconhecer como integrantes de um grupo” (ANDRADE, 2000, p. 55)
Nascimento (2014) contextualiza que
muitas escolas ainda não oferecem uma educação de qualidade. Quanto a Portaria Normativa nº 13 de 24/04/07, que trata da criação do
Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, considerando o artigo 61
do Decreto nº 5.296/2004, as escolas devem
ter como recursos pedagógicos para os portadores de necessidades educacionais especiais
materiais, mobiliários, espaços, equipamentos
e tecnologia adaptadas ou projetadas a fim de
facilitar o desenvolvimento e a autonomia desses educandos (BRASIL, 2007).
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).
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Além de transmitir herança cultural, a
ENSINO REGULAR PARA TODOS
música também é criativa e auto expressiva,
permitindo a expressão de pensamentos e senO mais importante é como a escola
timentos, sejam os quais forem. Beineke apud pode ajudar na inclusão de pessoas com deChiarelli (2010) afirma que:
ficiência, neste caso enfatizando pessoas com
DI na busca de uma sociedade que respeite a
o professor deve procurar conhecer todos os ti- pluralidade e diversidade humana. Visto este
pos de músicas envolvidas no meio social dos alu- conceito, temos que a base estrutural da intenos, bem como as representações utilizadas por ligência humana é o pensamento formal, isto
eles, observando os objetivos da educação para a é, a capacidade de desenvolver uma operação
compreensão da cultura musical e buscando en- mental que permite aproveitar os conhecimencontrar a idéia-chave que sirva para que os alunos tos adquiridos da vida social e cultural, combiestabeleçam correspondência com outros conheci- ná -los logicamente e alcançar uma nova forma
mentos e com sua própria vida (BEINEKE, 2001). de conhecimento (BALLONE, 2015).
=Como exemplo, a implementação da
Portaria Normativa de nº 13 de 24 de abril de
2007, contribuiu para a criação do Programa
de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. O programa visa disponibilizar para as
escolas públicas de ensino regular equipamentos de informática, mobiliários, recursos e materiais pedagógicos para garantir a permanência
do educando e a acessibilidade, garantindo assim um ambiente específico para o atendimento educacional especializado (BRASIL, 2007).

Tirar conclusões sobre o que é melhor
para os alunos com alguma deficiência não é
fácil. Para se avaliar sobre a integração é necessário definir os objetivos que se pretendem
ao incorporar alunos com deficiência intelectual na escola regular. Sendo necessário ter o
conhecimento geral da legislação, da política
educacional que se aplica e é preciso conhecer os objetivos específicos da escola de integração.
Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994): estimular a comunidade
acadêmica no sentido de fortalecer pesquisa,
redes de trabalho e o estabelecimento de centros regionais de informação e documentação
e da mesma forma, a servir de exemplo em tais
atividades e na disseminação dos resultados
específicos e dos progressos alcançados em
cada país no sentido de realizar o que almeja a
presente Declaração.

É interessante ressaltar também, pensando em educação inclusiva no âmbito social
que: Garantiu-se, a partir da Constituição Brasileira de 1988, às pessoas com necessidades
especiais, o direito à educação e o direito de
ser recebida nas escolas regulares junto com
os demais alunos. O que levou a sociedade
brasileira, a assumir compromissos, que legitimou estes direitos em legislações apropriadas,
como a Resolução nº 2 CEB/CNE de 2001,
que estabelece a Educação Especial na EduMoita Lopes (2006, p. 101-103) tamcação Básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, bém desconstrói a visão do sujeito social he2002).
gemônico enquanto objeto de estudo da LA,
buscando abrir “alternativas sociais com base
nas e com as vozes dos que estão à margem”
(p.86) ou ainda problematizando como a diversidade pode contribuir para a transformação
social.
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Do mesmo modo, não defendem a
concepção de que a escola dispõe sempre de
uma estrutura apropriada ou realiza um fazer
pedagógico adequado a que o educando deve
se adaptar. Implica, sim, a convicção de que
o aluno e a escola devem se aprimorar para
alcançar a eficiência da educação a partir da
interatividade entre esses dois atores (BRASIL,
Para Mushakoji (1999, p. 207, apud 1998, p.16).
MOITA LOPES, 2006, p. 86), Como aqueles
Segundo os PCN-EI: Nesse contexto,
que “vivenciam o sofrimento humano” com
base em seus epistemes diferentes podem co- a ajuda pedagógica e os serviços educaciolaborar na construção de “uma sociedade mais nais, mesmo os especializados quando neceshumana, mais delicada com a natureza e com sários – não devem restringir ou prejudicar os
as pessoas” ou, pelo menos, na compreensão trabalhos que os alunos com necessidades esde tal sociedade? A prática da educação in- peciais compartilham na sala de aula com os
clusiva faz com que as escolas necessitem de demais colegas. Respeitar a atenção à divermudanças profundas. É necessário ter consci- sidade e manter a ação pedagógica “normal”
ência dos problemas que existem, é necessá- parece ser um desafio presente na integração
rio avaliar os resultados e analisar a transição dos alunos com maiores ou menos acentuada
dos alunos com necessidades educativas es- dificuldades para aprender (BRASIL, p. 24).
peciais da escola para a vida adulta.
Segundo Paiva (2013, pg. 209-230)
Pelo que vimos até agora, a formação do proTECNOLOGIA NA INCLUSÃO
fessor para uso da tecnologia, raramente aconOs PCN-EI afirmam que: Alguns educa- tece de forma sistematizada. Isso não é diferendores defendem que uma escola não precisa te no Brasil, onde a formação tecnológica fica,
preparar-se para garantir a inclusão de alunos geralmente, restrita a iniciativas individuais. É
com necessidades especiais, mas tornar-se comum entre os que advogam a apropriação
preparada como resultado do ingresso desses das novas tecnologias na educação, o recoalunos. Indicam, portanto, a colocação imedia- nhecimento de que elas ainda podem intimidar
ta de todos na escola. Entendem que o proces- muitos professores, apesar de acreditarem que
so de inclusão é gradual, interativo e cultural- o uso adequado da tecnologia por um profesmente determinado, requerendo a participação sor bem formado pode beneficiar enormemendo próprio aluno na construção do ambiente te os aprendizes.
escolar que lhe seja favorável (BRASIL, 1998,
As tecnologias estão presentes em
p. 18).
cada uma das pegadas que o ser humano deiEssas adaptações resguardam o ca- xou sobre a terra, ao longo de toda a sua hisráter de flexibilidade e dinamicidade que o tória. Desde um simples pedaço de pau que
currículo escolar deve ter, ou seja, a conver- tenha servido de apoio, de bengala, para um
gência com as condições do aluno e a cor- homem no tempo das cavernas, por exemplo,
respondência com as finalidades da educação até as modernas próteses de fibra de carbona dialética de ensino e aprendizagem. Não se no que permitem, hoje, que um atleta com amcolocam, portanto, como soluções remediati- putação de ambas as pernas possa competir
vas para “males diagnosticados” nos alunos, em uma Olimpíada, disputando corridas com
nem justificam a cristalização do ato pedagó- outros atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY,
gico igualmente produzido para todos na sala 1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).
de aula.
A rotina escolar tem demonstrado que
o processo de inclusão pode ser favorecido
quando existe a preparação e a dedicação dos
profissionais; o apoio especializado para os
que necessitam; e a realização de adaptações
curriculares e de acesso ao currículo (CARVALHO, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma que o desafio do atual educador é estabelecer
características de uma pedagogia que forme através do diálogo e do respeito à escuta, uma comunicação de relação humana para a formação de uma consciência crítica a qual o educando
está inserido.
Desse modo, a interação social depende da forma como a criança é recebida, acolhida,
observada, ouvida e compreendida em suas necessidades. Essa forma de relação e comunicação influencia o desenvolvimento psicoafetivo e determina a maneira como a criança vai interagir
com as pessoas, objetos e o meio em que vive. Desse pressuposto, a estimulação precoce é
concebida como ato ou efeito de excitar, incitar, exercitar, instigar, ativar, prematuramente, antecipar (FERREIRA, 2010, p.875).
E, de acordo com o que foi apresentado, a música ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, a memória, a concentração, autodisciplina, socialização, além de contribuir
para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
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NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE
JOVENS E ADULTOS (EJA)

RESUMO: O foco desse artigo é relatar os desafios encontrados pelos docentes no ensino-aprendizagem, na modalidade de Jovens e Adultos. Faremos uma reflexão sobre a referida
modalidade propondo a pedagogia crítica e transformadora. Compreendemos que o pedagogo tem um papel fundamental nesse processo de aprendizado, como já disse o Educador
Paulo Freire (1990) incentivador da alfabetização de Jovens e Adultos: O Educador é aquele
que precisa contribuir seu conhecimento com o Educando, respeitando suas experiências de
vida e leitura do mundo”.

Palavras-chave: Educação; Cultura; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

A

cidadania nasce a partir do reconhecimento das pessoas e dos cidadãos de seus
direitos e deveres. Isso acontece quando são possuidores de condições de criticidade e reflexão sobre sua condição e o seu papel na sociedade. Nesse sentido,
a educação desempenha um fator fundamental, pois possibilita o acesso, através da leitura e
escrita, a esse mecanismo reflexivo.
O objetivo desse artigo é trazer considerações sobre a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e seu currículo, como modalidade educativa prevista em lei, correlacionando-a com a
proposta governamental da nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, voltada para a
educação básica.
A educação básica tem ocupado lugar nas preocupações de alguns estudiosos, a exemplo de Saviani (1980), Arroyo (2007), Santos (2004), dentre outros, principalmente no que tange
à rede pública de ensino. A sociedade brasileira é permeada por uma desigualdade econômica
e social, resultado de um modelo capitalista de produção, no qual as políticas educacionais são
pensadas por e para uma classe dominante restando, assim, diversos desafios aos educadores,
como o repensar uma educação que permita aos educandos das classes menos favorecidas
almejam uma sociedade de direitos mais justa e democrática.
A ordenação jurídica nacional proposta pela Carta Magna de 1988, comparada às anteriores, ampliou consideravelmente o acesso a direitos, os mais variados, sendo, dessa forma,
chamada de constituição cidadã. Em relação à educação, a CF de 1988 designa uma seção
completa em seu capítulo III (artigos 205 a 214) com tratamento específico à educação nacional
e abre o leque para novas regras, advindas da posterior aprovação da Lei 9.394/1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), além de outras inúmeras leis secundárias, Decretos e Portarias que irão constituir todo esse ordenamento jurídico educacional.
Entretanto, deveremos tomar como foco central, as análises e reflexões sobre a EJA, seu
currículo e sua vinculação com a nova BNCC, sem adentrar na legislação da educação, de forma
geral. Nessa perspectiva, procuraremos analisar a Base Nacional Curricular Comum - BNCC e
suas implicações na Educação de Jovens e Adultos - EJA, modalidade que se configura como
alternativa para atender os indivíduos que por motivos diversos não frequentaram a escola na
idade própria, conforme estabelece a Lei 9.394/1996, denominada de Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB.
A EJA apresenta muitos desafios principalmente por ser um meio de minimizar o problema de inclusão social, e com isso faz necessário um professor com um perfil diferente do
professor das salas regulares. O perfil do professor de EJA precisa ser dinâmico, questionador,
atualizado, inovador, respeitando as diversidades dos alunos. Tendo em vista algumas observações feitas em meio de campo da escola de Educação de Jovens e Adultos, podemos comprovar que existe uma relação professor e aluno muito formal, deixando com que os educandos
fiquem receosos de expor suas ideias, ou solução de problemas. É papel do professor quebrar
esse paradigma e propor novas maneiras de relacionamento para essa modalidade, a fim de
contribuir para a formação da cidadania.
O quanto nós como educadores, através de nossa relação, contribuímos efetivamente
para liberação dos alunos? Para exposição do seu saber? Como desenvolver um trabalho diferenciado com Jovens e Adultos fazendo com que o nível de desistência nessa modalidade
diminua?
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REFLEXÕES SOBRE A EJA COMO
DIREITO FUNDAMENTAL
Tanto a CF de 1988, quanto a LDB
de 1996, trazem em seus textos referências
à educação de adultos, ou àqueles que não
a tiveram na idade própria. A emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009,
modificou o artigo 208, inciso I, da CF/1988:
“I – educação básica e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada
inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles
que a ela não tiveram acesso na idade própria”
(BRASIL, 1988, p. 122).
Vemos o estabelecimento do direito à
educação a toda a população adulta, maior de
18 anos que não teve, por motivos diversos,
condições de prosseguir na escola em idade
adequada. Nesse caminho, também, a LDB estabelece:
Art. 37. § 1º: Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996, art. 37).

Desta forma, configura-se o direito fundamental de acesso e permanência na educação formal brasileira para jovens, adultos e
idosos. Esse chamado direito fundamental é
trazido à nossa reflexão como um direito inalienável ao ser humano.
Sobre isso, Santos e Camargo (2017)
esclarecem que os direitos fundamentais são
sinônimos de direitos humanos e sua positivação nada mais seria do que a afirmação legal
de tais direitos. Em outras palavras, quando o
Estado, através de seus legisladores, resolve
constituir suas bases legais, seu ordenamento
jurídico e inclui os direitos humanos, considerados assim no plano internacional, eles passam
a se constituir direitos fundamentais naquela
nação e positivados naquelas leis.

Para os autores Santos e Camargo
(2017): “Há a tendência de que cada país, no
momento de elaboração de sua constituinte,
dispense tratamento aos direitos que aquela
sociedade entende como sendo fundamentais
para uma vida digna”.(SANTOS e CAMARGO,
2017, p. 27).
Esse é, sem dúvidas, o caso da educação formal, de modo geral, e da EJA, em específico, quando reconhecida pela Carta Magna
do Brasil como direito fundamental. Consideraremos essa legitimação no texto dos artigos 37
e 38 da LDB quando determinam: Art. 37.
A educação de jovens e adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. [...] § 2º O
Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola,
mediante ações integradas e complementares
entre si. § 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com
a educação profissional, na forma do regulamento. Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em
caráter regular. § 1º Os exames a que se refere
este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão
do ensino médio, para os maiores de dezoito
anos. § 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais
serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996).
Decididamente, não se trata de uma
modalidade complementar de educação, nem
deve ser entendida como espécie de apêndice
do ensino para preencher lacunas advindas de
quaisquer tipos de dificuldades no processo
educativo. Trata-se de uma modalidade educativa “viva”, possuidora de um público alvo,
específico e singular, dotado de vivência e de
expectativas a respeito de si e da escola.
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Essas condições demandam o estabelecimento de práticas educativas voltadas à
criação de um currículo diversificado e que seja
atrelado com a prática desses sujeitos. Buscamos, de antemão, esclarecer essa constituição
da EJA, emanada da Constituição Federal e da
LDB, para alicerçar as discussões a seguir, no
sentido de garantir sua legitimidade e, de certa
forma, traçar um confronto com as discussões
da BNCC e, nela, o espaço reservado para a
EJA.

O currículo que ora abordamos para
a escola, em geral e, especificamente, para
a EJA, deve se afastar do tradicionalismo, do
verticalismo e se conectar na realidade de existência de cada sujeito, de cada indivíduo do
processo educativo, não apenas nos alunos.
A nossa emancipação enquanto cidadão depende, intrinsecamente, da nossa capacidade
de compreender essa premissa. Por isso Freire
diz que o currículo tem sempre natureza política. Em contrapartida, o que procuramos trazer
à reflexão não são simplesmente os aspectos
REFLEXÕES SOBRE O CURRÍCULO DA pedagógicos aplicáveis ao currículo da EJA,
conforme desejamos, mas sim aquilo que se
EJA
pratica no cotidiano e na realidade das escolas
Do que se constitui o currículo? De que públicas brasileiras, que dicotomiza drasticaele é formado? Quais elementos estão presen- mente com a teoria freireana do diálogo e da
tes e contribuem para a estruturação do currí- cooperação.
culo? O currículo escolar é um campo aberto
Nesse sentido, Chizzotti e Ponce
de ideias e pensamentos, muitas vezes conflitantes, mas que interagem entre si. É um dever, (2012) apontam que a tônica na constituição
constituído de muitos atores e autores que se dos currículos escolares no Brasil, a partir da
materializam na escola e nas instituições edu- CF de 1988, da LDB de 1996, além de garantir
cativas. É, nas palavras de Souza (2011, p. 25), e ampliar os direitos em relação à educação é
a descentralização da gestão educacional en“uma arena de conflitos e poder”.
tre estados e municípios. O resultado disso foi,
Na Educação de Jovem e Adulto isso é para os autores, a criação de uma enorme “colmais facilmente percebido, porque o viés espe- cha de retalhos” em relação à constituição da
cífico dessa modalidade fomenta essa percep- política curricular no país que, grosso modo,
ção. São jovens e adultos que, como afirma- importa currículos produzidos por “especialismos anteriormente, procura sentido na escola tas”, mas que não condizem com sua realidade
e, aqui, a união currículo/linguagem desempe- interna, de suas redes e de seus sistemas de
nha esse papel de estabelecer as práticas coti- ensino. Segundo os autores,
dianas desses sujeitos.
Compreendemos que o currículo é vivo
e é indissociável com a prática, com o fazer
diário de cada pessoa e profissional da educação, alicerçado pela autonomia e pelo desejo
do novo. Assim, não podemos conceber um
currículo e uma escola estática e presa em si
própria. Numa abordagem freireana do currículo concluímos que este não deve ser engessado, do tipo narrativo, hierárquico, ao contrário,
deve ser dialógico.

Os currículos brasileiros estão contraditoriamente condicionados por duas fortes tendências: de um lado, a
da tradição humanista de formar cidadãos para o convívio coletivo e a coesão social; de outro, a voltada para
formar indivíduos com as competências e habilidades
requeridas pela competição globalizada do conhecimento e pela concorrência intra e internacional das instituições educativas (CHIZZOTTI E PONCE, 2012, p. 32).
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Não há, assim, muito espaço para o
desenvolvimento didático-pedagógico, mas
sim pelas lutas ideológicas e pelo conflito e
busca de legitimação do poder. Temos uma
contradição que se expressa de maneira muito
forte na Educação de Jovens e Adultos. Essa
oposição entre o que os autores chamam de
tradição humanista e a competição característica da globalização marca muito profundamente o mundo para os adultos, muitas vezes já
inseridos no trabalho e que voltam à escola
com outros objetivos.

Quando falamos sobre educação de
Jovens e Adultos, podemos focar em coisas
do dia a dia dos alunos como estímulo à permanência deles na escola. É de extrema importância que o professor pergunte sobre as dificuldades dos educandos, pois a ação de ouvir
essas dificuldades podem ser ferramentas que
o professor poderá utilizar para dar sentido à
sua a prática docente, cujas aulas expositivas
acontecerão com a participação ativa dos alunos que participarão colocando seu ponto de
vista a partir do conhecimento prévio e da motivação que cada um traz consigo:

PROFESSOR E ALUNO DO ENSINO EJA
Na Educação de Jovens e Adultos
(EJA) é uma modalidade de ensino comparada
por lei voltada para as pessoas que não conseguiram por algum motivo não tiveram acesso
ao ensino regular na idade regular na idade
apropriada, com essa oportunidade de voltar
à escola esses alunos se deparam com muitos desafios, pois são Jovens e Adultos que
trabalham que são donos de casa, chefes de
família, vindo com muita bagagem e experiências de vida que precisam ser ouvidas e respeitadas. “Quem ensina aprende ao ensinar,
e quem aprende ensina ao aprender” FREIRE
(1997). Pode-se considerar que a troca de experiência no âmbito escolar é uma forma de
adquirir conhecimentos.
O relacionamento do professor e aluno acontece na permissão de diálogo, ambos
buscando algo em comum que é o aprendizado. O autoritarismo tradicional, ou apenas
ouvir e receber conhecimento precisa ser banido, para dar lugar à liberdade de expressão,
assim transferindo o conhecimento do mundo
do Educando.
Focamos a um professor como elemento crucial, o professor deve ter intenção como
os alunos, conhecendo a história de cada um,
e dando oportunidade a eles mostrarem o que
sabem a respeito dos conteúdos a serem abordados: “Só conhecendo a cultura do educando
é o que o educador conseguirá dialogar com
o mesmo e por isso ouvindo-o não correrá o
risco de ser autoritário” (FREIRE, 1985, p.31).

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnica de materiais de métodos para uma aula dinâmica assim é preciso indispensável mesmo, que
o professor se ache o “repousado” no saber de
que a pedra fundamental e a curiosidade do ser humano. É ela que me fez perguntar, conhecer, atuar mais perguntar, e conhecer (FREIRE, 2007, p.86).

Com isso podemos dizer que o artigo
não foca apenas em um aspecto do indivíduo,
quando a abordagem do professor é direcionada de forma correta ele direciona o aluno a
outros caminhos que fará com que ele se desenvolva, e consequentemente o aprendizado
aconteça.
A ideia é de que o diálogo aconteça
em sala de aula e que o aluno faça trocas recíprocas entre ele e outro, desenvolvendo capacidades importantes como memória e atenção,
tornando as aulas mais prazerosas e diminuindo a desistências desses alunos:
[...] Própria realidade dos educando, o educador conseguirá promover a motivação necessário à aprendizagem, despertando neles interesse e entusiasmos abrindo-lhes um maior campo para os que estão aprendendo
e ao mesmo tempo, precisam ser estimulados para resgatar sua autoestima, pois sua ignorância lhes trará ansiedade, angústia e complexos de inferioridades. Esses
jovens e adultos são tão capazes como uma criança,
exigindo somente mais técnica e metodologia eficiente
para esse tipo de modalidade (GADOTTI, 1996, p.83).
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Assim, se um novo conteúdo pode ser
relacionado a uma experiência, há algo conhecido que fará sentido para o educando. Dessa
forma, ele terá grandes chances de transformar o que sabe em um novo saber, ou seja, o
adulto tem grandes vantagens de “controlar”
a sua memória desde que a informação a ser
armazenada apresente algo familiar e agregue
a ele algum significado.

Essa política, pautada pela inclusão e
qualidade social, prevê um processo de gestão e financiamento que assegure isonomia
de condições da EJA em relação às demais
etapas e modalidades da Educação Básica, a
implantação do sistema integrado de monitoramento e avaliação, uma política específica
de formação permanente para o professor que
atue nessa modalidade de ensino, maior alocação do percentual de recursos para estados
Em geral, o interesse e a curiosidade e municípios e que esta modalidade de ensino
do adulto são bem dirigidos, não é aleatória seja ministrada por professores licenciados”.
como os das crianças, sua vida já é mais definida e seu senso de atualidade é bem mais deDestacam-se, neste posicionamento,
senvolvido. Sendo assim, o interesse e a curio- portanto, os seguintes fatores:
sidade do adulto estarão voltados para aquilo
que se mostra importante e útil.
• A necessidade de isonomia da EJA
em relação às demais etapas de
Portanto a utilização de métodos eduformação da educação básica;
cacionais que se envolvem diretamente os fa• A criação de um sistema nacional
zeres diários e as experiências do educando
integrado para a EJA no tocante a
terão mais empatia e aceitação, gerando bons
avaliação e monitoramento;
resultados:
• Formação permanente e específica para profissionais de educação
Não é possível respeito aos educandos, a sua dignicom foco em EJA;
dade, a seu ser formando-se, a sua identidade fa• Destinação de verbas para estados
zendo-se, e não se se levando em consideração as
e municípios especificamente para
condições em que ele vêm existindo, se não se reaplicação em EJA;
conhece a importância dos “conhecimentos de ex• Contratação de professores licenperiências feitas” com que chegam à escola. O resciados para atuação em EJA.
peito devido à dignidade do educando não permite
subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele
traz consigo para a escola (FREIRE, 1996, p.37).

DIRETRIZES CURRICULARES PARA
EJA E REFLEXÕES SOBRE A EDIÇÃO
DA BNCC
De acordo com a Conferência Nacional
da Educação Básica, ocorrida em 2008, para
que a Educação de Jovens e Adultos possa
ocorrer efetivamente é necessário consolidar
“uma política de educação de jovens e adultos
(EJA), concretizada na garantia de formação
integral, da alfabetização e das demais etapas
de escolarização, ao longo da vida, inclusive
àqueles em situação de privação de liberdade.

As discussões e regulações relativas à
EJA no Brasil, em termos mais recentes, começaram de forma efetiva com a promulgação da
Constituição de 1988, em que já se definiam
como responsabilidades do estado o “ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria“ (artigo 208) e que, para todas
as modalidades, o que inclui a Educação de
Jovens e Adultos, deve prevalecer a “igualdade de condições de acesso e permanência na
escola” (artigo 206), para que se promova o”
bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de
discriminação” (artigo 3).
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Destacam-se, desde então, aspectos
que retornaram ao debate em 2008, após 20
anos da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, como a isonomia, o acesso à educação para quem não teve acesso na infância
e adolescência, ou seja, já em idade adulta,
independentemente de qualquer circunstância
ou situação.

Mais recentemente, com as discussões
relativas à criação da BNCC – Base Nacional
Comum Curricular, que já havia sido mencionada na LDB, no artigo 38, conforme pudemos
ver, a Educação de Jovens e Adultos voltou a
ser parte dos itens em discussão. Num primeiro momento, nas versões 1 e 2 surgidas do
debate nacional houve algum foco específico
em EJA, como se pode perceber ao analisar
No meio do caminho entre a Constitui- o documento e verificar a existência de itens e
ção de 1988 e Conferência Nacional de Edu- tópicos em que tal modalidade é referenciada,
cação Básica de 2008, coube a Lei de Diretri- incluída e debatida.
zes e Bases da Educação (LDB), colocada em
As versões finais, no entanto, suprivigor em 1996, definir parâmetros mais claros
mem o olhar mais detalhado e específico em
no tocante a critérios específicos para a EJA.
relação à EJA. Isso ocorre, segundo Maria HeA LDB, em seu artigo 37, definiu que a lena Guimarães, do MEC, para que o segmento não seja “estigmatizado” e percebido como
“Educação de Jovens e Adultos será destinada
outsider (exterior) em relação ao ensino reguàqueles que não tiveram acesso ou continuidalar. Segundo a educadora Guiomar Namo de
de de estudos no Ensino Fundamental e Médio
Mello, uma das profissionais responsáveis pela
na idade própria”, com os “sistemas de ensino”
elaboração da 3ª versão da BNCC, a EJA “está
tendo que assegurar “gratuitamente aos jovens
incluída na educação regular e, como tal, foi
e aos adultos, que não puderam efetuar os
considerada no conjunto dos direitos de aprenestudos na idade regular, oportunidades edu- dizagem de todos”, já que, “a base não é curcacionais apropriadas, consideradas as carac- rículo” e as especificidades de EJA devem ser
terísticas do alunado, seus interesses, condi- discutidas relativamente aos pormenores de
ções de vida e de trabalho, mediante cursos e currículo.
exames” e cabendo ao Poder Público viabilizar
e estimular “o acesso e a permanência do traÉ certo que, os especialistas, por outro
balhador na escola”. A LDB, ainda, no mesmo lado, discordam desta linha de ação assumiartigo 37, propõe e promove a articulação da da pelo MEC na elaboração da 3ª versão da
EJA com a educação profissional.
BNCC, pois acreditam que aspectos particulares da Educação de Jovens e Adultos, ou seja,
Há, ainda, na mesma Lei de Diretrizes suas peculiaridades, debatidas desde a proe Bases da Educação Nacional, no artigo 38, mulgação da Constituição de 1988, com maior
ainda em referência a EJA, a proposição de ênfase com a LDB em 1996 e revisitadas em
que os sistemas de ensino mantenham “cur- 2008 na Conferência Nacional da Educação
sos e exames supletivos, que compreenderão Básica, demandam estudo, foco e diretrizes já
a base nacional comum do currículo, habilitan- na BNCC.
do ao prosseguimento de estudos em caráter
Questões como a definição dos limites
regular”. No tocante aos exames, o que se especificam são provas que comprovem a fluên- etários, a formação de educadores com foco
cia e capacitação para a conclusão do Ensino em EJA, a definição de um sistema de alcance
Básico, primeiramente no que tange ao Ensi- nacional para este segmento, o estabelecimenno Fundamental (para maiores de 15 anos) e, to de modelos de avaliação, as metodologias
num segundo patamar, para o Ensino Médio específicas a serem utilizadas na formação de
jovens e adultos e, ainda, a aproximação com
(para maiores de 18 anos).
os cursos técnicos demandam regulação.
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A questão que fica, então, é se isso
deve já acontecer na BNCC ou não. A queda
de braço entre o MEC/Inep e os especialistas
ocorre justamente em virtude da questão de
quando, onde e como essas especificidades
serão definidas e publicadas. Ao que parece,
neste momento, prevalece o MEC/Inep, como
órgão regulador, a definir que isso não estará
presente na BNCC, de abrangência mais ampla, segundo seus gestores, na qual as especificidades do EJA ou de outros segmentos não
serão incluídas. Cabe saber se, em médio prazo, tais regulações surgirão, então, em algum
outro documento e, se, ao menos serão consideradas, discutidas e elencadas para orientação geral dos envolvidos.

A BNCC E A EJA
A Educação de Jovens e Adultos (EJA),
assim como as outras modalidades da educação básica, também terá como referência para
elaboração de seu currículo a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), cuja terceira versão
foi divulgada em abril deste ano. O documento
não dá orientações específicas para a modalidade, e as adaptações deverão ficar a cargo
de estados e municípios, também responsáveis pela adequação às realidades locais.
De acordo com Maria Helena Guimarães, secretária executiva do MEC, o objetivo
de não tratar a modalidade separadamente foi
“não estigmatizar o público da EJA, retirando-o da educação regular”. “Na LDB, essa modalidade está incluída na educação regular e,
como tal, foi considerada no conjunto dos direitos de aprendizagem de todos.

“Os conteúdos devem estar de acordo com a realidade dos alunos, respeitando
os seus conhecimentos prévios, que não são
os mesmos dos alunos do regular”, explica Tatiana Sznick, professora de inglês na EJA da
Emef Doutor Fábio da Silva Prado. “Na prática,
busca-se que os alunos desenvolvam a autonomia na aprendizagem, não que decorram
conteúdos. Para isso, é preciso aproximar os
saberes de sua realidade.”
Segundo Roberto Catelli Júnior, da
ONG Ação Educativa, o resultado de currículos
ou abordagem inadequados na EJA pode ser
a evasão, um dos grandes problemas enfrentados pela modalidade. “A desistência tem a
ver com três coisas, pelo menos: problemas
de trabalho, de moradia ou de localização da
escola, e o próprio currículo”. No caso do currículo, às vezes porque a escola tem um horário
extenso demais, ou um modelo de aula em que
o aluno não acredita. Assim, ele simplesmente
vai embora.

A Base deveria ter um capítulo especial
para a EJA, para as modalidades, nele, poderiam ser dadas orientações sobre as diferenças
da modalidade com relação ao ensino regular,
o que auxiliaria as redes nas discussões sobre
o currículo. Sandra Leite, da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp, também acredita que
a Base deveria contemplar as particularidades
da educação de jovens e adultos, e critica o
fato de a modalidade ocupar um papel quase
sempre de coadjuvante nas discussões sobre
educação básica. “A EJA sempre aparece nos
documentos legais ‘entre vírgulas’, como se a
educação básica, regular e escolarizada, fosse
A ausência de orientações para a toda uma coisa só”.
elaboração do currículo da EJA, contudo, foi
Dar orientações específicas, porém,
motivo de críticas por parte de educadores e
pesquisadores. O motivo é a especificidade da nunca foi um dos objetivos da Base Nacional
modalidade, que atende um público muito he- Comum Curricular. Hilda Micarello, coordenaterogêneo e distinto do ensino regular, o que dora das duas primeiras versões do documenexige adaptação tanto dos conteúdos aborda- to, diz que a intenção não era abordar as modos quanto da maneira de tratá-los em sala de dalidades separadamente, mas sim oferecer
parâmetros que valessem para toda a educaaula.
ção básica. “Nosso entendimento sempre foi
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que, uma vez definido na Base esse conjunto Ação Educativa. Em 2002, foi publicada uma
de objetivos de aprendizagem para toda a edu- proposta voltada ao segundo segmento, corcação básica, caberia a cada sistema fazer as respondente aos anos finais da etapa.
suas adequações”.
Um documento nos mesmos moldes,
Nas primeiras versões da BNCC, os ter- mas voltado ao ensino médio, nunca chegou a
mos jovens e adultos aparecem diversas vezes ser produzido. Desde então, também não houno texto, numa tentativa de incluir esse público. ve a elaboração de novas propostas nacionais.
Na segunda versão há, inclusive, parágrafos As PCNs para o primeiro e o segundo segmenque citam as modalidades, prevendo a produ- to da EJA estão disponíveis no site do MEC.
ção posterior de documentos que tratassem de Para Paulo Mello, da Universidade Estadual
como a Base se colocaria em relação a elas, já de Ponta Grossa (UEPG), a desatualização do
que possuem diretrizes próprias.
currículo é prejudicial, uma vez que os conteúdos a serem ensinados e discutidos devem
Na segunda versão, houve uma maior estar sempre conectados com o momento viviaproximação com a Secadi (Secretaria de Edu- do pela sociedade. “Todo currículo é um docucação Continuada, Alfabetização, Diversidade mento histórico, porque é datado. Responde a
e Inclusão). Isso foi parte do processo, as- demandas do campo da educação num certo
sim como foi com as associações científicas instante, no plano dos estudos científicos e do
e movimentos sociais, além das contribuições que se considera relevante numa determinada
do público. Já na terceira versão, a expressão época”.
‘jovens e adultos’ aparece de maneira menos
recorrente. Segundo Guiomar Mello, a terminoO professor exemplifica com temas que
logia adotada na Base é genérica. As adapta- ganharam importância nos últimos anos e que,
ções ficariam a cargo de estados e municípios. por isso, devem integrar os currículos. “Hoje,
as demandas de estudos sobre a diversidade
A necessidade da elaboração de pro- são uma questão fundamental. Os direitos hupostas curriculares para a EJA não é uma dis- manos, na área de humanidades, também são
cussão recente. As Diretrizes Curriculares Na- uma discussão importante.”
cionais para a modalidade foram publicadas
em 2000, por meio do parecer 11 do CNE,
Mas, se não há documentos com
cujo relator foi Carlos Roberto Jamil Cury. Pos- orientações curriculares mais recentes em níteriormente, em 2010, foram publicadas as di- vel nacional, o mesmo não se pode dizer das
retrizes operacionais, que tratam da duração realidades locais. Alguns estados e municípios
dos cursos, idade mínima para ingresso e a têm publicado suas próprias propostas currieducação à distância na modalidade.
culares para a EJA. Não há um levantamento
que mostre quantos entes federativos possuem
Ao longo dos anos, o parecer de Ja- diretrizes para a EJA, mas em estados como
mil Cury recebeu aditivos, que tratam da or- São Paulo e Santa Catarina, por exemplo, vaganização da modalidade dentro da educação lem os mesmos documentos elaborados para
básica. São elementos que influenciam muito a educação básica como um todo. Já Distrito
quando vamos discutir currículo, mas que não Federal, Paraná, Tocantins, Rondônia, Rio de
tratam de orientações curriculares. Nesse sen- Janeiro e Alagoas têm currículos específicos.
tido, há a Proposta Curricular Nacional para a Para Sandra Leite, da Unicamp, a discussão
EJA, publicada em 2001, voltada apenas aos de currículos específicos para a EJA no âmbito
anos iniciais do ensino fundamental – o cha- das secretarias, tendo a BNCC como referênmado ‘primeiro segmento’. O documento foi cia, é ‘a esperança que resta’. Segundo ela,
elaborado a partir de uma iniciativa da ONG “Não é impossível, mas é difícil”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho nos despertou uma visão crítica sobre o assunto relacionado ao Ensino de
Jovens e Adultos (EJA), ao aprofundar no assunto melhoramos nosso conceito sobre a BNCC,
pois na verdade a BNCC dispensa uma atenção maior para a Educação Infantil, fomentando a
ideia de que educando as crianças futuramente erradicaram o analfabetismo, sem levar em consideração o débito que o sistema tem com outro público.
Mas isso o artigo nos mostra que uma nova geração de professores que está vindo por
aí faz a total diferença em atitudes, demonstrando às autoridades que o EJA precisa sim de uma
atenção, pois o direito da educação é inerente para qualquer pessoa de qualquer idade.
O currículo não deve ser um espaço para legitimar essa ou aquela cultura ou esse ou
aquele grupo de pessoas ou classe social, ele deve ser híbrido, porém deve estar aberto às negociações entre pensamentos e posições culturais diferentes, como é o objetivo da BNCC que
se tornará lei em breve. Para Macedo, o currículo é um lugar de enunciação, portanto, de negociação. Assim: “Não é possível contemplar as culturas, seja numa perspectiva epistemológica
seja do ponto de vista moral, assim como não é possível selecioná-las para que façam parte do
currículo. O currículo é ele mesmo um híbrido, em que as culturas negociam com a diferença”
(MACEDO, 2006, p.105).
Faz-se importante ressaltar que há uma cultura escolar em relação à modalidade EJA e
também implicações políticas e sociais em relação à Educação, as quais interferem nas pesquisas e na prática cotidiana das escolas.
Como exemplo disso, o governo atual vem negligenciando a educação e as organizações sociais em prol da educação pública, nesse sentido, duas ações que comprovam essa
afirmação já foram efetuadas: a retirada da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI) que não integra mais o Ministério da Educação; e, mais recentemente, a cadeira de representação no Conselho Nacional de Educação (CNE) das organizações sociais como os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, bem como entidades históricas
como a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED).
Tais procedimentos, de certa forma, demarcam uma intencionalidade política do governo
atual, que é subsumir a EJA talvez ao currículo profissionalizante voltado apenas para a inserção
no mercado de trabalho, sendo que a presença de entidades de governo com o Sistema S e
Confederação Nacional das Indústrias (CNI) teve a sua participação ampliada no CNE.
Portanto, a visão reparadora da educação popular, como possibilidade de propiciar novas leituras do mundo aos sujeitos que já foram
excluídos da escola regular no tempo ideal, não é a concepção que
subjaz o governo atual e, assim sendo, o Ministério da Educação.
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O ENSINO DE ARTES NAS ESCOLAS
BRASILEIRAS

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo elucidar que por meio do ensino de artes o professor
poderá contribuir com o desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos de seus alunos e
também melhorar a qualidade do ensino de artes aos educandos, possibilitar também que
o professor compreenda que o aluno necessita desenvolver sua potencialidade em artes. A
ideia de pesquisar este tema é observar como as crianças vibram com a possibilidade de colocar o que sentem e pensam na sala de arte, poderá ser uma grande experiência para pôr em
prática sua própria criatividade artística, muitas vezes oculta ou reprimida por fatores externos. Nesse contexto, a influência que a arte exerce na discussão sobre métodos do ensinar e
aprender nas escolas é um grande desafio de hoje posto aos educadores e de como ensinar
artes na escola. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do
tema abordado.

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

O

Brasil ainda passa por um processo de grandes transformações, apesar de inúmeras mudanças em pleno século XXI.
E, alguns educadores, não possuem uma visão globalizada da disciplina, artes visuais não é apenas pintar e desenhar, reproduzir cópias ou desenho livre nas aulas.
Sabemos que ao fazer e conhecer arte como instrumento da prática pedagógica, o aluno
percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação
com o mundo.
E, com a sociedade como um todo, desenvolvem, percepção, observação, sensibilidade
e imaginação que contribui para sua criticidade e desenvolvimento como um cidadão do mundo segundo Ana Mae Barbosa (2010, p. 2): “A arte na educação afeta a invenção, inovação e
difusão de novas ideias e tecnologias, encorajando um meio ambiente institucional inovador e
inovador” (BARBOSA, 2010, p. 2).
Dessa forma, com as mudanças sociais, incluindo a educação, faz-se necessário que o
docente esteja sempre preparado para acompanhar e participar dessas mudanças para oferecer
qualidade aos seus alunos.
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O ENSINO DE ARTES NAS ESCOLAS
BRASILEIRAS

Conhecer a “gramática visual” torna os
alunos aptos e capazes para ler e interpretar
imagens de forma consciente “A linguagem visual nos domina no mundo lá fora e não há
nenhuma preocupação dentro da escola em
preparar o aluno para ler essas imagens. O
público quer conhecer; falta educação para a
arte” (BARBOSA, 1998).

Um docente contemporâneo utiliza-se
da ferramenta artística como um grande auxiliar, dentro de uma escola, a arte tem o poder
de interagir em todas as disciplinas de forma
suave e criativa e a sala de aula é um espaço
onde as ideias e os conhecimentos se enconArtes é uma disciplina bastante abrantram, criando assim um ambiente de aprendigente, rica em conhecimentos, os educadores
zado mútuo.
necessitam aprender a explorar essa disciplina
Quando vivemos a prática ensinar- procurando estratégias para disseminar esses
-aprender participamos de uma experiência conhecimentos para que os alunos possam
total, diretiva, política, ideológica, pedagógica, ser capazes de se tornarem críticos e reflexiestética e ética, em que a boniteza deve estar vos diante de uma imagem ou obra de arte:
de mãos dadas com a decência e a seriedade. “Os professores, tradicionalmente, no Brasil,
Segundo Paulo Freire (2003 apud GADOTTI, têm medo da imagem na sala de aula. Da televisão às artes plásticas, a sedução da imagem
1991, p.29).
os assusta, porque não foram preparados para
Dessa forma, é necessário que o do- decodificá-la e usá-la em prol da aprendizagem
cente tenha como objetivo preparar seus alu- reflexiva de seus” (BARBOSA, 1988, p. 138).
nos para ter uma visão ampla da sociedade
em que vive:
Em nossa vida diária estamos rodeados por imagens
impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos etc. Como
resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática visual e sua sintaxe
através da arte e tornar as crianças conscientes da
produção humana de alta qualidade é uma forma de
prepará-las para compreender e avaliar todo o tipo
de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens (BARBOSA, 1998, p. 17).

Segundo a autora, é necessário que
os professores sejam devidamente preparados
nas universidades. Os cursos de artes visuais
ainda estão longe de preparar o professor de
forma plena. E, cabe ao sistema educacional
brasileiro rever essas questões o professor
deve sair da faculdade devidamente preparado.

O Ensino Fundamental, de acordo com
o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394 de 20 de dezembro
de 1996 (BRASIL, 2008), objetiva a formação
básica do cidadão, garantindo “o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”; “[...] a
Contudo, ler imagens é uma exigência compreensão do ambiente natural e social, do
da sociedade moderna, portanto, há uma gran- sistema político, da tecnologia, das artes e dos
de quantidade de informações que recebemos valores em que se fundamenta a sociedade”.
por meio dessa linguagem.
Uma conquista importante ocorreu na
mesma Lei no seu Art. 26, 2 estabelece que “o
ensino de Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
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As habilidades e competências que devem ser observadas pelos professores nos alunos. Diante disso, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997, p. 15), logo na apresentação
da proposta do volume 6, das séries iniciais do
Ensino Fundamental, destinado à Área Curricular Arte, diz que:

A educação em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido
à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela
natureza e nas diferentes culturas (PCN, 1997, p. 15).

A educação em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por
meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação (BRASIL, 1997,p.15).

O ensino de arte no ensino fundamental I, permite às crianças desenvolverem sua
criatividade, para isso as aulas devem proporcionar a análise de autoconhecimento.

Dessa forma nos anos iniciais o aluno
deve ser incentivado a enfatizar o desenvolvimento de formas a criar ideias originais, expressar-se, articulando a percepção, a imaginação,
a emoção, a criatividade, a sensibilidade e a
autoconfiança:

Para tanto, com o uso de aulas produtivas utilizando diversas imagens de artes com
um leque abrangente de artistas, materiais diversos devem ser apresentados aos alunos, a
fim de desenvolver desde a infância o pensamento crítico e o conhecimento artístico.

As inúmeras transformações no ensino
de artes no Brasil tiveram uma noventa acontece uma grande reestruturação uma nova proposta metodológica contemporânea chamada
Proposta Triangular, criada por Ana Mae Barbosa, cujos eixos principais são: Contextualização, Fazer Artístico (fazer artístico) e ApreciaO professor precisa criar no aluno de- ção (leitura de imagens).
senvolver a capacidade estética, estimular e
A arte educadora Ana Mae Barbosa,
promover a apreciação estética Ana Mae Barbosa leva-nos a pensar na necessidade da arte difundiu por todo país sua proposta conforme
em duas etapas fundamentais do ser humano mostra a Ilustração 1, as setas não seguem uma
em sociedade: o momento de sua alfabetiza- única direção. Portanto, a Proposta Triangular
não apresenta uma sequência metodológica,
ção e a adolescência.
ora pode-se trabalhar leitura de imagens e parDe acordo com os Parâmetros Curri- tir para a contextualização ou para a produção
culares Nacionais (1997) a Arte voltada para artística, ocorrendo o mesmo com os demais
o ensino fundamental contribui com o ensina- eixos, não sendo uma metodologia estática.
mento de outras áreas específicas. Este docuSegundo a autora, a proposta surgiu
mento relata que:
de uma adaptação de vários métodos que ela
conheceu na sua trajetória como pesquisadora, a proposta surgiu então para reestruturar o
ensino de arte no Brasil, que até então predominava nas escolas o ensino geométrico, desenhos prontos (cópias), datas comemorativas.

Deste modo, é necessário começar a educar o olhar
da criança desde a educação infantil, possibilitando
atividades de leitura para que além do fascínio das cores, das formas, dos ritmos, ela possa compreender o
modo como a gramática visual se estrutura e pensar criticamente sobre as imagens (BARBOSA, 2008, p.81).
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A proposta foi interpretada a princípio
A contextualização não precisa necesde forma errada, alguns educadores de manei- sariamente partir de uma linear histórica, é imra equivocada acerca da Proposta Triangular portante estabelecer relações com a leitura da
passaram a aplicar separadamente cada um imagem e sua experiência vivida.
dos eixos e criaram uma hierarquia entre as
atividades.
E, experiência essa, construída socialmente ou subjetivamente, porque sem essa
Ademais, alguns professores passaram construção não haverá compreensão elas dea ensinar primeiramente a partir da contextua- vem estar ligadas, a leitura deve ser feita selização, depois faziam a leitura de imagens e, guindo suas próprias descobertas para que o
por último, a produção artística, seguindo em pensamento crítico seja prazeroso e livre.
todas as aulas essa mesma sequência.
Segundo Barbosa (1998) “leitura de
Criando uma forma errada da interpre- imagem, é busca, é descoberta, é o despertação, outro erro de interpretação segundo a tar da capacidade crítica, nunca a redução dos
pesquisadora foi a restrição do fazer artísticos alunos a receptáculos das informações do proa releitura de obras de arte de acordo com fessor, por mais inteligentes que elas sejam”.
(BARBOSA, 1998, p.17): “a anemia teórica
domina a arte-educação, que está fracassando
Pelo o autor, “Numa obra de arte, difena sua missão de favorecer o conhecimento rentes episódios, acontecimentos se mesclam
nas e sobre artes visuais, organizado de forma materialmente e fundem-se numa unidade, ema relacionar produção artística com apreciação bora as partes não desapareçam nem percam
estética e informação histórica”.
seu caráter próprio quando isto sucede” (BARBOSA, 1998, p.24).
Com a reformulação do ensino de artes em meados dos anos de 1990 a concepO fazer artístico é o processo no qual
ção de ensino foi totalmente modificada sua o aluno cria seu trabalho, desenho, pintura, esnomenclatura passou de Educação Artística cultura, etc. por meio de uma técnica que está
para Arte.
intrinsecamente ligada à apreciação (leitura) da
imagem e a contextualização.
Assim, a Lei nº 9394/96 revogou as
disposições anteriores e a Arte passou a ser
E, é por meio dele o fazer artístico que
considerada obrigatória na educação básica. o aluno passa a compreender e assimilar os
O seu artigo 26, §2º: “O Ensino da arte cons- períodos artísticos e suas obras de arte, bem
tituirá componente curricular obrigatório, nos como expressar suas ideias, sentimentos e
diversos níveis da educação básica, de forma concepções.
a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1997, p.30).
De acordo com Barbosa (1998, p. 38),
“qualquer conteúdo, de qualquer natureza visuAinda, segundo Barbosa (1979), o pro- al e estética, pode ser explorado, interpretado
fessor precisa ter um bom entendimento acer- e operacionalizado através da Proposta Trianca dos fundamentos da Arte e deve transmitir gular”.
esse conhecimento mesmo que informalmente
Segundo este documento: “A Proposaos estudantes, conscientizando-os que a arte ta Triangular é construtivista, interacionista, dianão serve apenas para mexer com materiais ou logal, multiculturalista e é pós-modernista por
imagens na escola, porque simplesmente faz articular tudo isto e por articular arte como exparte do currículo e deve fazê-lo.
pressão e como cultura na sala de aula” (BARBOSA, 1998, p.41). Para o autor (1991):
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Fazer é insubstituível para a aprendizagem da arte, uma
forma diferente do pensamento/linguagem discursivo,
que caracteriza as áreas nas quais domina o discurso verbal, e também diferente do pensamento científico presidido pela lógica (BARBOSA, 1998, p. 34).
Um currículo que integre atividades artísticas, história
das artes e análise dos trabalhos artísticos levaria à
satisfação das necessidades e interesses das crianças,
respeitando ao mesmo tempo os conceitos da disciplina
a ser aprendida, seus valores, suas estruturas e sua específica contribuição à cultura (BARBOSA, 1998, p.17).

Ensinar e aprender arte são ações importantes no contexto escolar e, também, no
contexto social. A herança cultural de um povo
não pode ser limitada a alguns, mas precisa e
deve ser disponibilizada a todos.
Tentativas para assegurar que esse
compromisso se convertesse em realidade demandaram alterações nas práticas escolares e
nas legislações educacionais.

Esforços foram e vêm sendo feitos pelos profissionais que atuam no campo educacional, mas não parecem suficientes para que
a ação docente atenda às necessidades de
aprendizagem dos alunos, “[...] uma vez se
questiona a qualidade do ensino artístico em
muitas escolas por lhes faltarem infraestrutura,
material de apoio e professores qualificados”
A produção de arte faz a criança pensar inteligentemen- (GOMES; NOGUEIRA, 2008, p.587).

Dessa forma, é necessário que a arte
educadora esteja sempre atenta às produções
dos alunos, criando assim, ambientes propícios “a livre expressão” para que a proposta
triangular seja interligada de maneira a estabelecer uma conexão perfeita entre elas:

te 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. Este mundo cotidiano está cada vez mais sendo dominado pela imagem.
Há uma pesquisa na França mostrando que 82% da
nossa aprendizagem informal se faz através da imagem
e 55% desta aprendizagem é feita inconscientemente.
Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através
da leitura de imagens 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. Esta decodificação precisa ser associada ao julgamento da qualidade do que
está sendo visto aqui e agora e em relação ao passado.
Preparando-se para o entendimento das artes visuais
se prepara a criança para o entendimento da imagem
quer seja arte ou não (BARBOSA, 2008, p. 34-35).

A valorização dos conhecimentos relativos à área de arte é inegável, quando sob foco
os documentos legais e os discursos oficiais.
Também é evidente que, ao longo dos séculos,
o ensino de arte foi conquistando espaço no
ambiente escolar e assumindo contornos de
relevância.
O professor necessita conhecer as tendências que influenciaram o ensino e a aprendizagem da arte ao longo da história, para poder entender a situação da arte-educação no
contexto atual e refletir sobre sua atuação pedagógica com o objetivo de otimizá-la.

Dominar os conhecimentos históricos
relacionados com a arte-educação é de fundamental importância como subsídio para uma
ação transformadora no ensino e na aprendizaO professor deve ser o mediador para gem da arte na atualidade.
que a prática de leitura de imagens seja um
canal de conhecimento do mundo ao seu redor
A busca de propostas contemporâneum bom planejamento e conteúdo que venha as para tratar das questões do ensino-aprendidesenvolver a apreciação estética dos alunos zagem, nas instituições de ensino formal, vem
de forma produtiva e construtiva.
sendo uma das principais preocupações dos
arte-educadores brasileiros nas duas últimas
décadas.
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Para compreender e assumir melhor a
responsabilidade como professores de Arte, é
importante saber como a arte vem sendo ensinada, suas relações com a educação escolar e
com o processo histórico-social.

Vista dessa forma, a interdisciplinaridade será uma questão de atitude. Atitude frente ao conhecimento. É a substituição de uma
concepção fragmentada por uma única de ser
humano.

A partir dessas noções pode-se reconhecer na construção histórica, esclarecendo
como estão atuando e como desejam construir
essa nossa história. Ao longo dos tempos, essa
atitude de sobrevivência, não mudou muito em
nosso país, por inúmeras razões, entre elas a
carência de uma educação voltada para a valorização do nosso patrimônio nacional.

O homem relaciona-se com a arte segundo as influências do seu tempo e no mundo contemporâneo em que vivemos tal relação
acontece quando ele tem ou deseja ter uma
gravura, um disco, um livro muito bem ilustrado.

Quando deseja ir a uma exposição, assistir a uma peça de teatro, quando adquire um
O intuito com a educação em arte tem quadro para combinar com a parede da sua
feito com que pesquisadores, professores e ar- casa, quando compra uma escultura porque
o tamanho dela será perfeito para colocar no
tistas, vem se aperfeiçoando e se qualificando
corredor, numa relação puramente consumisnas práticas educativas em Artes.
ta, e, muitas vezes, elitista.
Em nosso país Brasil desde a década
SENDO CONSIDERADA COMO
de 80 tem divulgado diversos trabalhos que se
OBJETO DE CONSUMO, COMO FICA A
preocupam na atuação em artes, em sala de
SITUAÇÃO DOS ECONOMICAMENTE
aula com os educandos no processo de ensino
DESFAVORECIDOS FRENTE À ARTE?
aprendizagem fazendo com que o educando
tenha o conhecimento de artes na sociedade
Nesse aspecto, a arte passa a ser elitionde está inserida por meio de suas culturas
zada, já que os de um nível econômico baixo,
e origens.
não têm acesso a ela. A arte passa a ser mais
Assim, auxilia o professor na sua ma- uma forma de exclusão! Exclusão social e culneira de transmitir artes, utilizando diversos tural.
métodos no objetivo de ensinar e aprender e a
O professor deve apropriar-se da culpreocupação de o professor ter uma formação
tura de seus alunos, vista muitas vezes como
contínua para melhoria na introdução de artes
inferior, para poder ampliá-la e fazer com que
na escola.
eles se apropriem da arte de uma forma significativa.
Assim como as outras disciplinas, a
Arte tem conteúdo próprio. Mas, muitas vezes
Não como um objeto a ser comprado,
não é isso o que percebemos nas falas dos
pelo simples status que ele pode proporcionar,
professores de Educação artística.
mas como uma área de conhecimento capaz
de prepará-los para fluírem a produção dos arTrabalhar de forma interdisciplinar não tistas, refletirem sobre elas e produzirem sua
quer dizer partir das outras disciplinas e inte- obra.
grá-las à Arte ou colocar a arte a serviço das
outras disciplinas. A Arte não é um meio, é um
Todavia, é patente que muito precisa
fim em si.
ser feito para que, de fato, condições materiais
e humanas sejam garantidas para que possa
cumprir seus objetivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos desafios propostos ao profissional de artes, principalmente no Estado e sobre
a perspectiva de um novo currículo escolar, em que haja mais interação, cooperação e descobertas significativas, o ensino por meio da Arte vem favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas e potencializar novos modos de conceber o objeto de ensino.
Há a necessidade de uma maior conscientização das autoridades da educação acerca
da urgência de uma formação mais qualificada do professor de artes.
E, docentes mais preparados para exercer suas atividades com dignidade e melhores
condições de trabalho conseguem ensinar e aproximar os alunos nessa atmosfera de aprendizados significativa para seus alunos.
O ensino de arte deve ser valorizado, é necessário entender que para formar um cidadão
crítico, aculturado, detentor de saberes, é necessário que desde os anos iniciais a disciplina de
arte deve estar presente no ensino, não de forma a cumprir uma exigência da lei.
Mas, sim de forma completa, inovadora, contemporânea, para que todo aluno seja de
qualquer classe social, tenha um ensino de qualidade com ambiente e recursos necessários
para desenvolver o seu aprendizado artístico.
Dessa forma, é necessário uma reestruturação completa, é importante que os governantes se preocupem em modificar essa postura com relação a arte educação no Brasil, a fim de
dar a devida importância e a valorização que essa disciplina merece.
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LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO: FORMAÇÃO DE LEITORES

RESUMO: Os profissionais da educação tem se deparado com problemas ao ministrar as aulas
para os adolescentes e jovens na escola regular. Isso não só na questão das aulas de Leitura
e Literatura, mas, pensando especificamente nelas, já que devemos estabelecer um diálogo
com os alunos frente a essas disciplinas que colaboram assim na transformação de ideias e
aprendizados relacionados à prática de leitor que é exigida, não apenas para prestar um futuro
vestibular, mas, também para serem seres pensantes e críticos. As obras literárias nos servem
para realizar um trabalho didático-pedagógico, para promover o prazer da leitura e assim os
jovens e adolescentes podem ir se familiarizando e criando relações entre as situações da vida
real e de seus pensamentos e construindo suas concepções e se constituindo como sujeitos.
Os professores têm o papel de planejar estratégias que sirvam para despertar o interesse pela
leitura nos adolescentes e assim colaborar para o envolvimento do aluno com o texto literário
e para criar nele o gosto pelo ato de ler. Vários são os teóricos que iremos destacar para o
estudo sendo eles: Coelho (1997), Moita Lopes (2001), Bakhtin (2003), Rosing Becker (2005),
Cosson (2011), Batista (2014) e Rodrigues (2017) que trouxeram reflexões sobre a literatura
e sua perspectiva de como trabalhar os textos em sala de aula de forma significativa para o
aprendizado dos alunos. Assim a leitura trará conteúdos e referências para que o aluno através dela possa não apenas ter base para uma avaliação, mas, possa usar da literatura para a
vida cotidiana e se torne um leitor. Serão utilizados na pesquisa os documentos oficiais que
regem a educação brasileira que são: Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular.

Palavras-chave: Leitura; Obras literárias; Leitor; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

L

er é um exercício único que acontece de acordo com as experiências e expectativas de cada um. O leitor efetivo posiciona-se perante o mundo sendo capaz de
recriar a realidade a partir do texto lido. Na perspectiva cognitiva a leitura seria um
processamento de informações, sendo assim um ato mecânico.
A leitura é uma atividade mental e intelectual. Ela deve acontecer em etapas através dos
órgãos sensoriais: a visão, a audição, paladar, olfato e tato. Esse momento seria o da percepção
de fatos lidos. O ato de ler acontece sobretudo quando ocorre a abertura da consciência para o
seu desejo leitor, podendo ser um texto não verbal e escrito.
Devemos pensar na literatura como elemento fundamental para a formação de indivíduos
leitores e assim poder viajar em uma leitura que nos leve a diferentes mundos. O livro tem um
papel de transformar as ideias e práticas, por isso ter o hábito de ler as obras literárias na escola faz com que professores e alunos tenham uma relação com os livros numa postura crítica
perante a realidade, deixando os padrões tradicionais.
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Mas, também nos faz vivenciar o que
lemos e nos faz criar a imagem que o texto
O texto literário precisa ser objeto de propõe, podendo ser uma realidade ou ficção,
estudo no cotidiano da escola e assim as aulas personagens que existem ou não, tudo é possíde Língua Portuguesa terão como foco textos e vel se tratando da literatura.
práticas de leitura. Então, conclui-se que se é
A escola de ensino fundamental deve
leitor desde o nascimento.
construir a educação literária pensando nos
Ainda criança, desde as primeiras sen- seguintes critérios: escolha de livros, a metosações quando acontece a conversa desta dologia adequada e as formas de avaliação de
com um adulto, seja na família ou na escola, acordo com o processo de construção de coapesar de não ser alfabetizada ela apreende o nhecimento: “[...] todos os livros favorecem a
sentido das palavras, das intenções que cada descoberta de sentidos, mas são os literários
uma representa. Existe a possibilidade de um que o fazem de modo mais abrangente” (1993,
leitor, que busca compreender situações e atu- apud ROSING; BECKER, 2005, p. 46).
ar para modificá-las, ou até mesmo criá-las,
Geralmente, a relação com os livros cooperando junto com o outro, numa construção
meça na escola. Ali acontece o encontro com
dialógica de significados.
o mundo da fantasia desde a infância. Na mais
A leitura de textos literários é de funda- tenra idade as crianças se descobrem através
mental importância para a formação de leito- dos mistérios que os livros trazem escritos.
res, sendo assim, a escola deverá ter objetivos
Os profissionais da educação têm muiclaros para dar essa capacidade e apresentar
estratégias metodológicas de acordo com a re- tas experiências a contar pensando na prática
de leituras que ocorrem no ambiente escolar.
alidade sociocultural de seus alunos.
As crianças sentem-se bem confortáveis com
Mas o que entendemos por literatura? esse tipo de atividade, parece estarmos falanPara Marisa Lajolo (1988), no livro “O que é do a sua língua, entram no mundo do imagiliteratura”, a literatura é tudo aquilo que se es- nário e assim o mundo a sua volta se torna
creve. Para a autora pode ser ou não! A entendido e aceitável.
literatura representa o sentido que damos aos
Existe um prazer em ler, em desvenlivros lidos, aos poemas declamados, as peças
teatrais que assistimos, enfim tudo dependerá dar o desconhecido, em descobrir novos personagens. Isso é reforçado quando os pais e
das nossas lembranças e interpretações.
professores contam e leem histórias para as
Outros ainda veem a literatura como crianças, não apenas no início da alfabetizasendo alguma coisa que escrevemos, mas, que ção, mas em qualquer fase da infância até a
dependerá de um leitor para ler e seja dado um adolescência.
valor social. Para um escritor se tornar literatura
No decorrer dos anos escolares a leideverá então passar por certa tradição cultural.
Ele deve se tornar um produto a ser comerciali- tura vai se tornando uma espécie de dever, um
zado, claro que no molde do mundo capitalista ato obrigatório, sem muito valor sentimental,
por isso é necessário o encantamento pela liem que vivemos.
A escola nesse sentido contribui e mui- teratura.
to para que esse produto, o livro, seja divulgado.O que há de importante em toda essa
discussão é que a literatura não só transmite
informações.

A LEITURA LITERÁRIA
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O papel da escola é de resgatar esse
gosto dando-lhe a importância devida, já que
a leitura é uma estratégia utilizada não só na
língua portuguesa como em todas as outras
disciplinas.

O texto literário precisa ser objeto de
estudo no cotidiano da escola e assim as aulas
de Língua Portuguesa terão como foco textos
e práticas de leitura, pois é a partir dos textos
literários que podemos educar os sentimentos
dos nossos alunos e favorecer para que estes
Em todo o processo de leitura e escrita entendam as relações que permeiam a socieo professor deve ser um leitor ativo, que utilize
dade na qual se inserem.
da pesquisa para suas buscas em formas de
interação com os alunos e seus familiares.
A leitura de textos literários é de fundaEle deve estar colaborando nesse ato mental importância para a formação de leitode ler dos alunos, incentivando, dando aparato res, sendo assim, a escola deverá ter objetivos
quando os alunos sentem alguma dificuldade, claros para dar essa capacidade e apresentar
essa sim será a forma de acompanhamento estratégias metodológicas de acordo com a readequado para atingir os objetivos propostos alidade sociocultural de seus alunos.
no ensino da leitura através da literatura.Para
Lajolo (1993), quanto mais o leitor for maduro
Segundo Coelho (1997) “Literatura é
e quanto mais qualidade estética tiver um texto, uma área de conhecimento de suma impormais complexo será o ato de leitura.
tância para a formação e desenvolvimento humano, não somente pela gratuidade e entreSendo assim, o texto literário se reve- tenimento que a ficção proporciona, mas por
la um meio eficiente de contato com a plurali- possibilitar aos leitores refletirem, porque vidade de significações da língua, favorecendo
venciam situações que são da ficção, mas que
o encontro com esses significados de forma
tem inspiração na condição humana”.
abrangente, ampla, diferentemente dos materiais informativos que se prendem aos fatos
O professor deve usar de textos literáparticulares.
rios para aprofundar os alunos na competência
leitora, trabalhando a consciência crítica e a
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
ampliação dos textos culturalmente significatiO livro tem um papel de transformar as vos.
ideias e práticas, por isso ter o hábito de ler
As narrativas literárias transportam os
as obras literárias na escola faz com que professores e alunos tenham uma relação com os leitores para um lugar imaginário onde terão a
livros numa postura crítica perante a realidade, oportunidade de aprender e vivenciar emoções
e situações das histórias dos livros ou em sudeixando os padrões tradicionais.
portes eletrônicos.
Quando uma pessoa lê, ela organiza
É no espaço escolar que a literatura faem sua mente a estrutura linguística do que vai
dizer em voz alta, assim como também, realiza cilita o conhecimento e proporciona o acesso
reflexões sobre o que já conhece do fato lido. ao bem cultural, o sujeito leitor estabelece trocas ao interagir com os textos posicionando-se
Ao se expor verbalmente, materializa e perante a leitura com os personagens, diáloproduz sua leitura que supera o simples fato de gos, cenários, entre outros, através da construdecodificar, engloba decifração e compreen- ção de significados pela interação.
são simultaneamente. Eis por que considerar
o sujeito aprendiz com sua gama de experiências externas à escola fortalece o processo de
aprendizagem de forma consistente.
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O leitor é um agente na medida em que
vive e transforma o texto literário ao ler através
de suas vivências individuais, assumindo assim
o papel de leitor- sujeito quando atribui sentido
aos textos lidos e faz sua leitura crítica da obra.

Sendo assim, estudar o que cada documento diz sobre o ensino da literatura se faz
necessário para podermos utilizar na docência
e ter mais clareza do trabalho a ser realizado
pensando nos objetivos, conteúdos e estratégias a serem programadas e repensadas.

Para Batista (2014) “Na escola, as chaA Lei de Diretrizes e Bases que determadas práticas de leitura são aquelas que buscam recriar, em sala de aula, situações reais minam e amparam a educação no Brasil. Delas
de leitura tendo em vista os seus usos sociais”. são desenvolvidos documentos que orientam
as práticas e conhecimentos escolares.

O QUE DIZEM AS LEIS

Com relação ao ensino literário deterNeste estudo de pesquisa teremos minam o ensino da arte e da cultura, mas dá
como base algumas bibliografias exploratórias ênfase ao direito à educação de forma geral.
Portanto, não aborda especificamente a literaem livros, sites, textos de teóricos que tratam
tura.
sobre o tema Literatura na formação de leitores
e suas práticas nas escolas de ensino fundaOs Parâmetros Curriculares Nacionais
mental e médio.
(PCN ‘s 1997) tratam de orientações com caráter indicativo que determinam os conhecimenSendo os objetos de estudos as leis
tos por meio de habilidades e competências
que regem a Educação Brasileira como a Lei das etapas de ensino básico.
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base
Com relação à literatura agrega ao enNacional Comum Curricular.
sino de Língua Portuguesa, como conteúdo da
Pensar em formas de trabalhar os textos literários de acordo aos documentos ajudará a levantar discussões sobre o tema e assim
ampliar os conhecimentos bem como o trabalho a ser feito em sala de aula. Muitos de nós
adquirimos esse gosto pela leitura, e sabemos
que este não veio exclusivamente das instituições de ensino pelas quais passamos.

disciplina.
Ele determina que a leitura na escola
deve superar o caráter de “objeto de ensino”
para se transformar em “objeto de aprendizagem”, ou seja, a leitura deve ser trabalhada de
maneira mais próxima da realidade das pessoas e não como atividades artificiais, em situações fabricadas na sala de aula.

Os alunos muitas vezes leem textos indicados pela escola por exigência dos professores, sem terem as suas preferências e próprias indicações preservadas, por esse motivo
as instituições de ensino colaboram com essa
formação.

No Ensino Médio a Base Nacional Comum Curricular propõe que a literatura se aproxime do componente curricular “Arte”, dentro
da área de linguagens. Em relação ao desenvolvimento do leitor-fruidor nessa etapa escolar,
almeja-se a formação de alunos protagonistas.

Mas sabemos que fora do ambiente escolar tem a possibilidade de se fazer a leitura
livre por outros tipos de indicações de amigos,
parentes ou até mesmo da mídia, que acaba
sendo necessário para um amplo conhecimento e repertório a ser formado.

Na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que tem como objetivo reforçar em seus
fundamentos pedagógicos, o lema “Aprender
a aprender” como uma necessidade concebida de que a sociedade contemporânea exige
mais do que acúmulo de informações.
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A sociedade exige que os alunos seE a literatura é esse meio de transmisjam mais preparados para “se comunicar, ser são da cultura, dos conhecimentos e ensinacriativo, analítico-crítico, participativo, produtivo mentos e deve fazer a diferença aos olhos dos
e responsável”.
alunos como um produto vivo e integral, ser
atraente, já que hoje, por se ter muitos meios
As Orientações Curriculares para o En- midiáticos e tecnológicos que fogem do nosso
sino Médio são de caráter indicativo, posterio- padrão escolar.
res ao PCN, com intuito de promover ajustes às
orientações anteriores, mas que se formulam
Os textos selecionados devem ser mopor meio da mesma estrutura de competên- tivadores, instigantes e o professor será o rescias.
ponsável pela aceitação ou não desse tipo de
atividade, é ele quem vai selecionar as leituras
Veio com intuito de nortear os currícu- que mais se adaptam aos seus alunos.
los e reparar o anterior, adotando postura crítica. Utiliza o método de competências, mas
No Ensino Médio, é desejável que o
separa as disciplinas Literatura e Língua Portu- aluno seja visto como um protagonista, em reguesa.
lação à leitura. A formação de leitores é realizada de forma mais complexa, para o que é
Levando em conta os documentos ofi- necessário transmitir aos alunos informações
ciais, o papel da escola está em trabalhar com sobre o contexto histórico, social e ideológico
esses alunos pensando em desenvolver ações de obras de diversos tempos e localidades. A
que garantam os aprendizados necessários segunda competência específica de Linguapara que esse aluno saia com base literária gens e suas Tecnologias para o Ensino Médio
para a criticidade, a comunicação e fluência se refere a esse desenvolvimento:
no ler, a criatividade, o contato com as mais
Isso é possível quando se trabalha com uma diversidiversas formas de artes.
A literatura envolve a formação dos leitores-fruidores, categoria definida nos seguintes termos:
Para que a função utilitária da literatura – e da arte
em geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso
supor – e, portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de
se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas
múltiplas camadas de sentido, de responder às suas
demandas e de firmar pactos de leitura (BNCC, Linguagens, Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, p 138).

dade de textos, objetivos e modalidades, explorando
[...] os diferentes ‘para quês’ – resolver um problema
prático, informar-se, divertir-se, estudar, escrever ou
revisar o próprio texto – e com as diferentes formas
de leitura em função de diferentes objetivos e gêneros: ler buscando as informações relevantes, ou o
significado implícito nas entrelinhas, ou dados para
a solução de um problema (PCNs, 1997, p. 54-55).

Em sala de aula se dá a devida importância ao estudo literário, que conforme cita a
BNCC, é através dela que temos o instrumento
de interação social e de comunicação, o leitor-fruidor é aquele capaz de dialogar com as
obras, formulando questões e captando respostas que o modificam ao longo da vida.
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Sendo assim, com todas essas frentes
de trabalhos de incentivo aos alunos e comunidade escolar estaremos incentivando e criando
A mediação de leitura se dá através hábitos literários.
dos alunos com os livros. O mediador nesse
As bibliotecas também fazem projetos
caso da instituição escolar seria o professor,
que trará ao aluno esse convívio com livros, para cativar os alunos nessa mediação da leipara que assim se construa certo sentido para tura, veem se informatizando e se especializano que se está lendo, enfim a interpretação des- do com relação a seu público promovendo rodas de leituras e poesias, saraus, eventos com
se diálogo texto-leitor.
contações de histórias e peças teatrais.

ESPAÇOS PARA MEDIAÇÃO DA
LEITURA

Tanto a mediação como o ensino da
leitura visam a formação de leitores. Cada uma
tem seu objetivo específico sendo: enquanto
que no ensino da leitura desenvolve-se a competência leitora, na mediação tem a finalidade
de promover a aproximação do leitor aos textos
literários sem fins didáticos.

Paulino e Cosson (2009) afirmam que
para promover o letramento literário na escola
é preciso constituir uma comunidade de leitores na qual os textos possam circular e possam se respeitar as dificuldades de respostas
a essas leituras.

Os autores sugerem que para efetivar
Deve-se assim nos dois casos ocorrer
a transformação dos indivíduos buscando refle- essa comunidade, o professor deve formar grupos de estudo, rodas de leitura ou outras estir sobre a realidade e sobre si mesmos.
tratégias que permitam o compartilhamento de
Apesar de se pensar que é só na es- leituras relacionadas ao universo da literatura.
cola que se tem espaço para a leitura e tendo
apenas materiais impressos, a leitura acontece
em outros ambientes como: família, escola, bibliotecas, instituições diversas.
Para alguns a família é o primeiro espaço para essa mediação e rotina de leitura, mas
depende muito de questões sociais e financeiras além do hábito a ser desenvolvido.
A escola é o segundo meio no qual as
crianças, jovens e adultos têm esse contato estando voltada para as questões da tecnologia
da leitura e da escrita e ainda atua como principal espaço de letramento literário.
É na escola que as mediações acontecem com todo cuidado de maneiras a serem
programadas através de projetos, atividades
com leituras, na produção de oficinas literárias, saraus, bibliotecas circulantes, cantinhos
da leitura, enfim, são muitas as intenções dos
profissionais na concretização deste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao estudarmos os documentos que regem a nossa educação brasileira notamos o quão é
importante termos em mente esse trabalho elaborado com a leitura, escrita e interpretação de textos.
O ensino da literatura ajuda os estudantes a terem mais competências para a análise e interpretação de textos literários, avaliando os recursos de expressão, observando a estrutura.
Aprendendo como a forma e o conteúdo se moldam um ao outro, verificando as marcas
pessoais da linguagem de cada autor estudado, e percebendo a influência do contexto histórico social na produção.
Depois das pesquisas realizadas e dos estudos sobre o letramento literário, o envolvimento
com a literatura para termos leitor- fruidor, que consigam dialogar com os textos, saber se comunicar,
ser criativo e crítico, participativo e responsável etc.
Nota-se assim a importância da escola estar procedendo de forma correta nesse processo
de ensino- aprendizagem e consequentemente do professor que deve estar a par de todo esse movimento que deverá acontecer.
Organizando projetos de leituras, situações e vivências para os alunos com relação às práticas leitoras, acesso aos materiais necessários, trocas de experiências.
E além de tudo isso estar ligados às novas tecnologias existentes já que hoje os alunos estão
cada dia mais envolvidos com essas questões e desistindo um pouco dessas atividades escolares
incluindo os livros e a leitura.
O trabalho com a literatura deve ser contínuo com bastante incentivo por parte dos professores. Deve fazer parte de um planejamento maior, do cotidiano escolar.
Conforme estudo realizado por Cosson (2014), no livro “Letramento Literário: teoria e prática” há uma sequência básica para o desenvolvimento da leitura sendo: a motivação, a introdução, a
leitura e a interpretação.
O autor defende o ensino da literatura na escola que, segundo ele, tem competência para
o trabalho com a leitura, com as teorias linguísticas e com o processo de compreensão do mundo
social das pessoas.
A primeira etapa é a motivação: o preparo do aluno para a leitura, este como sendo um primeiro incentivo. A introdução, segunda etapa, que é a apresentação do autor e da obra.
A terceira etapa, a da leitura, não deve ser feita de forma mecanizada e o professor deverá
acompanhar o aluno para que possa ajudá-lo, se houver alguma dificuldade, facilitando assim o interesse pela leitura.
E a última etapa é a interpretação, que se divide em duas partes: a interna (o encontro do
leitor com a obra), e a externa, que é a construção do sentido.
Em seu livro, o autor trata também sobre as diferenças entre o letramento literário, que é feito
na escola e a leitura literária que é independente, dando ênfase a algumas maneiras de trabalhar na
escola o letramento literário através de oficinas literárias. Sabemos de muitas ações existentes sendo
que essas fazem parte de projetos que envolvem a leitura.
Algumas delas são das bibliotecas escolares, que compartilham textos literários ajudando
assim a cada leitor a vencer suas próprias dificuldades de leitura e aumentando sua disposição para
aprender a literatura.
Hoje temos muitas frentes de trabalho relacionadas a empréstimos de livros nas instituições
escolas, bibliotecas e até locais públicos como terminais de ônibus e prontos socorros e hospitais,
formas estas de dar recursos às comunidades e as pessoas que nela residem.
Nas escolas chegam muitos títulos de livros enviados pelos órgãos de referências como o
MEC (Ministério da Educação e Cultura) através do projeto PNPB (Programa Nacional de Biblioteca
da Escola) com intuito de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores, com a distribuição de acervos literários.
Pensando dessa forma é possível que se faça um trabalho com mais recursos e certezas
para o desenvolvimento de projetos relacionados à literatura.
O mais importante será a escola ter como objetivo o desenvolvimento integrado entre os
alunos e as práticas de diálogos, buscas, trocas de experiências e assim despertar o gosto pela leitura nos alunos e em todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Segue como leitura e
reflexão da palavra, um poema de Manoel de Barros:
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O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras.
fatigadas de informar.
Dou mais respeito.
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade.
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado.
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos. Como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
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COELHO, N. N. Literatura Infantil: teoria – análise
– didática. São Paulo: Ática, 1997.
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INCLUSÃO DE PESSOAS COM DOENÇA DE
HUNTINGTON

RESUMO: A doença de Huntington (DH) é a mais comum das doenças neurodegenerativas autossômicas dominantes com início na idade adulta. Caracteriza-se por comprometimentos
nas habilidades motoras, habilidades cognitivas, déficits na memória visual, auditiva, verbal e
atenção, alterações comportamentais, psíquicas e de linguagem A pessoa com esta doença
torna-se totalmente dependente dos cuidadores e há relatos de suicídio justificado pela depressão. A DH, às vezes é confundida com Mal de Parkinson ou Alzheimer. Alterações comportamentais, como a agressividade (atitudes de oscilações de humor, irritabilidade e ataques
verbais ou físicos a outras pessoas) também são sintomas. Diante destes dados pode-se considerar que a DH acarreta significativas alterações comportamentais, na competência social e
na qualidade de vida dos sujeitos independentemente da idade, dificultando ainda mais a vida
destas pessoas. Há de se considerar também que o diagnóstico e legislação para esta doença
são difíceis. Assim, este artigo aborda, com um estudo bibliográfico, questões sobre qualidade
de vida e inclusão destas pessoas na sociedade.

Palavras-chave: Huntington; Inclusão; Qualidade de Vida.
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INTRODUÇÃO

A

doença de Huntington (DH), também descrita como Coréia de Huntington (‘khoreia’, do grego - dança), é uma patologia neurodegenerativa, hereditária e autossômica. É caracterizada por uma desordem neuropsiquiátrica progressiva, que
leva a alterações motoras, cognitivas, comportamentais e perceptivas. O termo “Coréia” (dança,
do grego), foi escolhido devido às alterações motoras apresentadas pelos pacientes.
A DH foi a primeira doença genética a ser mapeada em humanos. Ainda assim, persistem dúvidas quanto ao padrão seguido pela mesma, ou seja, o processo exato pelo qual a
proteína huntingtina degrada as células, ainda não está completamente elucidado. É uma doença progressiva e letal caracterizada pela tríade de distúrbios do movimento, distúrbios comportamentais e demência. A incidência é considerada alta, de 5 a 10 casos para cada 100.000
indivíduos.
No Brasil, existem entidades de apoio ao portador de DH, também chamado de Huntiniano, como a Associação Brasil Huntington (ABH), e a União de Parentes e Amigos dos Doentes
de Huntington (UPADH), com sedes em São Paulo e Brasília, respectivamente. No total são 14
centros de cuidado (MARTELLI, 2014). No Brasil, a prevalência é desconhecida e os artigos
científicos sobre o tema são raros.
Por meio da difusão do conhecimento do tema, estima-se que se consiga obter o diagnóstico precoce da doença, propiciando assim melhora na qualidade de vida do Huntiniano.
Como a variabilidade dos sintomas é muito grande, o diagnóstico torna-se extremamente moroso, principalmente devido à existência de outras doenças com sintomatologia semelhante.
O nome Doença de Huntington (DH) ou Coréia de Huntington foi dado em homenagem
a George Huntington, que foi o autor da primeira publicação científica referente à doença, em
abril de 1872.
A doença comumente se inicia por leves abalos dos músculos da face, que aumentam
gradativamente em violência e variedade.
As pálpebras são mantidas piscando, a testa franzida depois elevada, o nariz torcido
para um lado e depois para o outro e a boca se volta em direções variadas, dando ao paciente
a aparência mais ridícula que se possa imaginar. Parece haver alguma força oculta, algo que
está de certa forma brincando com a vontade e de algum modo dificultando e pervertendo seus
desígnios; e depois que a vontade para de exercer sua força numa direção qualquer, assume o
controle e mantém a pobre vítima numa agitação contínua enquanto ela permanece acordada
(HUNTINGTON, 1872, p. 319).
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Este artigo, por meio de bibliografia, tenta elucidar o conhecimento dos profissionais da
educação, como entender melhor esta doença e as principais características, bem como diagnóstico e o que ela afeta. A Doença de Huntington (DH) apesar de ter uma incidência considerada alta, ainda é pouco conhecida pela população em geral. Apresenta sinais e sintomas que
dificultam o diagnóstico precoce e podem ser facilmente confundidos com a sintomatologia de
outras patologias como a Doença de Parkinson e a Doença de Alzheimer. Além disso, o quadro
psiquiátrico é semelhante entre as três patologias, onde o paciente poderá apresentar demência
e depressão.
Na DH, a demência torna-se aparente após o surgimento dos sintomas coréicos e psiquiátricos. A memória é afetada em todos os aspectos e o aparecimento de afasia, apraxia, agnosia
e disfunção cognitiva global ocorrem mais tardiamente.
A doença de Huntington quando instalada precocemente, tende a manifestar-se com
quadro rígido acinético, diferente do ocorrido na forma clássica (iniciada mais tardiamente),
onde predominam os movimentos coréicos. Desta forma poderá ser confundida com a doença
de Parkinson.
Já nos casos de Doença de Alzheimer, no estágio inicial há a perda de memória episódica e a dificuldade de aquisição de novas habilidades, evoluindo para o prejuízo das funções
cognitivas. Devido à ocorrência da afasia, apraxia, e dificuldades cognitivas, inclusive para deambular, pode ser confundida com a DH.
Assim uma pesquisa bibliográfica se faz necessária para que as pessoas que lidam com
o público em geral (escolas) possam se adequar e atender as pessoas em suas totalidades e
especificidades.
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O QUE É DOENÇA DE HUNTINGTON?
A doença de Huntington é uma
doença hereditária que provoca a degeneração
progressiva de células nervosas do cérebro.
Descrito pelo médico norte-americano George
Huntington em 1872, o distúrbio foi amplamente estudado nas últimas décadas. Foi inclusive
em 1993, pouco mais de cem anos após o
primeiro caso oficial da doença, que os cientistas descobriram o gene causador da afecção,
localizado no cromossomo 4
(BITTENCOURT et al., 2010).
A doença de Huntington está presente
em todo o mundo, porém, em algumas regiões
ela tem uma incidência elevada, como na Venezuela. Estima-se que, nos Estados Unidos,
entre cinco e dez a cada 100 mil habitantes
nasçam com a doença. Não existem dados estatísticos no Brasil para esse distúrbio neurológico (BITTENCOURT et al., 2010).

CAUSAS
A doença de Huntington é causada por
uma deficiência genética de um único gene do
cromossomo 4. Esse defeito faz com que uma
parte do DNA, chamada de sequência CAG,
ocorra várias vezes mais do que deveria ocorrer. Normalmente, essa sequência se repete
de 10 a 28 vezes. Em pessoas diagnosticadas
com a doença de Huntington, no entanto, ela
se repete de 36 a 120 vezes (BITTENCOURT
et al., 2010).

Além disso, a doença de Huntington é
uma desordem dominante autossômica, o que
significa que uma pessoa precisa apenas de
uma cópia do gene defeituoso para desenvolver a doença (BITTENCOURT et al., 2010).

Com a exceção dos cromossomos sexuais, uma pessoa herda duas cópias de cada
gene, sendo uma de cada progenitor. Alguém
que tenha o pai com um gene defeituoso para
a doença de Huntington, por exemplo, pode receber dele tanto a cópia defeituosa do gene
quanto a cópia normal. Assim, cada pessoa
que tenha hereditariedade para a doença tem
50% de chance de herdar o gene causador e,
logo, desenvolver a doença também (BITTENCOURT et al., 2010).

FATORES DE RISCO
A doença de Huntington pode surgir
em pessoas de todas as idades, mas a maioria dos casos acontece entre os 30 e os 40
anos. Há casos, no entanto, do aparecimento
dos sinais e sintomas da doença antes dos 20
anos de idade (doença de Huntington juvenil)
e depois dos 80. Tanto homens quanto mulheres parecem ter a mesma incidência de desenvolvimento da doença, não havendo, portanto,
uma diferenciação entre os sexos (CHE MALE,
F.A. et al., 2000).

SINTOMAS
Os sinais e sintomas característicos da
doença de Huntington surgem em decorrência
da perda progressiva de células nervosas que
ficam em uma parte específica do cérebro, os
gânglios de base. Essa perda afeta a capacidade cognitiva (associada à memória e ao
pensamento, por exemplo), os movimentos e
o equilíbrio emocional. Os sintomas aparecem
gradualmente, mas os que surgem primeiro variam muito de pessoa para pessoa, assim como
aquele que mais influenciará e compromete a
qualidade de vida. São eles (CHE MALE, F.A.
et al., 2000):
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DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO

DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS

Os distúrbios de movimento associados à doença de Huntington podem incluir tanto movimentos involuntários quanto prejuízos
no funcionamento de movimentos voluntários.
Veja:

A perturbação psiquiátrica mais comum associada à doença de Huntington é a
depressão, que não é necessariamente uma
reação ao diagnóstico de doença de Huntington, mas sim em decorrência de uma lesão
ocorrida no cérebro e posteriores alterações na
• Espasmos e outros movimentos in- função cerebral. Os sinais e sintomas relaciovoluntários (coreia)
nados a esse e outros distúrbios psiquiátricos
• Problemas musculares, como rigi- podem incluir (CHE MALE, F.A. et al., 2000):
dez e contração muscular (distonia)
• Movimentos oculares lentos ou
• Irritabilidade
anormais
• Tristeza
• Anormalidades da marcha, proble• Apatia emocional
mas de postura e de equilíbrio
• Retraimento social
• Dificuldade para engolir ou falar
• Insônia
(CHE MALE, F.A. et al., 2000).
• Fadiga e perda de energia
• Pensamentos frequentes de morte
Deficiências e problemas com moviou suicídio.
mentos voluntários podem ter um impacto mui• Outros transtornos psiquiátricos coto maior sobre a vida de uma pessoa, podenmuns incluem: Transtorno obsessido comprometer o desempenho no trabalho,
vo-compulsivo (TOC)
a execução de atividades diárias e, também, a
• Mania, que pode levar à hiperativicomunicação (CHE MALE, F.A. et al., 2000).
dade, comportamento impulsivo e
autoestima elevada
• Transtorno bipolar.
DISTÚRBIOS COGNITIVOS
Além dos sintomas acima, a perda de
Deficiências cognitivas que estão frequentemente associadas à doença de Huntin- peso é comum em pessoas com doença de
Huntington, especialmente à medida que a dogton incluem:
ença progride (CHE MALE, F.A. et al., 2000).
• Dificuldade em organizar, priorizar e focar determinadas tarefas
• Tendência em ficar preso a um pensamento, comportamento ou ação específicos
(perseveração)
• Impulsividade
• Promiscuidade sexual
• Falta de consciência em relação aos
próprios comportamentos e capacidades
• Lentidão de pensamento e, muitas vezes, dificuldade em estabelecer uma linha
de raciocínio e exprimi-la
• Dificuldade de aprendizagem e de guardar novas informações (CHE MALE, F.A. et
al., 2000).
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SINTOMAS DA DOENÇA DE
HUNTINGTON JUVENIL
O aparecimento e progressão da doença de Huntington em jovens podem ser ligeiramente diferentes do que acontece com adultos.
Os problemas que frequentemente aparecem
no início do curso da doença incluem, principalmente, alterações comportamentais, como
perda de habilidades físicas e acadêmicas,
queda no desempenho dos estudos e problemas de comportamento de um modo geral, e
alterações físicas, a exemplo de contração e
rigidez muscular (que podem comprometer a
marcha), mudanças nas habilidades motoras
(como a escrita), tremores e movimentos involuntários (COSTA, F.A.G. et al., 2013).

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da doença de Huntington é baseado principalmente em respostas
a um questionário, em um exame físico geral,
em uma revisão do histórico médico e familiar
do paciente e em uma série de exames neurológicos e psiquiátricos (COSTA, F.A.G. et al.,
2013).

EXAMES NEUROLÓGICOS
O neurologista irá fazer perguntas e
realizar testes simples no próprio consultório
para analisar as funções motoras, como reflexos, força e tônus musculares e senso de
coordenação e equilíbrio, além das funções
sensoriais, como tato, visão e audição, principalmente (COSTA, F.A.G. et al., 2013).

EXAMES PSIQUIÁTRICOS
Além disso, um psiquiatra fará uma
avaliação mental do paciente, analisando o estado mental, as condições de humor, padrões
de comportamento, capacidade de julgamento,
habilidades de enfrentamento, entre outros aspectos (COSTA, F.A.G. et al., 2013).

EXAMES NEUROPSICOLÓGICOS
O neurologista também pode realizar
testes chamados de neuropsicológicos, que
buscam avaliar a memória, o raciocínio, a agilidade mental e a função da linguagem (COSTA,
F.A.G. et al., 2013).

EXAMES DE IMAGEM
O médico também poderá solicitar alguns exames de imagem para avaliar a estrutura e função do cérebro. Entre esses exames
estão inclusas a ressonância magnética e a tomografia computadorizada.
As imagens produzidas nestes exames
podem revelar alterações estruturais em locais
específicos do cérebro afetado pela doença
de Huntington, muito embora essas alterações
podem não ser aparentes quando a doença
ainda está no início. Além disso, esses testes
também podem ser usados para excluir outras
condições que possam estar por trás dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente
(COSTA, F.A.G. et al., 2013).
Procurar um médico ao notar problemas na capacidade cognitiva, o surgimento de
movimentos involuntários e indícios de desequilíbrio emocional e de comportamento é fundamental. Os sinais e sintomas da doença de
Huntington, no entanto, são comuns a muitas
outras condições de saúde, de modo que somente um especialista poderá afirmar com certeza qual a causa de seus sintomas (COSTA,
F.A.G. et al., 2013).
O diagnóstico precoce de doença de
Huntington é muito importante para a eficácia
do tratamento e para os resultados que este
obterá no que diz respeito à melhoria na qualidade de vida do paciente (COSTA, F.A.G. et
al., 2013).

73

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

TRATAMENTO DE DOENÇA DE
HUNTINGTON
Nenhum tratamento disponível hoje
pode alterar o curso da doença de Huntington.
Apesar disso, os medicamentos existentes são
capazes de diminuir os sintomas, especialmente os relacionados a movimentos e transtornos
psiquiátricos (COSTA, F.A.G. et al., 2013).

MEDICAMENTOS
Entre os medicamentos mais indicados
por especialistas para tratar doença de Huntington estão, principalmente, Tetrabenazine e
alguns antipsicóticos, além de antidepressivos
e estabilizadores de humor.
Outras opções terapêuticas, como a
psicoterapia, podem ajudar o paciente a lidar
melhor com seus problemas de comportamento. Além disso, terapias de discurso, para ajudar no controle dos músculos envolvidos na
fala e na deglutição, por exemplo, também é
uma opção bastante utilizada pelos especialistas. A terapia física, para aprimorar habilidades
motoras, de força, flexibilidade, coordenação e
equilíbrio, e terapia ocupacional também são
alternativas (COSTA, F.A.G. et al., 2013).

podem ter movimentos anormais leves em idade mais avançada e retardar a progressão da
doença, enquanto que pessoas que sofrem
com um grande número de repetições desta
sequência podem ser gravemente afetadas
pela progressão da doença quando ainda são
jovens (CANDIANI, 2010).
No final da doença, o paciente provavelmente ficará confinado a uma cama e terá
muita dificuldade de falar, por exemplo, até que
não consiga mais se comunicar verbalmente.
Apesar disso, pacientes com doença de Huntington não chegam a perder a consciência daquilo que acontece ao seu redor (CANDIANI,
2010).

PREVENÇÃO
Por se tratar de uma doença genética
e hereditária, não existem formas capazes de
prevenir a doença de Huntington (CANDIANI,
2010).

DH NA ESCOLA
Aprender a lidar melhor com a doença
de Huntington é importante não só para o paciente, mas também para a família e para as
demais pessoas que convivem com ele.

Como já foi observado, existe a DH juvenil que atinge pessoas com menos de 20
anos. Não é a forma mais comum da doença,
A Doença de Huntington provoca defi- mas acontece. Assim sendo, a equipe escolar
ciência física, que vai se intensificando e pio- precisa ter conhecimento para atender melhor
rando ao longo do tempo. É muito frequente este aluno (MALFETANO; LEON, 2007).
o paciente sofrer com infecções, que podem
Conforme a doença progride, sem um
causar graves complicações. Além disso, a falta de acompanhamento e tratamento adequa- tratamento eficiente, a pessoa se torna cada
do pode levar o paciente ao suicídio (CANDIA- vez mais dependente dos outros. Algumas dicas que podem ajudar a conviver melhor com
NI, 2010).
a doença de Huntington (MALFETANO; LEON,
É importante saber que a doença afe- 2007).

DOENÇA DE HUNTINGTON TEM
CURA?

ta as pessoas de formas diferentes. O número
de repetições da sequência CAG é um fator
determinante para a gravidade e intensidade
dos sintomas. Pessoas com poucas repetições
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ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
As pessoas com a doença de Huntington, muitas vezes têm dificuldade em manter
um peso corporal saudável. Entre as causas
para isso estão a dificuldade para comer e deglutir alimentos, necessidades calóricas elevadas devido ao esforço físico e demais problemas metabólicos. Dependendo do caso, para
garantir uma nutrição adequada, o paciente
deverá ter mais de três refeições diárias (MALFETANO; LEON, 2007).

COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS
Após o aparecimento da doença de
Huntington, as capacidades funcionais da pessoa podem piorar gradualmente ao longo do
tempo. A taxa de progressão da doença varia
muito de paciente para paciente (GIL-MOHAPEL, J.M.; REGO, 2007).

A depressão clínica associada à doença de Huntington também pode aumentar o
risco de suicídio. Além disso, uma pessoa com
a doença de Huntington pode, eventualmente,
Dificuldade com a mastigação, deglu- precisar de ajuda com atividades da vida diátição e outras deficiências motoras também ria e cuidados caseiros (GIL-MOHAPEL, J.M.;
podem dificultar a alimentação e até mesmo REGO, 2007).
aumentar o risco de asfixia. Os problemas poComo se trata de uma doença progresdem ser minimizados selecionando alimentos
moles, que são mais fáceis de ingerir. Eventual- siva, não há tratamento existente hoje que posmente, uma pessoa com doença de Huntington sa interromper seu curso. Por isso, a complipode precisar de ajuda para comer (MALFETA- cação mais séria relacionada a essa afecção
é justamente o óbito. As causas mais comuns
NO; LEON, 2007).
incluem pneumonia e outras infecções pulmonares, lesões relacionadas a quedas e complicações relacionadas com a incapacidade de
GERENCIANDO DISTÚRBIOS
deglutir (GIL-MOHAPEL, J.M.; REGO, 2007).
COGNITIVOS E PSIQUIÁTRICOS
Familiares, amigos e demais pessoas que convivam com um paciente de doença de Huntington podem ajudar a criar um
ambiente livre de estresse e mais harmonioso,
o que é essencial para a melhor convivência
com a doença. Oferecer desafios cognitivos e
comportamentais também pode ajudar (GIL-MOHAPEL, J.M.; REGO, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A DH não é uma doença rara, porém o diagnóstico muitas vezes é tardio, pois os sintomas são confundidos com Doença de Parkinson e a Doença de Alzheimer. A forma mais comum
é que aconteça com indivíduos mais velhos, mas também afeta jovens com menos de 20 anos.
Muitos profissionais da educação não conhecem esta doença ou só ouviram falar em
filmes e noticiários. Os sintomas são bem abrangentes, tanto motor quanto cognitivo. E se a escola receber um aluno que apresenta esta enfermidade, precisa estar preparada para lidar com
os fatores de risco para o aluno e com a ajuda de familiares e equipe de saúde profissional,
ajudar esta criança a se desenvolver e se adaptar da melhor forma possível.
A depressão ao se manifestar pode isolar as pessoas, o ambiente escolar pode ser propício para acolhimento. Com isso justifica-se este artigo para propagar melhor as características
e limitações desta doença.
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A ESCOLA E AS BASES EDUCACIONAIS EM
PROL DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

RESUMO: Esta pesquisa tem o intuito de identificar os desafios encontrados por docentes na
aplicação da Lei 10.639/03. Os desafios presentes desde da formação até o trabalho em sala
de aula, para que se viabilize, buscaremos elementos em pesquisas bibliográficas referentes a
temática. Com a implementação da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas, encontramos o princípio do reconhecimento
e da identidade da população afrodescendente na constituição cultural do Brasil. Destarte,
debate com base nos desafios da educação no ensino dos alunos e na formação de professores para que se cumpra os conteúdos programáticos, objetivando a desconstrução do mito da
democracia racial, propondo a reflexão com as questões raciais existentes no interior e entorno da escola. A formação continuada será tratada dando a devida importância a capacitação
docente como forma de compreender a Lei 10.639/03 e a cultura Africana para que assim se
consiga fundamentar e pôr em prática executar seu planejamento baseado numa pedagogia
que prime pela diversidade nas escolas.

Palavras-chave: Educação; Etnicidade; Escola; Lei.
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INTRODUÇÃO

O

intuito desse trabalho é fazer uma breve reflexão sobre a educação no Brasil no
que diz respeito ao cumprimento do que estabelece a Lei 10.639/03, para tanto
nos propomos a fazer um breve levantamento histórico das relações étnico-raciais com base em alguns discursos encontrados na historiografia brasileira que revelam uma
mentalidade pouco preocupada com o protagonismo negro.
As contribuições do negro na formação das estruturas sociais e econômicas brasileiras
vão para além das explicações rasas que os manuais de história davam num passado recente,
esses manuais escondiam ou não davam conta de explicar os grandes feitos de atores como
Luís Gama, José do Patrocínio ou André Rebouças.
Eles propunham uma análise fatalista que colocava sempre o negro em condição de
inferioridade e de subserviência. Portanto fez-se necessário a criação de normas legais que se
voltassem para políticas de reparação no campo educacional.
Para que essa reparação seja efetiva, é necessário o fomento de cursos de formação
continuada para que o docente desperte sua atenção sobre a questão diversidade e possa vencer o preconceito existente na escola.
Além de se apropriar do conhecimento necessário para refletir e repensar sua prática
docente, revendo os seus conhecimentos e comportamento, a fim de propor novas metodologias
de ensino que possibilitem superar comportamentos de cunho discriminatório seja no âmbito da
comunidade escolar ou da vida social dos alunos.
O ambiente escolar é um espaço de construção, costumes e visões, como também de
confirmação de preconceitos, cujas raízes se ligam intrinsecamente a uma cultura de ignorância.
Falta na população, conhecimento aprofundado, memória histórica e referência social. Ainda
se apresenta no imaginário coletivo a figura do negro como sendo mais forte, motivo este da
escravidão, ao mesmo tempo como sendo um ser apático, ou, tendo sua imagem associada à
criminalidade, em situações duvidosas um potencial suspeito.
As mulheres negras, por sua vez, são vistas como boas para o serviço doméstico e distante do padrão de beleza, pois estão fora da estética padronizada característica do eurocentrismo. Assim, nesse ambiente que abriga as multifaces étnicas e culturais, iremos lançar um breve
e modesto olhar, entretanto sem perder a criticidade e a postura reflexiva.
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HISTÓRICO DAS RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS

A imposição cultural europeia desde
o século XVI, compreende um estigma latente
na história do Brasil, está controlada sob a regência condicionada da segregação inerente
à divisão de classes, formada sob a instituição
dos padrões de cor e raça que compunham a
sociedade brasileira.

Temos a convicção de que a tradição
que se sedimentou no seio da sociedade brasileira durante um longo espaço de tempo, fez
surgir a necessidade da implementação de políticas que apontem para a solução de dilemas
A construção do conceito de raça revoltados para a inserção de alguns grupos nos
monta historicamente o século XIX, marcado
espaços escolares.
pela publicação das teorias Darwinianas que
As pretensões universalistas dos sis- estabelecem diversos estudos que hão de estemas de ensino no Brasil de uma forma ou pecular a evolução humana – do homo sapiens
de outra, sempre foram pensadas no sentido – num olhar científico homogêneo.
de atender a determinados grupos sociais
Darwin promove uma síntese da evoluque sempre se perpetuaram no poder e, desse modo, instituiu, nesse ínterim uma tradição ção. Fomenta com isso campos especulativos
educacional, um molde para se encaixar as as- sobre do desenvolvimento/aperfeiçoamento
pirações elitistas que sempre se estiveram em das espécies, dentre as quais, o homo sapiens.
situação de controle.
Nesse bojo, Francis Galton (1822Um modelo de educação que sempre 1911) elabora sua teoria, denominada por
atendeu às ambições elitistas no sentido de ele de Eugenia, que a partir da hipótese de
tentar dominar e por rédeas nos destinos do que a raça humana por passar por constantes
país. Nesse ponto cabe a seguinte reflexão, evoluções biológicas deveria ser acompanhase a homogeneização universalista da escola da a fim de acelerar o aperfeiçoamento esse
criada no bojo dessas pretensões, tem funda- processo: “Eugenia pode ser definida como
ções sólidas para atender a sociedade que se a ciência que trata daqueles agentes sociais
que influenciam, mentalmente ou fisicamente,
deseja.
as qualidades raciais das gerações” (GALTON,
As características que a escola neces- 1905 apud SILVA, 2007, p. 26).
sita devem estar ligadas ao respeito à diversiHoje sabemos que esses conceitos
dade cultural e respeito às diferenças e proporcionar meios para que grupos étnicos ou devem ser combatidos, e, ainda mais se nos
voltarmos aos estudos das relações sociais,
culturais obtenham plena realização.
entretanto durante o limiar do XIX uma série
Como bem sabemos, a compreensão de cientistas asseguram que a ideia de “raça”
e abordagem dos conceitos ligados à diversi- não era prerrogativa apenas para atribuir as
dade, bem como o modo como as relações diferenças nas sociedades humanas era tamétnico-raciais são pensadas ou se configuram bém determinante das potencialidades e dos
na sociedade brasileira estão relacionadas, em comportamentos dos indivíduos, ali a mestiprimeiro momento, as bases profundas da his- çagem ganhava contornos de inferioridade e
toricidade, isso pois não há de modo algum degeneração: “Há hoje um grupo de ciências
como compreender como essas relações são novas, que são de um valor inestimável para a
exercidas no hodierno sem conhecer como compreensão científica do fenômeno histórico.
elas se estruturaram ao longo do processo histórico.
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É a antropologia-sociologia, recente e
formosa ciência, em cujas subscrições trabalham Gobineau, Lapouge e Ammon, gênios
possantes; fecundos e originais” (VIANNA,
1987a).

Silvio Romero e tantos outros marcam
um conjunto de discursos que segregam o
negro ao longo da história. Mesmo a palavra
segregação parecendo constituir um elemento
com certa distância do mundo pós-moderno,
pois era muito mais utilizada para definir as características próprias de estados totalitários ou
de forte influência religiosa, cabe destacar que
mesmo no Brasil que é considerado um Estado laico e democrático, essa postura ainda
persiste.

Uma corrente de intelectuais brasileiros
rumou nesse sentido e por esse motivo foram
levados a lidar com uma parte dessas teorias
e reconhecer outra. Destarte uma parcela significativa dos debates e discursos produzidos
pelos intelectuais do final de século XIX e início
do XX, acerca das potencialidades dos negros
PERCEPÇÕES E DIVERSIDADE
e mestiços calcavam-se na direção da seguinte
ÉTNICO-RACIAL NA ESCOLA
dúvida: as ideias de ordem, progresso e modernização poderá ser acompanhada por esEncontramos na nítida separação enses sujeitos?
tre classes sociais, resultantes das heranças
dos regimes escravocratas, a má distribuição
Dentre os críticos literários, Sílvio Ro- da renda e uma educação massificada, malmero se manteve entre os mais astutos, ao formada e precarizada, que por sua vez reflete
abordar a questão racial, demonstrando uma uma postura excludente privando a maioria da
constante preocupação com a nacionalidade população do acesso à plena cidadania e da
brasileira, com a premência da formação de perspectiva voltada para mobilidade e ascenuma identidade nacional, com base na forma- são social.
ção cultural e histórica do Brasil. A contradição
encontrada em Romero repousa na ideia da
É indispensável a percepção de que
miscigenação, pois para ele essa seria justifi- ainda que o Brasil se configure enquanto país
cável se resultasse no branqueamento da na- multicultural, apesar das conquistas e garanção, ou seja, se por meio da miscigenação se tias de direitos pautados nos princípios de
eliminasse as “raças” inferiores em razão da igualdade e liberdade para os cidadãos, ainda
superioridade do sangue branco.
reproduz estereótipos formados historicamente
sobre a diversidade ético-racial.
Oliveira Vianna apontava que Romero
compartilhava das facetas da elite brasileira,
Os grupos étnico-raciais, por vezes
tendo como elemento primordial a difusão de alienados do desenrolar da própria história,
ideias que visavam a miscigenação como ins- desconhecem a identidade formada ou não se
trumento que cedo ou tarde, caminharia para identificam com ela, reverberando uma voz que
a construção de um país embranquecido nos não é sua, mas daqueles remanescentes que
aspectos culturais e físicos.
por muito tempo estimularam o preconceito.
Isso desemboca numa postura cultuMais adiante, Romero demonstra seu ral europeizada que remonta o período colonial
descontentamento com relação a miscigena- e se perpetua através da educação partindo
ção, nos últimos anos de vida percebe que o da construção de modelos educacionais que
rumo da nação não caminhou na direção que quando postos em prática não contemplam as
ele esperava, afirmava ele que o futuro como necessidades individuais, nem tampouco a dipropunha seria o mais viável para a sociedade. versidade cultural, desse modo não valorizam
as questões relacionadas à promoção de identidades étnico raciais.
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Essa dinâmica faz com que haja a reprodução de privilégios históricos, responsáveis por gerar formas desiguais de acesso a
emprego, a educação, a saúde, enfim, ao próprio pleno exercício da cidadania. A naturalização é, por assim dizer, um fator importante
que leva à conciliação de princípios contrários
e põe na natureza, seja com base na “raça”, no
gênero ou na orientação sexual, explicações
sobre as desigualdades sociais.

Segundo Perrenoud (2000, p.15) a noção de competência indica a capacidade dos
sujeitos em mobilizar diferentes recursos cognitivos visando enfrentar situações, que incidam
sobre determinados aspectos, dentre os quais
podemos destacar: As competências profissionais são construídas a partir da formação, mas
também do modo como o professor indica os
rumos diariamente, indo de uma situação de
trabalho à outra.

Entretanto, para que as mudanças sejam significativas, em se tratando da diversidade étnico-racial na escola, professores, da
mesma forma como os demais envolvidos nos
processos educacionais, carecem de assumir
uma postura que valorize o respeito e a aceitação das diferenças, posto que a educação
tem também por finalidade subsidiar ao sujeito
uma formação integral, regulada em princípios
democráticos.

Aos educadores cabe, portanto, os
estudos e as reflexões de acordo com o aperfeiçoamento de sua formação para que com
isso possa lidar com as questões referentes
à diversidade étnico-racial na instituição escolar, que se faz aludir de forma imprescindível à
prática pedagógica, por respaldar a ampliação
das contribuições significativas à área central.

A ESCOLA ESPAÇO PARA AS
CRIANÇAS APRENDEREM
DIVERSIDADE E IGUALDADE ÉTNICORACIAL

Assim podemos afirmar que se justifica
a necessidade de uma formação docente que
permita o embasamento teórico e metodológico em benefício de um trabalho pedagógico
A formação docente para o trabalho
que prime pela riqueza da diversidade cultural pedagógico enfocando a valorização da dibrasileira, sendo levado a integrar valores étni- versidade cultural, trazendo para o centro dos
co-raciais à formação do professor.
debates as relações étnico-raciais no interior
das escolas, pressupõe uma transformação na
Isso representa uma forma de levar prática pedagógica partindo da Educação Inpara a comunidade escolar uma visão de reno- fantil, nesse momento as habilidades leitoras
vo em relação ao debates em torno das ques- são mediadas.
tões étnico-raciais, em oposição ao período de
alienação que se criou a respeito das etnicidaNa maior parte das vezes, por contos
des, trazendo ao ambiente escolar, iniciativas de fadas, que trazem à baila características feque provoquem os educandos ao conhecimen- notípicas distantes das que são refletidas nos
to autônomo partindo das abordagens de suas espelhos dessas crianças, um mundo fantasioorigens históricas e culturais, ressaltando a so onde príncipes e princesas são a personifivalorização da diversidade étnica, viabilizando cação dos padrões de beleza, estes em muiações em benefício das relações interpessoais to diferem da maioria das crianças brasileiras,
e invariavelmente seu aprendizado.
mas se tornam estereótipos assimilados como
belos, aceitáveis e que em muitos casos são
buscados enquanto meta, numa espécie de
imaginário estético.
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Para Rosemberg (1985), a literatura infantil, nada obstante de vários outros gêneros,
têm em si mesma um campo eficaz de criação
de estereótipos e padrões e de reprodução de
valores convencionados se configurando como
um gênero que também atua na construção
ideológica:

Assim como das ilustrações, sobretudo
no trato infantil, para que de forma exequível
ocorra a desconstrução de estereótipos, estes
que constantemente são produzidos e difundidos povoando o imaginário infantil, evitando
assim a estruturação de preconceitos.

É válido salientar que para que haja
São adultos os escritores, ilustradores, diagramado- construção significativa dos saberes na infância
res, programadores, capistas, editores, chefes de co- a literatura infantil constitui uma base primordial
leção; são também adultos os agentes intermediários no processo aquisitivo de práticas leitoras:
(críticos, bibliotecários, professores, livreiros) responsáveis pela difusão do livro junto ao comprador que
também é adulto (bibliotecários, pais e parentes). Aqui,
a distância entre criação e consumo é máxima, pois
o público infantil, enquanto categoria social, não participa diretamente da compra do produto que consome e quase não dispõe de canais formalizados para
opinar livremente sobre o livro que lê. Fala-se nesse
caso, em receptor cativo (ROSEMBERG, 1985, p. 30).

Isso ecoa nos demais níveis de ensino,
porque no decorrer das vidas na escola os alunos estabelecerão contato direto com a história que é retratada em livros didáticos, fazendo
com que muitas vezes se ignore os legados
históricos dos negros e índios, personagens
fundamentais na formação étnica e cultural do
povo brasileiro.

Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o enriquecimento intelectual das crianças. Sendo esse gênero objeto da cultura, a criança
tem um encontro significativo de suas histórias com o
mundo imaginativo dela própria. A criança tem a capacidade de colocar seus próprios significados nos
textos que lê, isso quando o adulto permite e não
impõe os seus próprios significados, visto estar em
constante busca de uma utilidade que o cerca (OLIVEIRA, 2005, apud OLIVEIRA e PAIVA, 2010, p. 22- 36).

Nessa perspectiva, mesmo a literatura
como elemento basilar na formação da criança, sendo entendida percebida enquanto regozijo ao se inserir em seu universo enfatizando
os elementos artísticos da criação, é necessário que se busque instrumentos que quebrem
a noção estética implementada pelos contos.

Conquanto nos diversos níveis de ensino, o trabalho pedagógico mais especificamente envolvendo leitura e interpretação deve ser
tratado de maneira reflexiva, objetivando inserir
todas as vozes no protagonismo contemplativo
na construção de uma identidade étnico-racial
trazendo para estes também a valorização da
diversidade cultural brasileira.

É mister que exista a preocupação dos
docentes em sala de aula no sentido buscar
um referencial curricular que rompa com construção de modelos embranquecidos e heróicos
em detrimento de uma história velada e sem
passado, que assim por dizer, é estimulada por
obras de literatura infantil sem a mediação didática necessária o que amplia o abismo da
Dessa maneira, os textos literários, di- desigualdade desrespeitando a diversidade étdáticos e paradidáticos devem antes de serem nica.
lidos e trabalhados na sala de aula, carecem
Devemos antes de tudo investigar as
passar por uma espécie de filtro analítico que
esteja atento para o tipo e qualidade de conte- ações que envolvem os atores constituintes
das realidades sociais locais, bem como os
údo.
elementos que os coloquem enquanto protagonistas no processo histórico.
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As dificuldades no trabalho literário pedagógico infantil relacionadas às diferenças étnico-raciais, fazem com que seja privilegiada
apenas uma história de traços europeizados,
fazendo com que as crianças em formação
creiam que as contribuições só podem ser heróicas quando associadas a um arquétipo advindo de elementos do Velho Mundo.

A LEI 10.639/03 E AS MUDANÇAS NO
ÂMBITO EDUCACIONAL

A criação de uma legislação específica tem acarretado mudanças no âmbito educacional, desse modo os currículos passaram por transformações significativas, a Lei nº
10.639/03, foi criada com o intuito de corrigir a
ausência das contribuições do continente afriA geração que se desenvolve atual- cano, da cultura legada da África e dos afromente traz consigo impulsos remanescentes -brasileiros na Lei 9.394/96:
de experiências literárias que naturalizam as
desigualdades, desse modo, estimulando o le- Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundagado do racismo/racialismo que se instalou na mental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasociedade desde a colonização:
sileira. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003):

O racismo e as práticas discriminatórias disseminadas
no cotidiano brasileiro não representam simplesmente
uma herança do passado. O racismo vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a nossa história.
Seria impraticável desvincular as desigualdades observadas atualmente dos quase quatro séculos de escravismo que a geração atual herdou (BRASIL, 2001).

Desenvolver um princípio reflexivo nas
crianças com relação às ocorrências, fatos e
acontecimentos da realidade vivida em sociedade bem como, acerca das transformações
culturais e fenômenos naturais requer do professor um trabalho interpretativo partindo da
realidade vivenciada nas comunidades locais
mediando com suas próprias ideias, as representações sociais que cercam os assuntos em
destaque.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da História da África e
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas
áreas social, econômica e política pertinentes à História
do Brasil (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003).
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)”
(LDB, Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996).

Altera dessa forma os artigos 26 e 79
da LDB 9.394/1996, instituindo a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nas instituições escolares públicas
e privadas em todo território nacional. Isso representou um importante passo na construção
É do mesmo modo necessário, a cons- da valorização da memória e da diversidade
tante reflexão por parte dos professores uma reconhecendo os movimentos negros em todo
introspecção com base nos próprios valores o país.
e preconceitos, evitando a difusão de noções
deletérias a formação infantil. O trabalho peA valorização multicultural pode a partir
dagógico deve sempre rumar na direção da daí estabelecer uma leitura do protagonismo
emancipação dos sujeitos, para tanto implica negro na sociedade. Não se pretende com isso
na transmissão, direta ou indiretamente, valo- criar zonas de conflito em torno de uma alterares e atitudes que estão intrinsecamente rela- ção étnica trocando a raiz europeia pela africionadas ao ato de conhecer.
cana, mas por meio do trabalho pedagógico
valorizar a diversidade cultural brasileira desvencilhando as mentes em formação de incompreensões e gestos equivocados:
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[...] transmissão cultural exige do homem novas capacidades de memorização e representação. [...] A escola possui a tarefa de transmitir a memória cultural e
os valores produzidos historicamente pelo ser humano no contato com a natureza e nas relações sociais
(2004 apud SOUZA, FERRAZ; CHAVES, 2007, p.437).

A escola, por meio de sua atuação sistematizada, tem a função de contemplar a convivência de pessoas de diferentes matrizes étnico-raciais, religiosas e culturais representando
um espaço privilegiado para a promoção de
políticas de igualdade, eliminando todas as formas de discriminação, racismo e preconceito.
Por outro lado, por si só a lei não garante a aplicabilidade total dos preceitos os
quais ela se propõe. Isso, pois ao se tornar
instrumento de difusão sociopolítica dentro da
instituição escolar, com a miscelânea de conflitos maturados em seu interior.

Nesse sentido MUNANGA (2005) elucida a urgência das ações que fomentam o resgate da memória no negro:
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de
ascendência negra. Interessa também aos alunos de
outras ascendências étnicas, [...] 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).

Ao estabelecer constantes diálogos entre visões, experiências e concepções diversas,
não se preestabelecido ideias de superioridade
racial e a dominação de umas sobre as demais
ocorre a indicação da construção coletiva de
uma realidade que compreenda a diversidade,
garantindo que alguns grupos não só deixem
de carregar as responsabilidades da inadequação aos espaços que os discriminam, como
do mesmo modo saiam de sua condição de
invisibilidade, exclusão e silenciamento.

Seu conteúdo produz significados e valores, mas não se evidencia uma relação direta
entre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e as transformações sociais nas relações
desiguais, podendo em alguns casos se tornar um elemento propagador de tensões, dificultando o caminho para a desconstrução de
Tomar para si as rédeas dos rumos da
mentalidades e práticas discriminatórias.
própria identidade é característica que fundamenta uma postura de resgate das especificiA relação entre a Lei 10.639 e as trans- dades sociais que foram suprimidas pela históformações sociais devem ser inscritas num ria e historiografia brasileira, e, que fizeram com
contexto que faça significado não apenas ao que se ecoasse entre a própria comunidade
negro, mas a todos os entes sociais que fazem negra a naturalização desse processo infeliz e
parte da realidade escolar.
predatório, dessa forma é dever das instâncias
de governo e também das escolas fortalecer
A representação construída ao se res- as bases que sustentam e fundamentam a luta
gatar a memória coletiva colocando o negro na pela igualdade.
posição de protagonista, não de uma mera vítima dos resultados históricos é de vital importância para que não se faça ecoar a reprodução de desigualdades por meio de discursos
de superioridade ou inferioridade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que para que a luta pela igualdade no campo educacional tenha sentido
e efetividade é necessário que caminhemos no sentido de resgatar as memórias dos agentes
fundamentais da formação histórica do Brasil.
Para tanto devemos partir de uma reflexão histórica compreendendo o discurso produzido através dos tempos, que resultou num processo de silenciamento dos grupos.Diante do
levantamento histórico, podemos entender que através das formações políticas hegemônicas,
as características que tentaram anular o protagonismo negro, trazendo em seu bojo as mais
diversas atrocidades.
A literatura infantil teve sua parcela de envolvimento no que concerne a construção da
identidade das crianças, assim entendemos que devemos privilegiar uma leitura que ponha o
negro numa posição de destaque nas suas contribuições.
Não dando vazão aos contos embranquecidos e europeizados como uma máxima da
estética, aquele modelo que por pertencer às instâncias dominadoras da mídia tem uma massa
disforme e homogênea de seguidores.
Esses contos quando não mediados da forma correta, levam para as famílias indagações por parte das crianças com relação a sua fenotipia, pois se o padrão de beleza apontado
nas histórias de contos de fadas destoa daquele que reflete no espelho que importância estética
habita em quem lança os olhos naquele modelo que diferente si, mas é reconhecido como “bonito”?
A formação docente perpassa esses meandros e necessita cada vez mais de especialização e olhar humano, enquanto se propagarem valores tradicionais remanescentes das mentalidades elitistas do escravismo, as crianças lograram pouco avanço com o que diz respeito ao
auto reconhecimento e sua importância na sociedade e no processo histórico.
Para diminuir os abismos que cortam as relações étnico-raciais na escola foi implementada a Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, que muito embora seja reconhecida como um avanço, existem dificuldades por parte dos
docentes em lidar com o tema, pois ou esbarram na má formação, ou nas posturas tradicionais
e por fim nas informações pouco relevantes dos livros didáticos.
Outro fator relevante habita no fato de não se conseguir vincular a necessidade da temática africana na escola, com a realidade vivida pelo aluno – o que não causa transformação interior – e sua aplicabilidade na vida cotidiana. Dessa forma não sendo tratada com o devido zelo.
Acreditamos que para a construção significativa na sociedade no que toca às contribuições e as relações de respeito na construção de uma igualdade formativa do alunado requer
uma descolonização não apenas dos currículos, mas das mentalidades, só assim poderemos
caminhar para o que se espera de uma sociedade igualitária.
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INSTITUCIONAL

RESUMO: Este trabalho analisa a importância da afetividade para uma aprendizagem significativa de crianças e jovens, traz à reflexão o papel da família e da Escola nesse processo e
faz um estudo das teorias e discussões acerca da afetividade, a partir dos estudos de Henry
Wallon, Jean Piaget, Vygotsky e outros defensores do mesmo pensamento. A primeira parte
analisa a Afetividade como essencial ao desenvolvimento humano e como ela se mostra na
vida do indivíduo. Na segunda parte, a Afetividade é estudada como elemento indissolúvel da
aprendizagem e na formação do sujeito de maneira integral. É ressaltada a importância das
interações sociais, assim como o conhecimento da Teoria dos Estágios de Wallon para melhor
entendimento do processo. A terceira parte proporciona o pensar sobre o papel da família e
da Escola na construção do ambiente adequado à aprendizagem significativa e prazerosa e
como essa parceria pode acontecer potencialmente se mediado pela Afetividade. Por fim é
feita uma análise do quanto a Afetividade contribui para reduzir os problemas mais comuns
dessa relação complexa, com consequente melhoria do processo ensino-aprendizagem em
sala de aula.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Família; Escola; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo a investigação bibliográfica com fim de refletir sobre
a importância da Afetividade para a aprendizagem, numa visão psicopedagógica,
ou seja, o enfoque é no sujeito e sua interação com os outros e com o ambiente
em que vivencia experiências primordiais para seu desenvolvimento, e como essa interação (ou
ausência dela) interfere positiva ou negativamente sobre sua aprendizagem global (não só no
ambiente escolar).
Mais do que nunca, atualmente, tem-se falado muito sobre as causas e consequências
negativas da indisciplina, do baixo ou um ausente rendimento que leva à evasão de crianças
e jovens, de todas as classes, localidades, de tipos de escola, quase sempre com um olhar
voltado à figura do aluno e da família, minimizando o papel do professor, da escola e de outros
elementos, também autores e responsáveis por essas questões.
Apesar dos muitos trabalhos já realizados sobre o tema, das discussões nos mais variados tipos, ainda cabe reflexões como esta, que tem como objetivo trazer luz, orientar e apoiar a
todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, enriquecendo esta atividade tão indispensável ao desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, que se dá na maior parcela de
sua vida.
Este trabalho procura analisar a importância da Afetividade como incentivadora da aprendizagem, com o auxílio dos estudos psicopedagógicos, pensar sobre o papel da família e da
escola no processo de aprendizagem de crianças e jovens, e aprofundar algumas discussões
acerca da Afetividade a partir das teorias de Henry Wallon, Jean Piaget e Vygotsky, com contribuições de outros autores que partilham as mesmas ideias. Tendo em vista que todo processo
de educação significa também a constituição de um sujeito, lembramos que a criança seja em
casa, na escola, em todo lugar, está se constituindo como ser humano, através de suas experiências com o outro, sempre e a todo momento. Essa construção da realidade acontece através
de informações e desafios sobre as coisas do mundo, mas o aspecto afetivo nesta construção
continua, sempre, muito presente.
No processo ensino-aprendizagem o professor é elemento importante do processo de
desenvolvimento da afetividade com o aluno, com o dever de passar informações claras e reais
levando este a perceber as vantagens de realizar atividades desafiadoras.
O aluno precisa sentir vontade de aprender, e o professor é quem pode despertar essa
vontade no aluno, por isso, a afetividade na educação constitui um indispensável campo de
conhecimento a ser explorado pelos professores desde as séries iniciais, uma vez que, através
dela, podemos compreender a razão do comportamento humano.
Por essa razão, é importante proporcionar uma educação estimulante e criativa, para que
a intuição, e a imaginação dêem espaço para o aprender a pensar, e reforçar além dessas, a
participação consciente e responsável do professor no processo de mudança na aprendizagem
sempre melhor. Entendemos, assim que, o processo de aprendizagem é pessoal, e a afetividade, assim como a inteligência não aparecem prontas nem de formas exatas.
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Ambas evoluem ao longo do desenvolvimento: são construídas e se por se modificarem,
se desenvolvem com as necessidades afetivas se tornando cognitivas, aditivas aos conhecimentos prévios, fazendo ligações entre si. O desenvolvimento é um processo contínuo, pois o ser humano nunca está pronto e acabado, desenvolvendo-se mental e organicamente. Para entender
melhor de que forma essa afetividade contribui no processo ensino aprendizagem, procuramos
um aprofundamento mais específico, pois quando se fala em efetividade para aprendizagem, é
preciso considerar as características do ambiente escolar, visando os processos cognitivos de
todos os envolvidos.
A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo com o
mundo está sempre mediada pelo outro. O aprendizado acontece com a participação do outro,
que nos fornece os significados socializados e estabelecidos que permitem pensar no mundo,
e nossa parte neste.
Verificamos que Vygotsky defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e
prevê que dentro de nós ocorre uma atualização a cada influência externa (BOCK, 1999, p 124).
Portanto, não basta apenas investigar ou identificar como trabalhar a afetividade nas escolas,
pois ensinar é, antes de tudo, valorizar o que cada aluno traz consigo; não se pode, desprezar os
primeiros anos de vida da criança que são base para um desenvolvimento saudável de sua personalidade, sua relação com sua mãe, sua família, para entender como esse adulto se constituiu.
Para tal, entender os diferentes fatores sociais, culturais, religiosos, genéticos e neurológicos explicam que significados serão interiorizados na aprendizagem. O que nos constitui,
descreve nossas aspirações e maneiras de sentir o mundo.
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vimento humano acontece em cinco estágios,
nos quais são expressas as características de
A Afetividade, diferente do que pensa o cada espécie e explicam todos os elementos
senso comum, não apenas amor, carinho, ser que constituem a pessoa:
sempre assertivo, ou seja, sentimento apenas
• impulsivo-emocional (de 0 a 1 ano):
positivo, mas, segundo Wallon, o termo diz resonde o sujeito revela sua afetividade por
peito à capacidade do ser humano de ser afemeio de movimentos, do toque, numa comutado positiva ou negativamente por sensações
nicação não-verbal;
interiores ou exteriores.
• sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos):
A Afetividade é um dos elementos funa criança já fala e anda, tem o seu interesse
cionais da pessoa e movimenta, juntamente
maior para os objetos, para o exterior, para
com a cognição e o ato motor, o processo de
a exploração do meio;
desenvolvimento e confecção individual do co• personalismo (3 a 6 anos): fase da difenhecimento (in SALLA, 2011 p.1).
renciação, da formação do “eu”, da descoMesmo com Piaget e Vygotsky, terem
berta de ser diferente, diverso do “outro”;
em seus estudos, dado importância ao papel
• categorial (6 a 10 anos): organização do
da Afetividade no processo de aprendizagem,
mundo em categorias leva a um melhor enfoi Wallon que trabalhou mais a fundo esta
tendimento das diferenças entre o “eu” e o
questão, apontou que a vida psíquica evolui a
“outro”;
partir de três dimensões: motora, afetiva e psí• puberdade, adolescência (11 anos em
quica, que coexistem, atuam e se desenvolvem
diante): acontece uma nova crise de oposiintegralmente e, mesmo que em determinado
ção, ou seja, o conflito eu-outro retorna, desmomento uma dimensão pareça dominar, essa
ta vez como busca de uma identidade autôdominância se alterna e as conquistas adquirinoma, o que possibilita clareza de limites,
das são incorporadas as outras.
de autonomia e de dependência. É nessa
fase que o indivíduo se reconhece como Ser
Ao longo do trajeto do desenvolvimento
único, com personalidade, com valores, com
elas alternam preponderâncias, e a afetividade
sentimentos (apud MAHONEY & ALMEIDA,
reaparece dando espaço à intensa atividade
2005, p.22).
cognitiva, assim que a maturação movimenta o
conjunto sensório-motor necessário à exploraNesses estágios do desenvolvimento
ção da realidade (DANTAS, 1992 p. 90).
humano, segundo a teoria de Wallon, a AfetiPara Wallon, “a dimensão afetiva ocupa vidade se apresenta em maior ou menor grau,
lugar central, tanto do ponto de vista da cons- com a interação, essa indispensável a esse
trução da pessoa quanto do conhecimento”. processo, para a formação desse indivíduo
Para ele, a emoção, uma das dimensões da como ser social, cultural e inserido, de fato, no
Afetividade, é instrumento de sobrevivência in- meio em que vive.
dispensável ao homem, é “fundamentalmente
Wallon evidencia que a Afetividade se
social” e “constitui também uma conduta com
profundas raízes na vida orgânica” (DANTAS, expressa de três maneiras:
1992 p. 85).
1. Emoção: exteriorização da afetiviPara Piaget a Afetividade é uma ener- dade, aparece desde o início da vida do ser
gia que impulsiona as ações do sujeito, o que humano e é expressa com movimentos de esWallon complementa dizendo: “a afetividade é pasmos e contrações, liberando sensações de
um componente permanente da ação”(in SIL- mal-estar ou bem-estar. Nessa teoria, a emoVA, 2014 p. 1). Segundo Wallon, o desenvol- ção é considerada como indispensável à so-
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brevivência do ser, “ela fornece o primeiro e
mais forte vínculo entre os indivíduos e supre
a insuficiência da articulação cognitiva nos primórdios da história do ser e da espécie” (DANTAS, 1992, p.85).

E isso urge uma educação que se identifica com o desenvolvimento afetivo, social e
intelectual de forma integral, formando, assim,
“indivíduos autônomos, pensantes, ativos, capazes de participar da construção de uma
sociedade contextualizada” (LAKOMY, 2003,
2. Sentimento: expressa a afetividade p.60).
sem grandiosidades, com controle, pela mímica e também pela linguagem, sendo diferente
Esse é um direito inalienável de toda
da emoção. Tem caráter cognitivo (DANTAS, criança, pois, segundo Wallon: “Todas as crian1992, p.85).
ças, sejam quais forem suas origens familiares,
sociais, étnicas, têm direito igual ao desenvolvimento máximo que sua personalidade compor3. Paixão: está presente a partir da fase ta. Elas não devem ter outra limitação além de
do personalismo, sua característica é o auto- suas aptidões” (LAKOMY, 2003, p. 60).
controle no domínio de uma situação, exterioTanto na Teoria de Piaget – Construcrizando-se através de ciúmes e exigência de tivismo, no sociointeraccionismo de Vygotsky,
exclusividade, entre outros (MAHONEY & AL- também na Teoria de Wallon, as interações
MEIDA, 2004, p.21)
– com objetos, com pessoas, com o meio -,
são inerentes para o desenvolvimento do ser
A afetividade, portanto, assim como humano.
o ato motor e a cognição, é presente durante
toda a vida do sujeito, sendo dessa forma parte
Para Piaget, “a inteligência humana sofundamental para a pesquisa e entendimento
mente se desenvolve no indivíduo em função
sobre o desenvolvimento do ser humano, tanto
de interações sociais que são, em geral, demano plano individual, como no social, cultural e
siadamente negligenciadas” (LA TAILLE, 1992,
cognitivo (MAHONEY & ALMEIDA, 2004, p.21)
p.11).
Nesse contexto há que se perceber o
valor da mediação social que, segundo Wallon
(apud DANTAS 1991, p. 92) “está na base do
desenvolvimento: ela é a característica de um
ser “geneticamente social” radicalmente dependente dos outros seres para subsistir e ser
formado enquanto ser da mesma espécie”.

Para Vygotsky, “a história da sociedade e o desenvolvimento humano caminham
juntos’’, sendo o conhecimento internalizado e
transformado pela criança através da sua interação ou trocas sociais com as pessoas que a
rodeiam “(LAKOMY, 2003, p.38).

Para esses autores, assim como para
Wallon, a Afetividade é elemento intrínseco do
processo de desenvolvimento, especificamenA Teoria da Afetividade de Wallon veio te da aprendizagem, o que precisa fazer parte
questionar o ensino tradicional com suas ca- na escola, na família e em todos os momentos
racterísticas comuns como: autoritarismo, re- vivenciados.
produção de conceitos e pensamentos, forte
O ser humano, como visto, é movido
característica abstrata, que não leva em conta
o caráter afetivo, social e político da educação, pela afetividade, tanto na sua forma positiva
pois, a Escola, como um fato social, deve: “re- quanto na negativa, ou seja, um elogio lhe afefletir a realidade concreta na qual esse sujeito ta positivamente, enquanto uma crítica lhe afevive, atua e, muitas vezes, procura modificar” ta negativamente, sendo que, nos dois casos,
a Afetividade opera como elemento de desen(LAKOMY, 2003 p.60).

A AFETIVIDADE, FATOR
INDISPENSÁVEL PARA A VIDA
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volvimento no sentido da criação de mecanis- diferenças entre ideias, sentimentos, valores
mos para compreensão, aceitação, defesa ou próprios e do outro. Deve-se também permitir
administração das sensações proporcionadas. a expressão e discussão dessas diferenças de
forma que favoreça a solidariedade. Em todas
Ao se falar em aprendizagem, deve-se as fases desse processo é importante a colorefletir sobre o processo ensino-aprendizagem, cação de limites, que facilitam a vivência.
já que uma não acontece sem o outro e isso
O professor também é afetado pelo
é a forma que se nomeia “interação social”, ou
seja, não existe ensino-aprendizagem sem as meio, pelas interações – pela emoção, seninterações, sem as trocas, sem o convívio, o timento e paixão -, mas, como adulto, tem
que pode ser melhor vivenciado, intermediado, maiores recursos para reagir de forma equiliconsiderando essa via, da afetividade e a com- brada, colaborando na solução dos conflitos,
entendendo que a qualidade da relação, conpreensão das suas implicações no processo.
sequentemente da aprendizagem, é avaliada
No segundo estágio – sensório-motor pela forma como foram resolvidos os conflitos
e projetivo – deve haver, por parte da família, apresentados (MAHONEY & ALMEIDA, 2004
a disposição de oferecer situações e espaços p.26).
diferenciados para que as crianças participem
Faz se entender que uma dificuldade
de forma igual, assim como a atenção para
lhes responder sobre o mundo exterior, que fa- de aprendizagem se constitui, também, de
uma dificuldade de ensino, não necessitando
cilite a diferenciação entre elas e os objetos.
apontar os responsáveis, pois todos têm igual
No terceiro estágio – personalismo – responsabilidade no sucesso/fracasso do proé necessário que o processo ensino-aprendi- cesso. “Quando não são satisfeitas as neceszagem ofereça à criança atividades diversas, sidades afetivas, estas resultam em barreiras
assim como a possibilidade para poder esco- para o processo ensino-aprendizagem e, porlher atividades que lhe sejam mais atraentes. tanto, para o desenvolvimento, tanto do aluno
É importante expor as respostas certas, assim como do professor” (MAHONEY & ALMEIDA,
como reconhecer e respeitar as diferenças que 2004 p.26).
surgirão. Nesse estágio o professor, se for o
Há que se destacar a diferença entre
caso, deve mostrar que a criança é conhecida
e reconhecida, viabilizando momentos de con- “educador” e “professor”, pois, segundo Muniz
vivência com outras crianças de idades diferen- (Revista ABPp), professor é profissão e como
tal, há aos milhares, enquanto educador é votes, dando espaço para a livre expressão.
cação. “E toda vocação nasce de um grande
No estágio categorial, início de fato do amor, de uma grande esperança ”(ALVES,1986
período escolar, a aprendizagem ocorre espe- citado por MUNIZ s/d).
cialmente pela descoberta de diferenças e seÉ imprescindível, portanto, a conscienmelhanças entre objetos, imagens, ideias, com
predomínio da razão. Entender que todo novo tização por parte do educador, da importância,
conhecimento traz um período de imperícia sua como pessoa e da sua metodologia, da
que, com o tempo, se desmancha com as ati- sua forma de trabalhar e da sua postura, da
vidades propostas e se transforma em compe- sua visão de aluno e de professor, para a fortência através da aprendizagem, é importante. mação do sujeito global, completo, com o atendimento das suas demandas cognitivas mas
No último estágio – puberdade e ado- também afetivas, para que, na realidade, possa
lescência – o recurso principal da aprendiza- formar pessoas conscientes e autônomas, de
gem do ponto de vista afetivo é a oposição seu lugar no mundo como protagonista de sua
que aprofunda e possibilita a identificação das realidade.
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A AFETIVIDADE NO AMBIENTE
ESCOLAR
A criança, ir à escola, já traz consigo
uma bagagem pessoal de vivências e experiências – positivas e negativas -, que não podem
ser ignoradas pelo professor e demais agentes da instituição. E não se pode simplesmente
dizer que o que aconteceu anteriormente não
interessa, pois o que “passou” dita o que vai
acontecer depois.
O professor não é um depositário de
conteúdos, mas o responsável por ajudar o aluno a aprender e questionar os conceitos predeterminados e isso muda todo o processo, pois
se não há aprendizagem, o fracasso é do aluno
e do professor.
E esse fracasso nem sempre estará relacionado à incompetência do professor,
ausência ou deficiência de metodologias e recursos, ou à falta de atenção, indisciplina, ou
“deficiências” do aluno. Por essa razão, a Afetividade é essencial para sanar ou mesmo direcionar todas essas questões.
A ausência de afetividade, segundo alguns estudiosos, prejudica o sujeito, principalmente o jovem que, até por conta da impulsividade própria da idade, tende a arriscar-se de
forma prejudicial, pois lhe faltam boas e construtivas referências. Ao contrário, se ele conta
com reais referências positivas e com orientação, ele desenvolve o poder de filtrar as informações que lhe chegam, a partir da tomada
de consciência de como agem as pessoas de
bom caráter” (NUNES, 2009 p.123).
O professor, antes de constatar o aluno como deficiente ou “com problemas”, deve
buscar conhecê-lo melhor, em diferentes aspectos, para entendê-lo e assim ajudá-lo, numa
troca significativa que conduz à aprendizagem
com sentido para ele. O professor, que atualmente deve se ver como mediador, facilitador
do conhecimento. “Para que haja um melhor
aprendizado é necessário que o aluno não seja
forçado a fazer nada, mas que aja por si só, por
seus próprios esforços, pois na relação precisa
existir respeito mútuo” (SANTOS, 2012 p.117)

Segundo a Professora Telma Vinha,
numa entrevista para a Revista Nova Escola
(2013, p. 20) os papéis da família e da escola
com relação à educação das crianças, estão
muito misturados, sendo assim, que a família
espera que a escola resolva o “problema”, a
escola pede que os pais disciplinam seus filhos. Daí que uma culpa a outra, o que não
resolve a questão, já que é justamente essa
criança que mais precisa de atenção, no caso,
da escola.
Para Wallon (in Mahoney & Almeida,
2004) é importante o professor saber sobre
afetividade, pois que a emoção (um dos seus
aspectos mais importantes) é contagiante, pois
o comportamento do aluno influencia a dinâmica da sala de aula e a postura do professor
e este deve estar preparado para colaborar na
solução dos conflitos; vale lembrar que estes
são parte enriquecedora do processo ensino-aprendizagem.
A forma como o professor se coloca
frente aos conflitos e como estes são resolvidos, diz como essas relações do aluno com o
conhecimento e com os outros se perpetuarão.
Conforme destaca Nunes (2009 p.85),
a autoridade e postura firme do educador indicam o caminho para os acordos e ajustes
porque fazem com que o aluno entenda que
o educador é quem conduz, orienta, media e
auxilia a turma, mas não o faz em regime de
opressão. Crianças sentem o que isso significa
e, na grande maioria das vezes, respondem positivamente a esta dinâmica.
O educador que assim atua irradia
segurança ao aluno, estimulando nele a criatividade, o poder de expressão, de demonstração de sentimentos, e colocando os limites
necessários para o desempenho de todos, fazendo isso sempre baseado no bom senso. A
atuação do professor está intimamente ligada
à sua formação inicial (graduação) e à formação continuada (extensão, especialização etc.)
indispensáveis à sua capacitação para agir o
mais adequadamente possível a fim de realizar
um trabalho eficiente e prazeroso.
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Todo trabalho, que se queira de qualidade, depende de mais investimento de formação, nem por isso mais difícil e Nunes alerta
que um educador consciente busca a melhor
maneira de levar seu aluno ao conhecimento,
sendo um guia de conhecimentos e motivador.
Agindo assim, ele fará com que “os horizontes
se abram cada vez mais, tornando a educação
uma fonte de possibilidades onde se pode beber sem limites” (NUNES, 2009 p.21).
O entendimento da inseparável relação
entre emoção e cognição, afetividade e aprendizagem, é indispensável para o alcance de
uma aprendizagem significativa, que vai além
dos muros da escola e dos boletins de notas,
pois, segundo Wallon, a escola comete erros
porque desconhece as várias fases do desenvolvimento da mente humana; erra também por
não conhecer conteúdos descritivos de uma
cultura que possam contextualizar de forma
concreta os alunos e assim perseverar no erro
ainda mais, por desconhecer as histórias de
vida de cada um (In MAHONEY & ALMEIDA,
2004 p.24).
Portanto, a Afetividade deve ser considerada altamente relevante, “uma vez que a
tendência intelectualista, generalizada na escola na atualidade, parece ignorar os determinantes afetivos e emotivos do pensamento e
da conduta do aluno” (MAHONEY & ALMEIDA,
2004 p.24).
Para Briggs (in Bezerra 2006, p.7) “ajudar as crianças a desenvolver sua autoestima é
a chave de uma aprendizagem bem sucedida”,
que é o que todo professor deseja ou deveria
desejar em algum momento, correndo o risco
de não se sentir feliz com o trabalho que realiza.
O que também é uma questão de afetividade, significação de seus sentidos de ser
professor. Nunes complementa dizendo que o
papel da afetividade na educação não deve ser
o de mero coadjuvante, mas ocupar o centro
junto aos conteúdos e métodos pedagógicos
que fazem parte do currículo escolar formal,
que por si só já contribuem essencialmente
para o crescimento de crianças e jovens (2009
p.123).

Sendo assim, há que se inserir definitivamente a afetividade como elemento integrador do processo de ensino-aprendizagem, de
forma a contribuir decisivamente para o sucesso do processo como consequência da melhoria das relações socialmente formadoras para
o bem comum na sala de aula.

A AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES
PROFESSOR – ALUNO
Diante do exposto até aqui, evidencia-se a presença da afetividade nas interações
sociais, a influência também contínua nos processos de desenvolvimento cognitivo. Nesse
sentido, pode-se pressupor que as interações
que acontecem no contexto escolar também
são registradas pela afetividade em todos os
seus aspectos.
Pode-se supor, também, que a afetividade se constitui como um marco de grande
importância na determinação da natureza das
relações que se estabelecem entre os sujeitos
(aluno) e os diversos objetos de conhecimento
(áreas e conteúdos escolares), bem como na
disposição dos alunos diante das atividades
propostas e desenvolvidas. As interações em
sala de aula são constituídas por um conjunto complexo de atuações que se estabelecem
entre as partes envolvidas – professores e alunos. Uma maneira de agir está intimamente
relacionada à atuação anterior e indica o comportamento posterior.
Na somatória das diversas formas de
atuação, durante as atividades pedagógicas, a
professora qualifica a relação que se estabelece entre o aluno e os diferentes objetos de
conhecimento. O que se diz, como se diz, em
que momento e por quê - da mesma forma que
o que é feito, como se faz, em que momento
e por qual motivo - afetam as relações professor-aluno e, conseqüentemente, influenciam o
processo de ensino aprendizagem, ou seja, as
próprias relações entre sujeito e objeto. Nesse
processo de inter-relação, o comportamento
do professor, no ambiente escolar afeta através
de suas intenções, crenças, seus valores, sentimentos, desejos, cada aluno individualmente.
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De modo que a sala de aula configura-se em um grande laboratório para que se
possa observar e, assim, se questionar as
motivações que levam o convívio escolar entre professor e aluno, muitas ocasiões, a estar
prejudicado e sem estímulo. Ao mesmo tempo
em que precisa de limites, todo ser humano
necessita de carinho e amor. O professor se
mostra como alguém que presta atenção de
verdade no aluno e que lhe indica os caminhos
do conhecimento.
Como não somos afeitos ao sofrimento, a afetividade se faz essencial à vida com
prazer. Desta forma, o aluno tem o direito de
receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que lhe dê atenção, para assim, se
sentir parte desse processo de individuação.
Se as afinidades humanas, embora complexas,
são demandas fundamentais na concretização
de mudanças em nível profissional e comportamental, não se pode ignorar o valor da interação entre professores e alunos (CURY, 2003).
Toda aprendizagem possui sua carga
de afetividade, já que advém das interações
sociais, num procedimento vinculado. Refletindo, ainda sobre isso, na aprendizagem escolar,
a contextura que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita etc. não
acontecem apenas no campo cognitivo. Os conhecimentos vividos em sala de aula acontecem, primeiro, entre os indivíduos abarcados,
no plano externo (interpessoal).
Por meio da intervenção, eles vão se
internalizando (intrapessoal), adquirindo autonomia e fazendo parte da história individual.
Tais conhecimentos igualmente são afetivos.
Segundo Freire (1996), um simples gesto do
professor pode ser muito mais significativo na
vida de um aluno do que se possa imaginar.
Em olhar de entusiasmo, por vezes, um balançar de cabeça demonstrando aprovação, por
outro lado, um gesto revelando negação, podem significar muito mais do que palavras ditas pelo professor.

O professor deve ter muito cuidado
com suas atitudes, como também deve aprender a entender o olhar de cada aluno. É importante refletir sobre o papel do professor na vida
do aluno e sobre toda essa influência de forma
positiva ou negativa. Compete ao professor enxergar o aluno como um ser único que necessita aprender, mas também compreender que é
imprescindível amor, afeto e respeito para que
isso ocorra . A ida da criança à escola envolve
muito a se pensar, como autoestima, respeito
e confiança.
Sem a ajuda e o exemplo do professor
esta pode se tornar uma tarefa penosa, sendo
o professor o adulto mais próximo da criança,
esse exemplo é o mais copiado e observado.
Assim que a criança chega à sala de aula com
uma visão negativa de si, acaba por demonstrar um comportamento avesso dos demais
colegas agindo muitas vezes com agressividade, ou mesmo se mostrando indiferente, com
apatia e, com isso, é visto pelo professor como
preguiçoso, irresponsável, ou seja, recebe logo
o rótulo de “aluno-problema”.
No entanto, tal questão está relacionada a diversos fatores, como o autoconceito que
este aluno faz de si, quando não acredita em si
a capacidade de resolver situações adversas
e acaba por desanimar no primeiro obstáculo que encontra. Concordando com o que diz
Cury (2003), em uma abordagem simples, a
autoestima é o que o indivíduo sente em relação a si mesmo.
Quando esse anseio é colocado de
modo positivo, denota que a pessoa tem uma
boa imagem de si, com a capacidade de confiar nos outros e acredita que gostam dela e
se vê capaz de sobrepor os desafios. Quando
essa imagem é negativa, acredita que não conseguirá o amor de ninguém, não acredita em
sua potencialidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho buscou-se pensar sobre o quanto a compreensão do que seja Afetividade e sua vivência na família e na escola pode interferir na aprendizagem e no desenvolvimento
cognitivo do sujeito.
Desde o início da vida do ser humano, a afetividade ocupa um lugar indispensável, importante, sendo responsável, inicialmente, por utilizar outros para a satisfação das suas necessidades de sobrevivência (como bebê); depois, através das interações com objetos, o meio, a
família, na construção do Eu e na diferenciação do Outro; e mais tarde, na escola, na sociedade,
influenciando na aprendizagem, no desenvolvimento da inteligência, o que não anula a afetividade mas a torna mais racional, adequada ao momento de vida.
De sorte que não se inicia o desenvolvimento do indivíduo, da sua intelectualidade, sem
pensar na afetividade que é, como foi visto, o motor de impulsão, que leva o sujeito para a frente
e que o faz mais humano, dinâmico.
A afinidade construída duplamente entre professor/aluno, aluno/professor, que faz da
sala de aula um círculo de valores, necessidades, anseios e frustrações cruzadas, que criam
uma fortaleza de motivos para ser e estar. Por isso, na relação aluno/professor, é indispensável
compreender que os professores são maestros nessa sinfonia, pela formação ou experiência em
relação ao aluno, sujeito em desenvolvimento, à procura de identidade autônoma.
Tal entendimento, por parte da família e da escola, é vital para que problemas como
indisciplina, desatenção, deficiência ou ausência de aprendizagem, tão comuns hoje em dia,
possam ser evitados, minimizados ou mais adequadamente tratados.
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BULLYING COMO AGENTE MALÉFICO AO
PROCESSO EDUCACIONAL

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de compreender as concepções de bullying,
intolerância e violência. Procurou-se também, identificar essas agressões dentro das unidades escolares o comportamento dos alunos, as formas de combate ao bullying, à função dos
professores e demais responsáveis, assim como verificar potenciais fatores que estimulam
sua proliferação, podendo assim adotar medidas preventivas. A leitura foi a base da elaboração do trabalho. Devido ao problema atual que estamos vivenciando, o levantamento com
questionários para justificar a ocorrência destes atos não foi possível ser realizado junto aos
alunos. Através da leitura podemos definir que termo bullying está relacionado diretamente
à intolerância de diversos patamares e a ocorrência da violência como resultado dessa discriminação. Hoje esse tema é bastante conhecido entre alunos, mas não há uma compreensão
objetiva de seu significado, o que gera a ocorrência desses atos ainda em grande recorrência.
Por falta de preparo das escolas e dos docentes, muitas atitudes são deixadas sem punição
porque são enquadram como não bullying, o que pode provocar violências mais extremas e
fortalecimento dos agressores, uma vez que apenas as consideram mais sérias e extremas os
agressores são punidos.

Palavras-chave: Bullying Intolerância. Professor. Violência.
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INTRODUÇÃO

O

termo bullying surgiu na Noruega, na década de 80, vem da palavra “bully” brigão,” ing” a primeira a relacionar a palavra ao fenômeno foi Dan Olweus docente
da Universidade da Noruega. O objetivo era avaliar as ocorrências e as formas
pelas quais o bullying se apresentava na vida escolar dos alunos de seu país.
Atualmente, enfrentamos a violência de todas as ordens na sociedade. Não só com o
bullying, como um fenômeno da decadência da ordem e aumento do caos social. Estamos em
uma cultura de impunidade, numa cultura da violência, em que o sujeito não tolera as diferenças,
a frustração”, segundo Raquel Conte.
O interesse de pesquisas em relação ao bullying têm ajudado a demonstrar o potencial
de agressividade de um ser sobre o outro. Se na infância, as agressões repetidas e intencionais
se dão no âmbito físico, na medida em que se avança em idade se modificam as formas de
poder. Exemplo disso são as estratégias de exclusão dos adolescentes, capazes de planejar
consequências mais subjetivas.
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EXISTEM OITO TIPOS DE BULLYING
O físico: são agressões cometidas por
beliscões, socos, empurrões; O escrito: por
meio de registros público difamatório, pichações; o verbal: são xingamentos, apelidos depreciativos; o material: ter os pertences furtados, danificados ou até mesmo atirados contra
si mesmo; o cyberbullying é uma das práticas
que infelizmente vem sendo comum entre jovens e adultos que consiste agressões e perseguições nas redes sociais, utilizando de perfis
falsos, montagem de fotografias e exposições
das mesmas, divulgação de fotos íntimas dentre outras.
Essa prática é oriunda de punição
embasado na lei (calúnia, difamação e injúria
– Artigo 138 do Código Penal Brasileiro), crime de injúria racial (ataques racistas – Artigo
140 do Código Penal Brasileiro) e exposição
de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual (Artigo 218-C do Código Penal Brasileiro
incluído pela Lei 13.718, de 2018). As consequências dos jovens estudantes que passam
por isso são devastadoras acarretando o baixo
rendimento escolar, isolamento e como consequência tais vítimas buscam alívio nas drogas,
álcool ou até mesmo se suicidando.
Moral: intimidação, usar trejeito único
da pessoa como chacota;
Social: fazer pouco caso pela pessoa
fazer ou cometer exclusão a vítima;
Psicológico: todos que atinge a saúde
mental;
Alguns motivos podem levar o agressor a cometer o bullying, uma delas é cativar o
sentimento de poder e uma boa imagem levando a criança atingir o seu colega com inúmeros
episódios de humilhações.
O aluno que sofre tal assédio principalmente os que não pedem auxílio, lida com
a vergonha e o medo, rejeitando ir à escola,
usando das desculpas das mais variadas para
não ir à escola, por receio de ser “xingado”
quase sempre sendo a imagem da vítima usado como chacota. Medidas para amenizar as
formas de violência são indispensáveis para o
convívio social e a saúde individual.

É de suma importância o âmbito escolar ter condições para lidar com esta situação
cabendo às instituições educacionais dar capacitações para os profissionais da área, uma
vez que estudos apontam que as situações
de tais agressões são decorrentes do espaço
educacional.
Cabe ao professor observar e tomar
as devidas providências para quem está cometendo tal assédio e cativar solidariedade,
generosidade ao espaço. Os professores, por
exemplo, podem trabalhar com projetos elencado em tal assunto, profissionais mediadores,
rodas de conversas dentre outros.

DEFINIÇÕES DE CONCEITOS DE
BULLYING, INTOLERÂNCIA E
VIOLÊNCIA
Segundo algumas definições de alguns
autores como, Casarin (2020) Bullying pode
ser definido como uma prática, ou uma situação que ocorre repetidamente com atos intencionais de violências físicas e, ou psicológicas,
feitas por um ou mais colegas, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão
física, de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo.
Ambas as agressões, tanto física como
moral são graves, porém por ter consequências visíveis e imediatas, as físicas são consideradas mais graves que as verbais de fofocas
ou apelidos.
A origem da palavra bullying é inglesa, cujo significado é valentão, brigão. Não
podemos definir em português um conceito
exato, mas compreende o conceito de ameaça, opressão, tirania, intimidação, humilhação
e maltrato.
O ato agressor não define local exato,
pode ocorrer em qualquer local social, como
em escolas, faculdades, ambientes familiares,
local de trabalho. A princípio a agressão verbal ou física pode parecer algo sem relevância,
com pouco teor ofensivo ou pejorativo, mas
pode vir a se tornar algo mais intenso e deprimente (CASARIN, 2020).
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Um simples apelido de início pode se
tornar algo grave e ofensivo, gerando problemas emocionais graves, que podem vir a provocar isolamento, queda no rendimento escolar, até graves depressões.
Crianças e adolescentes que sofrem
esse tipo de ofensas e agressões podem apresentar doenças que provocam desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também
o funcionamento dos órgãos do corpo, ou até
mais graves e trágicas, como o suicídio (CASARIN, 2020).
É importante destacar que para ocorrer um bullying, as agressões são aos pares,
porém discussões e brigas pontuais ou discussões com professores não podem ser definidas
como bullying, pois é um ato de agressão apenas. O bullying não é recente, porém a relação
dos fatos a palavra foi relacionada apenas em
1970, por Dan Olweus, professor da Universidade da Noruega (CASARIN, 2020).
O praticante do bullying muitas vezes o
realiza para se sentir mais poderoso, pois acredita que atingindo os colegas repetidamente
com humilhações e depreciações se tornará
mais popular e convincente de suas razões.
Porém podemos dizer que o opressor na realidade não sabe dialogar e transfere a raiva
para o outro, sendo cruel e ofensivo (CASARIN,
2020).
Diante desses atos, além do opressor
e a vítima, temos também envolvidos nesse
processo os telespectadores, que apenas assistem os atos e não defendem as vítimas, que
por sua vez, reforçam esses atos, pois muitas
vezes se divertem com as situações que ocorrem acentuando mais os fatos, e infelizmente
por serem fatos que ocorrem frequentemente, são encarados como naturais (CASARIN,
2020).
Em geral, o alvo atinge crianças e adolescentes que têm baixa autoestima, retraídos,
com dificuldades de se defender ou de denunciar o problema para a escola e para os adultos
responsáveis. Os pontos que provocam essas
agressões são por vezes particularidades físicas, aspectos culturais, étnicos e, ou religiosos
(CASARIN, 2020).

Intolerância pode ser definida como
um ato preconceituoso que pode levar a algum
tipo de discriminação e, algumas vezes resultam em violências. As formas comuns incluem
ações discriminatórias, como racismo, sexismo, antissemitismo, homofobia, heterossexismo, etaísmo (discriminação por idade), preconceitos com cunho religioso e ou político.
A palavra intolerância significa a falta
de tolerância, ou seja, falta de disposição dos
que ouvem com opiniões opostas. Alguns sinônimos de intolerância: incomplacência, intransigência. Para que a intolerância não ocorra, é
fundamental aceitar aquilo que não se quer ouvir, ter paciência e tolerância para ouvir opiniões divergentes das suas e, assim estabelecermos um convívio agradável entre a sociedade
evitando conflitos e processos discriminatórios
(CASARIN, 2020).
Atitudes comuns de uma pessoa intolerante são: fanatismo (acredita que sua opinião é a mais verdadeira que a dos outros,
tem como único às convicções próprias seja
em questões políticas, religiosas, espirituais),
rigidez psicológica (rejeitam o diferente sendo
rígidas em seus pensamentos, se afastando do
diferente), rotinas rígidas (agarram aos hábitos,
pois acredita que assim terá mais segurança e
tranquilidade, caso contrário terá um desequilíbrio emocional e estresse), relações sociais
difíceis (falta de empatia, dominador, impostor,
corretor de tudo, relações difíceis e penosas),
ciúmes e inveja (não aceita a felicidade alheia,
se sente mal com o bem-estar do outro e julga
o mundo como injusto), (CASARIN, 2020).
O convívio com pessoas intolerantes
está presente na sociedade, e aprender a lidar com elas é fundamental para se obter uma
harmonia feliz. Em determinados momentos se
faz necessário, no qual ocorram situações conflituosas que muitas vezes resultam em ofensas
e agressões, se retirar do local e evitar o desgaste com o objetivo de não agravar mais a
situação (CASARIN, 2020).
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além disso, ter um autoconhecimento dos próprios limites para não ser forçado a aceitar o que não faz bem,
tentar ser o mais compreensivo possível e tentar entender que o intolerante está passando por problemas ou
tem traumas passado, é fundamental resistir aos confrontos verbais e até mesmo físicos, pois o conflitante
tem prazer em provocar os outros (CASARIN, 2020).

Violência pode ser definida como o ato
de se usar a agressividade de forma intencional
e excessiva para ameaçar ou cometer atos que
resultem em brigas, acidentes, traumas psicológicos, traumas físicos e até mesmo a morte.
A origem da palavra violência é derivada do
Latim “violentia”, que tem o significado de “veemência, impetuosidade” (CASARIN, 2020).
Nem toda violência é visível, exemplos
de guerras, assaltos e assassinatos, são fatos
que intensificam o ser violento, no entanto a
noção de violência inclui também modalidades
invisíveis, sistêmicas, cujos impactos são mais
difíceis de mensurar.
É importante destacar que a violência pode ser prevenida mesmo que ela esteja
presente no cotidiano, em iniciativas diversas
como em atos religiosos, filosóficos, legais e
comunitários .
Além da importância de se evitá-la, é
também fundamental combatê-la. Nesse fator
de combate a esses atos, destacamos a atuação de saúde pública que é interdisciplinar
e científica, em campos diversos, como medicina, epidemiologia, sociologia, psicologia, criminologia, educação e economia. Enfatizando
a ação coletiva em cada um desses campos
(CASARIN, 2020).
Sobre violência é importante que se
investigue os aspectos dela, do por que ela
ocorre, quais as causas e correlações, explorar meios de intervenções para prevenção,
abordadas mais a prevenção do que a reação.
Não consideremos violência apenas àquilo que
cause ferimentos ou morte, algumas geram
consequências imediatas ou latentes e outras
duram por muitos anos além do abuso inicial
(CASARIN, 2020).

Podemos destacar que algumas violências podem ser causadas pelo próprio autor do
fato, com comportamentos suicidas e de auto
abuso. Ocorrem também violências domésticas entre familiares ou parceiros, e entre sujeitos da comunidade. Coletivamente também
ocorrem violências, principalmente por ideologias sociais, políticas e econômicas (CASARIN,
2020).
Não existe um único fator que justifique
o motivo que alguns indivíduos se comportam
de maneira violenta ou algo específico que explique porque a violência é mais presente em
algumas comunidades do que em outras. A
violência é resultado da interação de fatores
individuais, relacionais, sociais, culturais e ambientais. Compreender como esses fatores se
relacionam com a violência é um dos passos
importantes na abordagem de saúde pública
da prevenção (CASARIN, 2020).

REFLEXÕES SOBRE BULLYING,
INTOLERÂNCIA E VIOLÊNCIA:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
O bullying é um ato de violência gerado
pela intolerância. São conceitos atrelados um
ao outro, presente no dia a dia das pessoas.
Dentro das residências, nas ruas, nos locais
de trabalho e, com destaque em ambientes escolares. Não é um fenômeno recente, porém
ganhou mais visibilidade nos anos atuais (ESPEIORIN, 2020).
Todo o bullying é considerado como
uma agressão, porém nem toda a agressão
pode ser definida de tal maneira. Nas unidades
escolares, o despreparo da escola e dos professores pode provocar uma motivação para
uma violência intencional e repetida, ocorrendo
dentro das salas de aulas, mesmo com o professor ali presente (ESPEIORIN, 2020).
A hostilização do outro ocorre com
muita facilidade, pois cada vez mais as pessoas estão intolerantes a qualquer tipo de reação.
Destaque para fatos verídicos de bullying que
ocorreram a alguns anos atrás em momentos
diferentes, e também em países diferentes, que
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demostram a existência desse cenário nas unidades escolares, como exemplo em 2007, nos
EUA um aluno de 13 anos cometeu suicídio
após sofrer, agressões na escola que frequentava no estado de Vermont (ESPEIORIN, 2020).
Outro exemplo, em 2013, uma aluna
de 12 anos foi agredida por cinco meninas enquanto era apelidada de “gorda” em Piracicaba, no interior paulista, fato que ficou marcada
na memória da adolescente, mas foi também
armazenada e divulgada em vídeo pelas próprias agressoras nas redes sociais (ESPEIORIN, 2020).
Essas agressões podem se dar de forma física ou psicológica e não apresenta motivação aparente, mas pode gerar impactos no
agredido, e até mesmo no agressor. Pode ocorrer em pares, ou em grupos. Geralmente, projeta uma relação de poder, no qual o agressor se
sente mais “poderoso” e lidera um determinado grupo, apesar de hierarquicamente estarem
no mesmo patamar (ESPEIORIN, 2020).
Os traços do agressor demonstram
um desequilíbrio emocional, com características de arrogância, prepotência, expansividade,
onipotência. A vítima de forma geral é mais
“fraca”, com baixa autoestima, se veem negativamente e geralmente são submissas. Os atos
agressivos são repetitivos e a submissão da
vítima e sua baixa autoestima contribuem para
que o agressor se sinta mais fortalecido e tenha prazer nos atos. Essa relação envolve além
da vítima e do agressor, personagens que observam e incentivam os atos (FOLLOW, 2020).
Os espectadores visualizam os fatos
sem tomar qualquer postura preventiva ou para
banir os atos, ao contrário e alimentam mais
ainda a violência com risos e filmagens, que
fortalecem os valentões (FOLLOW, 2020).
Perdeu-se a razão do certo e errado,
do que podasse ou não ser feito, atos por impulsos são feitos sem que sejam refletidas as
consequências que possam vir a ocorrer. Estamos em um momento de um cotidiano com o
social conflituoso que resulta em intolerância
e conflitos em qualquer ambiente (FOLLOW,
2020).

Nas escolas o bullying pode ocorrer
desde a infância até com os mais velhos. Além
das agressões físicas e mentais, temos presente com grande força no ambiente escolar
o cyberbullying, que é a violência através da
internet nos espaços digitais.
A internet aumenta a visibilidade das
agressões, se sentem fortalecidos porque ficam escondidos atrás de um computador e
por se tratar de algo social atinge um grande
número de pessoas que dão apoio às aberrações das agressões (FOLLOW, 2020).
Uma das consequências nos adolescentes é a evasão escolar, que deixam de frequentar as escolas para não conviverem com
os ataques verbais e até físicos que sofrem.
A escola passa a ser um local importantíssimo para evitar e minimizar os efeitos
do bullying, através de promoção de discussões e os trabalhos efetivos sobre questões de
discriminação e intolerância nas salas de aula.
O objetivo sempre tem que ser para amenizar
as formas de violência, para estabelecer um
convívio social e a saúde individual (FOLLOW,
2020).
O professor passa a ter um papel fundamental e deve ter um olhar especial aos alunos que tiveram queda no rendimento ou apresentam baixa de rendimento na escola, pois
esse pode ser um dos principais sintomas que
está sofrendo agressão. Caso, o fato não seja
remediado, a desmotivação aumenta e, também pode desenvolver uma tendência a se tornar agressor (FOLLOW, 2020).
Toda a vítima espera que o agressor
seja punido, e muitas vezes a submissão ocorre porque se espera que o professor, como
agente principal e muitas vezes o único adulto do ambiente, tome postura e bloqueie os
atos de violência, porém muitas vezes isso não
ocorre, porque passam despercebido pelos
professores que muitas vezes estão em uma
sala de aula com mais de quarenta alunos, ou
também por despreparo mesmo em determinadas situações que acredita que ela irá parar
por si própria ou não sabe nem o que fazer e
se cala diante de determinados fatos. Quando
a omissão do professor ocorre, a principal con108
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sequência é o fortalecimento do agressor, já
que não foram punidos continuam com os atos
(FOLLOW, 2020).
O professor quando presenciar qualquer ato de intolerância, de violência, ou seja,
a prática do bullying deve agir imediatamente
controlando o comportamento enquanto ele
ocorre e dar o exemplo para todos os alunos. O
professor deve ser o primeiro a mostrar respeito e dar o exemplo na sala de aula (FOLLOW,
2020).
Dificilmente a escola por si própria
consegue solucionar o problema do agressor,
mas nesse ambiente são geralmente onde
ocorrem os primeiros sinais das intolerâncias
e dos atos violentos. A solução que a escola busca é sempre o diálogo, convocação dos
pais, encaminhamentos para conselho e, até
mesmo para psicólogos.
É importante destacar e deixar claro
aos alunos que foi incluído no Código Penal
(Decreto-lei 2.848/40) o crime de intimidação
vexatória (ou bullying). Pela proposta, o crime
consiste em intimidar, constranger, ofender,
castigar, submeter, ridicularizar ou expor alguém, entre pares, a sofrimento físico ou moral, de forma reiterada. A pena prevista é de
detenção de um a três anos e multa. Se o crime ocorrer em ambiente escolar, a pena será
aumentada em 50%.
O tema bullying deve ser abordado
em todas as disciplinas, seja de forma interdisciplinar em conjunto com outros docentes
em projetos, seja individual em cada disciplina
(REVISTA ESCOLA, 2020).
Com destaque a disciplina de Geografia, muitas vezes ela passa a ser interpretada como uma disciplina que estuda apenas
os nomes de locais, e lembram-se apenas de
mapas.
Entretanto, essa concepção não está
correta, a geografia aborda temas diversos de
forma abrangente no estudo da ciência. Correlaciona à importância do espaço do ser humano e suas relações que nele acontecem (REVISTA ESCOLA, 2020).

Logo, entre o bullying e o campo da
Geografia, há práticas relacionadas a esse fenômeno que ocorrem nas interações humanas
em determinado espaço que são as instituições de ensino. A escola deve ser analisada e
refletida sobre o que é ela e como é destinada a formação dos alunos (REVISTA ESCOLA,
2020).
Os alunos mais tímidos, quietos, introvertidos, são os alvos mais procurados pelos
agressores, os grupos de alunos valentões
criam situações vexatórias, de disputas e criam
situações de humilhação pautada por relações
de poder, sempre influenciadas pelo ambiente
escolar.
Como exemplo disso, alunos brigam
por lugares de sentar, onde nos fundos estão os mais populares e os da frente são os
“nerds”. Desta forma, território é um conceito
geográfico caracterizado exatamente pelas relações de poder, estabelecendo assim a relação do fenômeno bullying com esta área do
conhecimento (REVISTA ESCOLA, 2020).
Relacionando a geografia não somente
como ciência, mas como disciplina escolar, é
importante destacar a compreensão das relações desiguais e hierárquicas nas instituições
escolares que auxilia a construção de uma visão crítica e facilitadora da conciliação das diferenças.
Para que assim promova o conhecimento do espaço em sua diversidade, averiguando as ações das pessoas e suas consequências, possibilitando uma participação
positiva dos estudantes, promovendo a democratização dos direitos políticos e avanços da
sociedade. Todo esse conhecimento e essa
definição crítica visam o enfraquecimento do
bullying e o fortalecimento das relações positivas interpessoais (REVISTA ESCOLA, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na execução deste trabalho foi possível obter um aprofundamento teórico quanto ao
tema estudado, compreender e entender a ocorrência do bullying, sua definição e suas consequências na escola e na vida.
Possível apurar que o bullying está presente no cotidiano dos discentes, que a intolerância, o preconceito, a discriminação geram a violência e, consequentemente o ato criminal é a
prática do bullying.
Destaca-se a importância fundamental que os professores e os pais ou responsáveis tenham conhecimento sobre o tema, para prevenir e auxiliar em situações que os alunos possam
vir a sofrer na escola e em suas casas, sendo essa a melhor forma de se combater o bullying.
A intolerância cada vez mais latente, a falta de compreensão, o estresse tem levado a
ocorrência de desavenças e problemas já em crianças. Essa falta de tolerância provoca agressões verbais e físicas, que provocam marcas para sempre tanto para o agressor como para a
vítima.
A falta de limites, regras e respeito tem gerado a ocorrência do bullying cada vez mais
presente. Ele sempre existiu nos ambientes escolares, mas agora está mais evidenciado e a falta
de estrutura familiar gera o aumento da incidência desse crime.
Esses atos são aos pares ou em grupos, que intimidam uma determinada pessoa, geralmente com apelidos pejorativos, preconceituosos, de origem cultural, política, social e religiosa.
Apenas a unidade escolar não é suficiente para minimizar esses efeitos negativos, a
participação da sociedade, principalmente dos pais ou responsáveis e, em casos mais fortes de
ajuda médica para que sejam minimizados os atos de violência e elaborado politicas preventivas
contra o preconceito e a discriminação, no qual cada aceito o outro da maneira que ele seja.
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INCLUSÃO, EQUIDADE E INTEGRAÇÃO ESCOLAR:
CONCEITOS E CONTEXTOS NAS PRÁTICAS
ESCOLARES

RESUMO: Este artigo aborda o tema Inclusão, Equidade e Integração Escolar e busca apresentar
os principais conceitos que envolvem os três temas. Para isso temos como objetivos para este
estudo abordar as diferentes concepções que surgiram ao longo da história relacionadas às
práticas de escolarização voltadas à inclusão escolar, apresentar de que maneira se consolidou
os conceitos de inclusão e equidade e apresentar alguns pontos importantes sobre as mudanças ocorridas durante este processo de reconhecimento dos direitos dos estudantes, voltados
ao acesso e permanência a escola com qualidade. Uma mudança de contexto para uma educação inclusiva e a garantia de inclusão e sucesso educacional de todas as crianças, sejam elas
deficientes ou não, traz alguns avanços significativos no processo de ensino-aprendizagem.
Nesta nova abordagem, às crianças deficientes ou com dificuldades de aprendizagem, devem
ter a garantia de acesso e permanência no âmbito escolar e todos os esforços devem ser dispensados para que a aprendizagem seja efetiva.

Palavras-chave: Equidade; Inclusão Escolar; Integração Escolar; Aprendizagem; Práticas Escolares.
113

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

INTRODUÇÃO

E

ste artigo aborda o tema Inclusão, Equidade e Integração Escolar e busca apresentar os principais conceitos que envolvem os três temas. Para isso temos como
objetivos para este estudo abordar as diferentes concepções que surgiram ao longo da história relacionadas as práticas de escolarização voltadas a inclusão escolar, apresentar
de que maneira se consolidou os conceitos de inclusão e equidade e apresentar alguns pontos
importantes sobre as mudanças ocorridas durante este processo de reconhecimento dos direitos dos estudantes, voltados ao acesso e permanência a escola com qualidade.
A primeira preocupação quando pensamos em deficiência, integração e inclusão, é a de
integrar os deficientes para que conseguissem permanecer na escola, com o passar dos tempos
e com as políticas públicas voltadas à inclusão escolar o foco foi sendo modificado e somente
a integração não seria o bastante para que a inclusão se efetivasse. A partir do século XVIII os
deficientes passam a ser integrados à sociedade e as preocupações com a educação desta
clientela passam a ser discutidas. Ao longo dos anos foram criadas instituições especializadas e
escolas especiais que atendiam estes estudantes funcionando como uma forma de degrau para
o aluno chegar à escola regular.
A legislação brasileira prevê o atendimento educacional dos deficientes nas redes regulares de ensino, e em casos específicos em escolas especiais, a legislação prevê preferencialmente este atendimento em sala regular e somente nos casos que forem inviáveis, garantir um
atendimento em outro tipo de instituição. A preocupação em garantir os direitos para o atendimento do deficiente torna-se mais efetiva com a Constituição Federal (1988) quando promulga
que o atendimento educacional especializado à estas pessoas deve ser realizado preferencialmente na rede regular de ensino.
No conceito de inclusão escolar os alunos deficientes deveriam ter direito ao acesso e
à permanência no sistema escolar, a preocupação visava somente os deficientes muitos alunos
ainda continuavam excluídos dentro do sistema educacional. Possuir uma legislação específica
para esse atendimento educacional especializado não se torna suficiente quando pensamos na
diversidade e na realidade das escolas nos dias atuais.
A mudança de contexto de integração para uma educação inclusiva trouxe avanços significativos para o processo de ensino-aprendizagem. Nesta nova abordagem, às crianças deficientes ou com dificuldades de aprendizagem, têm a garantia de permanecer e acessar a escola
e de contar com uma aprendizagem significativa e efetiva neste contexto.
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Mantoan (1988) enfatiza que a proposta
INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO ESde
escolarização
consistia em todos os alunos,
COLAR: PRINCIPAIS CONCEITOS
No passado, a sociedade frequentemente colocou obstáculos à integração das pessoas deficientes receios, medos, superstições, frustrações, exclusões, separações
estão, lentamente, presentes desde os tempos da antiga
Grécia, em Esparta, onde essas pessoas eram jogadas
do alto de montanhas, ou em Atenas, onde elas eram
abandonadas nas florestas (GIL; FREITAS, 2005, p. 10).

sem exceção, estarem submetidos ao processo
de escolarização na classe de ensino regular,
recebendo uma educação eficaz, defendendo a
necessidade de uma reformulação na educação
especial e geral para constituir um recurso de
maior alcance para todos os educandos.

Atualmente a educação inclusiva tem
sido vista sob outra ótica, que considera que
a mesma não é um método pedagógico nem
tampouco uma estratégia para barateamento de
custos da educação, neste sentido, destaca as
novas possibilidades de ensino e intervenções
educativas neste novo contexto.
Conforme Gil; Freitas (2005, p.11) a história da humanidade pode ser dividida em cinco
fases, pressupondo o modo como os deficientes foram tratados e considerados. São elas:

Além do estigma com os tidos como
“não normais, é necessário ressaltar outra forma de discriminação que colocava na macroestrutura da sociedade grega, especificamente
o saber (homo sapiens) e daqueles que eram
subjugados e viviam num permanente processo de marginalização, os escravos (homo faber). Portanto, neste período da história que se
estende do século XII a.C. até mais ou menos
o século IV da Era Cristã, as diferenças foram
tratadas com divisão, estratificação e porque 1- Fase filantrópica em que os deficientes são connão dizer, classificação, perpetuando velhos siderados doentes e portadoras de incapacidades
permanentes inerentes à sua natureza, precisam fidogmas que ainda hoje permanecem.
Estas ações de considerar as pessoas
tidas como não normais ou que não se adequaram aos padrões sociais desejáveis de estarem possuídas pelo demônio não pode ser
visto sob o ângulo da condição da humanidade, mas como um fenômeno histórico que
aconteceu em determinado período e geograficamente localizado, atendendo aos interesses
daquela época. Portanto, talvez não houvesse
maldade nas ações que dizimaram ou vitimaram milhares de pessoas “diferentes” mas a
compreensão de que aquilo era necessário
para eliminar os que não se enquadraram, o
que constituía a lei naquele momento:
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. Se uma Unidade Escolar consegue
incorporar em suas práticas o respeito à alteridade humana, certamente conseguirá atender as necessidades
de todos os bebês e crianças (SÃO PAULO, 2019, p. 33)

car isoladas para tratamento e cuidados de saúde;
2- Fase da assistência pública em que o mesmo estatuto de doentes e inválido e implica a institucionalização da ajuda e da assistência social;
3- Fase dos direitos fundamentais, iguais para todas
as pessoas, quaisquer que sejam as suas limitações
ou incapacidades. É a época dos direitos e liberdades individuais e universais de que ninguém pode
ser privado, como é o caso do direito à educação;
4- Fase da igualdade de oportunidades época em
que o desenvolvimento econômico e cultural acarreta a massificação da escola e, ao mesmo tempo, faz surgir o grande contingente de crianças e
jovens que, não tendo um rendimento escolar adequado aos objetivos da instituição escolar, passam
a engrossar o grupo das crianças e jovens deficientes mentais ou com dificuldades de aprendizagem.
5 Fase do direito à integração se na fase anterior se
promovia o aumento das deficiências, uma vez que
a ignorância das diferenças, o não respeito pelas diferenças individuais mascarando com defesa dos direitos de igualdade agrava essas diferenças, agora é
o conceito de norma ou de normalidade que passa
a ser posto em questão (GIL; FREITAS, 2005, p.11).
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A primeira preocupação quando pensamos em deficiência, integração e inclusão, é a
de integrar os deficientes para que conseguissem permanecer na escola, com o passar dos
tempos e com as políticas públicas voltadas à
inclusão escolar o foco foi sendo modificado
e somente a integração não seria o bastante
para que a inclusão se efetivasse.

Enfrentar o desafio da convivência e da aprendizagem
na diversidade exige da(o) professora(o) e da instituição
construir uma cultura equitativa, que possa oferecer recursos, materiais ou tecnologias diferenciadas, rompendo
preconceitos. Porém, não é somente em agrupamentos
de crianças com deficiência ou altas habilidades/precocidade que o tema da inclusão deve ser abordado. Utilizar literatura, filmes, desenhos animados, brinquedos
e imagens, sair em visitas a certos espaços sociais ou
ainda convidar pessoas com deficiência para comparecer às Unidades Escolares pode ser uma boa alternativa para conversar sobre esses temas que são importantes na formação de todos. (SÃO PAULO, 2019, p. 54).

A partir do século XVIII os deficientes
passam a ser integrados à sociedade e as preocupações com a educação desta clientela
passam a ser discutidas. Ao longo dos anos
foram criadas instituições especializadas e esMendes (2006) aponta que até a décacolas especiais que atendiam estes estudantes
funcionando como uma forma de degrau para da de 1970, o atendimento relacionado à educação especial era voltado para as crianças e
o aluno chegar à escola regular.
para os jovens que anteriormente tinham imPessotti (1984) afirma que em Esparta possibilidade de acessar a escola regular, ou
crianças com deficiência mental ou física eram para aqueles que até conseguiram ingressar,
tidas como não humanas e isso legitimava o mas que passaram as classes especiais por
abandono e a eliminação destas crianças. As não serem capazes de demonstrar avanços napráticas tinham coerência com os ideais da quele sistema educacional. O conceito de seépoca em questão, baseados em tipos clás- gregação consistia em prestar um atendimento
sicos e atléticos, e também os classistas, que melhor em ambientes separados das demais
crianças.
serviam de base organizacional de Esparta.
As atitudes sociais classificavam e separavam as pessoas, fortes e fracos, competentes e incompetentes, rápidos e lentos ou
capazes e incapazes. Na história da educação,
quando pensamos em deficiência, tínhamos
muitas teorias ligadas ao ocultismo e ao misticismo, não possuíam bases científicas para a
compreensão de fato de quem eram os deficientes.
Na Antiguidade Clássica, os deficientes
eram eliminados, abandonados ou confinados
em casa. No Egito a deficiência era vinculada à
ideia de maus espíritos e a pecados. Na Grécia
era considerada um castigo ou vingança dos
deuses e em Roma como impureza ou pecado
do deficiente ou de seus pais:

Ainda com base nas ideias da autora
podemos afirmar que a educação especial foi
acontecendo paralelamente à educação comum e com a legislação e os diferentes estudos, foram surgindo as propostas para uma
unificação.
O principal motivo em querer que o aluno da educação especial seja atendido pelo
Atendimento Educacional Especializado na
própria escola está na intenção e possibilidade
de que suas especificidades sejam atendidas e
discutidas no dia a dia pelos profissionais que
convivem com o estudo e estão envolvidos em
seu processo de escolarização. Dessa forma
a inclusão se torna mais próxima de seu real
significado e objetivo no contexto educacional.
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É também atribuição do Atendimento
Educacional Especializado apresentar propostas de solução para os problemas apresentados e construir um plano que contenham
ações e estratégias, para melhor atender os
alunos envolvidos no processo de educação
especial, plano esse que o professor deverá
revisar periodicamente. Deverão também disponibilizar materiais e subsídios educacionais
para atender as necessidades dos estudantes:

Desde os anos 1990 até os dias de
hoje, a Educação Especial em uma perspectiva inclusiva vem se tornando uma conquista
dos direitos humanos. A efetivação da inclusão
escolar tem provocado intensas discussões,
solicitando esforço reflexivo sobre a prática
educacional e possibilitando o desenvolvimento de inúmeras pesquisas voltadas para esse
complexo fenômeno social e escolar. A inclusão escolar quebra com antigos conceitos que
sustentam o modelo tradicional das escolas e
O movimento da integração escolar supõe estabele- contesta os moldes destas aprendizagens e as
cer as primeiras tentativas, por questionar e rechaçar maneiras como se efetivam as práticas escolaa segregação e o isolamento em que se encontravam res neste contexto:
as pessoas com deficiência nos centros de educação
especial. Em um primeiro momento, as classes especiais foram consolidadas dentro de um centro escolar,
e, mais tarde, à assistência dos alunos com deficiência em tempo parcial foi estabelecida na classe regular.
Todavia, esta modalidade está bastante generalizada e
vem apresentando enormes barreiras para ser erradicada. A inclusão dirige seu olhar a todos os alunos, já que
todos podem experimentar dificuldades de aprendizagem em um dado momento (SÁNCHEZ, 2005, p. 14).

Sabendo que após a Constituição Federal de 1988 e da LDBEN 9394/96, a educação passa ser um direito e para todos e consequentemente a escola um lugar de inclusão,
plural e completamente heterogêneo, portanto
precisamos pensar a responsabilidade da escola em garantir a aprendizagem de todos, sabendo que cada aluno aprende de formas diferentes bem como em tempos diferentes.
A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) na perspectiva da educação inclusiva, assegura o acesso ao ensino
regular aos estudantes com deficiência, com
transtornos globais do desenvolvimento e com
altas habilidades, superdotação. Este atendimento ocorre da educação infantil à educação
superior. No Brasil o ensino especial se constituiu em um sistema separado de educação dos
deficientes, para suprir as necessidades que a
escolar regular não é capaz de dar conta.

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, (2001), os professores
capacitados são aqueles que comprovem em sua formação, de nível médio ou superior, conteúdos ou disciplinas que contemplem a educação especial e que
tenham desenvolvido competências para: 1. Perceber
as necessidades especiais dos alunos; 2. Flexibilizar
a ação pedagógica em todas as áreas do conhecimento; 3.Avaliar continuamente o processo educativo; 4.Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial (BRASIL, 2001).

Para incluir de maneira efetiva, não
basta garantir a matrícula na escola e manter
esse aluno lá, é preciso tornar a escola um ambiente propício para aprendizagem. torna-se
necessário, considerar não só as questões político-pedagógicas, mas também as relevantes
vivências e as práticas pedagógicas inclusivas,
enfatizando o papel dos educadores, visto que
ele é o mediador responsável pela construção
do conhecimento, interação e socialização dos
estudantes.
Mantoan (2005) enfatiza que a discriminação e o preconceito estão enraizados em
nosso país e é preciso que a sociedade busque por mudanças neste contexto, reivindicando de maneira organizada ações que colaborem para transformar o país em um lugar que
trabalhe para o aceitamento das diversidades
e pelo respeito as diferenças e que os direitos individuais e coletivos sejam respeitados,
independente da região geográfica, situação
econômica, gênero, cor da pele, etnia a qual
pertença o indivíduo.
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Ainda conforme a autora a evolução
do movimento de inclusão mostra uma tendência que mantém os princípios norteadores de
uma educação humana, que tem como pontos fundamentais a ampliação da presença
de pessoas deficientes ou com necessidades
educativas especiais em contextos comuns de
ensino e a transformação da escola em espaços inclusivos além da revisão das propostas
pedagógicas.

contribuindo para a reflexão dos educadores
sobre a sua formação profissional e sobre o
seu papel transformador neste contexto.

Ainda conforme o autor quando falamos em educação inclusiva, temos que ter em
mente que é de suma importância pensar em
uma escola para todos, onde as diferenças são
respeitadas e as necessidades individuais dos
estudantes são analisadas. Faz-se necessário
elaborarmos um projeto político pedagógico
que abranja a integração social e contenha
EQUIDADE E INCLUSÃO NAS
práticas diversificadas e que respeite as parPRÁTICAS ESCOLARES
ticularidades de cada indivíduo, seja ele aluno
Durante muito tempo, o acesso ao conhecimento foi de inclusão ou não, pois todos têm direito a
ofertado para uma parcela muito pequena da socieda- uma educação de qualidade, onde possam dede. A educação como direito defende o pressuposto senvolver suas potencialidades.
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 aprendiz igualmente assegurado. A hipótese de
que todos os que estão presentes na U.E podem aprender é fundamental para que ela possa cumprir com a
promessa de igualdade (SÃO PAULO, 2019, p. 30).

O enfoque da equidade procura centrar a atenção
nas populações mais vulneráveis. É 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 tem seus direitos negados por questões
socioeconômicas, físicas, intelectuais, de gênero, étnico-raciais, de idade, religiosas, ou por terem nascido
em um território específico (SÃO PAULO, 2019, p. 31).

A inclusão ultrapassa as dimensões
humana, social e política e se expande gradativamente na sociedade, auxiliando no desenvolvimento das pessoas e contribuindo para a
reestruturação de práticas inclusivas e que evitem situações de preconceitos.

Refletir sobre inclusão parte do entendimento de que a inclusão é a ideia que todas as crianças, sem exceção, têm direito à
educação juntamente com outras crianças em
um mesmo ambiente escolar, sem que a instituição queira requisitos para o acesso, sem a
Muitas vezes a educação inclusiva é
seleção dos alunos, mas, que seja uma escola
com garantias ao acesso e a permanência de confundida com a educação especial, para
todos e em um local que garanta os direitos de elucidar o conceito relacionado a inclusão ela
se configura como uma maneira de perceber
aprendizagem de todos.
e atender as necessidades e especificidades
Santos (2019) enfatiza que a escola que formam o sujeito, este atendimento incluinclusiva, deve garantir à população o acesso sivo deve acontecer na escola regular, promoaos conhecimentos produzidos socialmente e vendo a aprendizagem de todos.
deve se comprometer com a aprendizagem
efetiva de todos, sem distinção, e esta aprendizagem deve ser permeada com valores, com
respeito e com a valorização de si e do outro,

118

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Santos (2019) afirma que uma escola
que se auto intitula inclusiva, deve está integrada à comunidade e também lutar para oferecer uma prestação de serviço com um bom
padrão. Os docentes envolvidos devem ter um
sério sentimento de colaboração e cooperação
com a instituição. Na escola em questão, deve
haver uma pedagogia de corresponsabilidade
entre os profissionais envolvidos, incluindo professores, administração, gestão e coordenação.

todas as crianças ao mesmo tempo, umas precisam amadurecer bastante a ideia antes que
aconteça algum aprendizado significativo para
ela.

No conceito que define a integração
escolar o educando deve estar preparado para
a convivência com os demais, as características homo gênicas são previamente definidas
e ocorre a avaliação do estudante para se
adequar aos padrões, podendo ser aceito ou
não, adaptar-se ou não, ao grupo das maiorias.
Bueno (1999) destaca que a promoção Aquele que não se enquadrar nos padrões terá
de uma escola inclusiva de qualidade ocorre um atendimento à parte, separado dos demais:
com a formação docente adequada voltada a
conhecimentos específicos sobre a inclusão e Aprender a viver juntos, trata-se de uns dos princio tratamento das necessidades e especificida- pais objetivos da educação contemporânea, já que
des dos estudantes. Essa formação é necessá- supõe participar e cooperar com os demais em toria tanto para o trabalho direto com os alunos das as atividades humanas. Essa educação requer,
como para o apoio ao trabalho realizado por sem dúvida, o desenvolvimento da compreensão ante
o outro, e a percepção de formas de interdependênespecialistas no contexto escolar:
O AEE é um serviço da Educação Especial que identifica,
elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Ele deve ser articulado com a proposta da escola regular, embora suas atividades se diferenciam das realizadas em salas de aula de ensino comum (BRASIL, 2005).

O principal desafio da escola é criar
ambientes inclusivos para que todos possam
aprender, independente de suas características, deficiências ou distúrbios de aprendizagem. O trabalho deve ser voltado no sentido da
garantia dos direitos de aprendizagem efetiva
e inclusiva para todos. O sucesso educacional
bem como a garantia de acesso e permanência devem nortear todo o trabalho despendido
no âmbito educacional.
Sánchez (2005) afirma que o indivíduo
emprega as estruturas de acordo com o seu
nível de desenvolvimento, mesmo tendo a mesma idade as crianças se comportam de modo
diferente umas das outras, desta maneira podemos perceber que uma mesma forma de
atingir certo aprendizado nem sempre alcança

cia, respeitando os valores do pluralismo, a compreensão mútua e a paz. Assim, luta contra a exclusão
por meio de traçados que favorecem o contato e a
comunicação entre os membros de grupos diferentes,
em contextos de igualdade, por meio do descobrimento gradual do outro e do desenvolvimento de projetos de trabalho em comum (SÁNCHEZ, 2005, p.10).

Nesta nova concepção de aprendizagem, na educação inclusiva, todos os alunos
devem aprender juntos e participar das mesmas propostas educativas, compartilhando o
mesmo espaço. As diferenças entre os estudantes devem ser respeitadas e o acesso às
oportunidades devem ser os mesmos, nesta visão incluem-se todas as crianças que possam
ter alguma dificuldade de acesso e permanência à escola e não só os deficientes.
A escola é que tem o dever de se
ajustar aos seus estudantes, independente
de deficiências ou dificuldades que possam
apresentar em suas aprendizagens. A efetiva
inclusão pressupõe que os educandos tenham
as mesmas oportunidades de permanência e
acesso, em um local que não há espaço para
a segregação, para a integração ou para a ex119
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clusão escolar. Este conceito traz um conceito
A Declaração de Salamanca (1994)
muito amplo e exige modificações de concei- traz em seu artigo VII:
tos e paradigmas que atendam as dificuldades
e diversidades dos estudantes e o sucesso na A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível, indepenaprendizagem.
A criança, com a troca de experiência
e com a convivência com o outro, aprende e
se desenvolve e a escola tem um importante
papel no sentido de auxiliar o educando nesta
troca de conhecimentos e em sua convivência
social. As pessoas são diferentes entre si e a
escola deve auxiliar para a promoção de uma
educação inclusiva que respeite as diferenças
e a diversidade dos educandos:
Considerando a educação como um bem público e
dever do Estado, deve ser direito assegurado e compartilhado por todos. Devemos nos atentar a uma prática pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade
na diversidade e respeitando o direito de aprendizagem na individualidade. [...] Um sistema de educação
e formação é equitativo quando seus resultados são
independentes das condições socioeconômicas e de
outros fatores que levam a desvantagens educativas, e
quando a sua frequência responde a necessidades individuais de aprendizagem (SÃO PAULO, 2019, p. 31).

A instituição escolar tem como dever
cumprir e desenvolver a sua função social,
deve trabalhar no sentido de difundir as práticas de respeito e tolerância às diferenças,
sejam elas de qualquer espécie, e promover
a conscientização para a formação de alunos
para a diversidade, desenvolvendo ações de
maneira democrática e construído uma cultura
escolar pautada em tais princípios.
A efetiva inclusão acontece quando o
sistema educacional é capaz de abranger e
acolher as diferenças e de trabalhar para a diversidade. Considerar que cada criança tem a
sua especificidade e aprende em ritmo diferente
e de maneira diferente é fundamental para uma
educação que respeite as diferenças. Uma das
propostas da educação voltada à inclusão é
garantir um sistema educacional que considere
as diferenças de seus educandos respeitando
a legislação em vigor.

dentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças
que elas possam ter, conhecendo e respondendo às
necessidades diversas de seus alunos, acomodando
ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através
de um currículo apropriado, arranjos organizacionais,
estratégias de ensino, uso de recurso e parceria
com as comunidades (SALAMANCA, 1994, art. VII).

A composição da sala de recursos multifuncionais na escola tem o objetivo de promover a acessibilidade aos estudantes com a
aplicabilidade de alguns princípios, dentre eles,
destacamos as linguagens, as tecnologias, as
atividades pedagógicas, comunicacionais e físicas. Na escola inclusiva, o aprendizado e o
ensino caminham juntos em processos dinâmicos em que todos possuem o mesmo direito
de aprender e conviver, reconhecendo as diferenças e individualidades dos sujeitos.
O conceito de inclusão escolar surge
como uma maneira de interrupção do processo de integração escolar, o foco é modificado e
o problema passa do sujeito para a sociedade.
A escola é responsável em adequar-se para
atender o estudante com deficiência ou que
apresente algum tipo de dificuldade de aprendizagem, neste novo paradigma, ocorre uma
modificação das práticas e da escola e não
a modificação do estudante para se adequar
aos padrões preestabelecidos nos contextos
de aprendizagem.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao tema
Inclusão, Integração Escolar e Equidade. A pesquisa bibliográfica busca descobrir aquilo que
já foi escrito e produzido de maneira científica por outros autores, tornando o aprendizado mais
efetivo com novas descobertas.
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 Sánchez (2005), Gil; Freitas (2005), Mantoan (2005), dentre outros, além das legislações em vigor.
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 inclusão escolar é um dos
principais assuntos quando pensamos nem aprendizagem e educação nos dias atuais, as constantes transformações em nossa sociedade pressupõe que a instituição escolar tenha um olhar
amplo e diversificado para o tema e se adeque às constantes mudanças.
É preciso educar os estudantes, as famílias e a comunidade escolar numa perspectiva
inclusiva para que todos conheçam os seus direitos e possam contribuir para as aprendizagens
significativas na escola. Todos desempenham um papel importante para que a inclusão se efetive nas escolas e para que todos os estudantes exerçam o direito de aprender e conviver com
os demais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da educação especial, em seus contextos históricos, foi marcada por discriminação e rejeição, com a exclusão dos deficientes da sociedade e sem uma preocupação de
educação formal de tais sujeitos. Com o passar dos tempos, ocorre a integração dos deficientes
na sociedade e aumentam gradativamente as políticas de educação voltadas a esta clientela.
Foram criadas instituições especializadas e escolas/classes especiais para o atendimento ao
deficiente, tais espaços serviam como uma forma de preparo para o acesso à escola regular.
A segregação estava ligada ao processo de integração escolar, pois somente os estudantes que se adaptam aos sistemas regulares de ensino, eram capazes de permanecer nele
e acessar as classes comuns, os estudantes que não se adequaram aos padrões homogêneos
eram encaminhados às escolas ou classes especiais.
A integração dos estudantes no ensino regular visa integrar totalmente ou parcialmente,
diante das especificidades apresentadas, a integração total visa o atendimento do estudante no
ensino regular, em salas comuns e a integração parcial oferece atendimento também em uma
classe especial.
Com a Constituição Federal de 1988, a preocupação em garantir os direitos para o
atendimento dos deficientes se torna mais efetiva, com a orientação para o atendimento na rede
regular de ensino de maneira preferencial. As legislações garantem os direitos conquistados,
porém a efetiva inclusão deve ocorrer nos contextos de aprendizagem, somente a orientação
legislativa não basta se a escola não desempenhar o seu papel neste processo, em uma ação
conjunta entre todos os envolvidos.
A escola precisa criar espaços inclusivos em que todos os estudantes possam aprender
independente de suas características, individualidades e diferenças, a escola deve garantir a
aprendizagem efetiva para todos, sem distinção. As ações educativas devem ser pautadas no
objetivo de proporcionar aos estudantes oportunidades iguais e a garantia de sucesso escolar
com a permanência e a efetiva aprendizagem destes sujeitos.
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PERÍODO DE ADAPTAÇÃO ESCOLAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar algumas questões sobre o ingresso da
criança na educação infantil que é considerada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), como a primeira etapa da educação básica. A partir dos estudos levantados para a pesquisa deste artigo e estudo de campo, foi observado que nas três primeiras
semanas de adaptação algumas crianças possuem dificuldades e apresentaram mudanças de
comportamento constantes, enquanto outras crianças possuem facilidade e naturalmente
apresentam resultados positivos e favoráveis ao processo de adaptação. Após uma análise
realizada para dar suporte a pesquisa, concluímos que a participação das famílias, o preparo
profissional para este acolhimento inicial é extrema importância, visto que o trabalho realizado em parceria, incluindo toda comunidade escolar, apontam resultados satisfatórios para
período de adaptação, resumindo em dias quando há a colaboração e o desempenho de ambas as partes.

Palavras-chave: Educação Infantil; Adaptação Escolar; Acolhimento.
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INTRODUÇÃO

A

criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico pertencente a uma
família existente em uma sociedade com uma determinada cultura. A criança é
marcada pelo meio social em que se desenvolve, e tem a família biológica como
ponto de referência fundamental para seu desenvolvimento.
A criança possui uma natureza singular, caracterizando-a como indivíduo que sente e
pensa o mundo de um jeito próprio. É através do meio em que vive que ela tenta compreender
seu mundo. Desde que nasce a criança passa por fases de constante desenvolvimento e o
ingresso dela na primeira instituição educacional é um importante processo que contribui para
esse desenvolvimento.
Este processo pode ocorrer por meio das interações e práticas sociais que acontecem
durante as brincadeiras, situações de conversa e troca, favorecendo assim a construção da identidade e autonomia da criança. (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. RCNEI,
1998).
Frequentar a escola é de suma importância para o desenvolvimento e a formação da
criança, ela precisa ter contato com outras crianças de sua idade para que possa se desenvolver
socialmente e aprender a comportar e se relacionar com outras pessoas que não sejam só da
família, e o educador. A criança necessita deste contato desde cedo, pois é através de situações
em grupo que ela aprenderá sobre as normas e regras de condutas existentes no meio social
em que vive (MUKHINA, 1995).
De acordo com Sartori, (2001) o período de adaptação escolar refere-se a um momento
de separação e angústia da criança e da mãe, sendo que a criança é o ponto central nesse processo: “Este período exige muita habilidade, por isso, o professor necessita de apoio e acompanhamento, especialmente do diretor e membros da equipe técnica uma vez que ele também
está sofrendo um processo de adaptação” (RCNEI, 1998, p.82).
O professor neste período de adaptação escolar também precisa se adaptar, procurando
conhecer seus alunos, os pais, o ambiente e os funcionários da instituição caso haja necessidade. Para o professor este processo é muito mais fácil do que para a criança, porque o adulto já
está acostumado com essas mudanças que fazem parte da vida do ser humano.
O período de adaptação da criança em um ambiente escolar é importante ser trabalhado não somente pelos profissionais da educação como também pelos pais, cabendo a eles a
introdução e a sustentação da criança na escola e para isso, precisam estar seguros da atitude
de colocar seu filho na escola.
Este processo pode durar dias ou meses, dependerá de quanto tempo a criança levará
para se adaptar a esse novo ambiente que passará a frequentar diariamente em um determinado
período. É um processo muitas vezes considerado difícil não só pelas crianças, mas também
para o educador e principalmente aos pais, eles precisam demonstrar interesse pelas experiências que estes estão vivendo na sua nova rotina. É também fator de grande importância, que o
pai veja a situação como algo positivo e enriquecedor para seu filho. (RAPOPORT; PICCININI,
2001).
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A COMUNIDADE ESCOLAR E OS
DESAFIOS FRENTE AO PERÍODO DE
ADAPTAÇÃO
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998)
o educador tem que conhecer a criança e
como ela se relaciona neste novo ambiente,
para assim, perceber as dificuldades de cada
aluno, para que este possa ajudá-lo a identificar suas necessidades podendo atendê-lo de
maneira adequada.
E para isto, o educador e funcionários
precisam conhecer e manter contato com os
pais ou responsáveis pela criança. Este contato
começa desde o primeiro dia de aula e tende
a permanecer durante o ano todo, além do diálogo com o pai no horário da entrada ou saída,
quando necessário, existem outros meios de
comunicação, como por exemplo, através das
reuniões de pais e a agenda que é fornecida a
todas as crianças.
Assim, além das trocas de informações entre a IEI²
e famílias a respeito dos processos de cuidar e educar as crianças, é fundamental que as famílias compartilhem e discutam suas expectativas, dificuldades
e críticas em relação ao trabalho, que participem da
construção da proposta pedagógica e dos demais processos de decisão da IEI (FARIA; SALLES, 2012, p. 44).

Para Faria e Salles, (2012, p.43): Contudo, fica evidente que a responsabilidade pela
formação das crianças em sua integralidade
– para que sejam cidadãs participativas, atuantes conscientes de seus deveres e direitos
– é de todos os envolvidos no processo educativo, ou seja, da família, da comunidade, do
Estado e das Instituições de Educação Infantil”.
Dentro dessa perspectiva a escola deve refletir
sobre sua função social e promover o desenvolvimento infantil, bem como propiciar experiências culturais, sociais, etc.,
A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado
para que as crianças tenham acesso a oportunidades de
compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e
criar a cultura de ter contato e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade (BRASIL 2014, p.25).

O período de adaptação é trabalhado
de diversas formas pelas escolas, cada uma
a sua maneira, toda comunidade escolar deve
estar envolvida, com um único objetivo, amenizar esse processo em que a criança terá que
enfrentar, pois só contribuirá para o seu crescimento.
Muitas escolas permitem que os pais
fiquem com os filhos no início, mas isso não
é bom para a criança, porque quanto mais os
pais ficarem na escola, mais tempo vai levar
para a criança se adaptar, tornando a separação mais sofrida. Porém logo no inicio da
adaptação é importante que os pais permaneçam no primeiro momento.

A colaboração da direção também é
fundamental para que o educador busque dados sobre a criança. A direção deve informar-se sobre a família da criança, é a partir dessas informações que o educador e os demais
funcionários da instituição terão mais conhecimento sobre a criança, podendo assim estar
atento ao comportamento de cada criança, obDe acordo com o Referencial Curricular
servando todo e qualquer tipo de manifestação
Nacional para a Educação Infantil (1998)
demonstrada por ela:
Gerir uma instituição de Educação Infantil pressupõe promover a participação coletiva dos profissionais da instituição, famílias, comunidade e crianças
em um lócus da infância. Deste modo, a gestão democrática configura-se como a chave que abre as
portas para a comunidade e permite, incentiva e se
enriquece com sua entrada (BRASIL 2014, p.73)

[...] entre o bebê e as pessoas que cuidam, interagem
e brincam com eles se estabelece uma forte relação
afetiva (a qual envolve sentimentos complexos e contraditórios como amor, carinho, encantamento, frustração, raiva, culpa etc.). Essas pessoas não apenas
cuidam da criança, mas também medeiam seus contatos com o mundo, atuando com ela, organizando e
interpretando para ela esse mundo. É nessas intenções,
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em que ela é significada/interpretada como menino/
menina, como chorão ou tranquilo, como inteligente ou não, que se constroem suas características. As
pessoas com quem construíram vínculos afetivos estáveis são seus mediadores principais, sinalizando e
criando condições para que as crianças adotem condutas, valores, atitudes e hábitos necessários à inserção naquele grupo ou cultura específica A adaptação
é difícil não só para a criança, mas também para a
família e a professora, pois implica reorganizações e
transformações para todos. A forma como esse processo é vivenciado pelas pessoas envolvidas influencia e
é influenciada pelas razões da criança. Desse modo,
é altamente desejável que, no período de adaptação,
a mãe, o pai ou outro familiar fique junto da criança
para auxiliar na exploração desse ambiente estranho
e no estabelecimento de novos relacionamentos com
outras professoras e outras crianças (BRASIL, 1998).

O convívio com outras pessoas em um
ambiente desconhecido também não é fácil
para a criança, ela precisa aprender a se socializar para conviver diariamente neste meio, e
a participação dos pais e do educador é fundamental para que facilite este processo de adaptação. O educador deve estar preparado para
saber como agir diante a essa situação durante
o período de adaptação escolar, portanto, é importante que haja um grande desempenho de
ambas as partes, pois este processo envolve o
desenvolvimento integral da criança. (MUKHINA, 1995).

As instituições também podem utilizar
várias alternativas para que a adaptação das
crianças ocorra de maneira mais dinâmica e
significativa: como os pais visitarem a instituição junto com a criança, antes de a mesma
O diálogo constante entre pais e edu- começar a frequentar a instituição, é uma estracadores é de extrema importância, não é só tégia significativa e pode favorecer uma adapsobre a presença dos pais dentro da sala de tação tranquila.
aula, mas sim a sua coparticipação, conversando sempre com a criança e envolvidos nesse
A CRIANÇA E O EDUCADOR
processo.
Dentro da sala de aula também fica
um clima difícil, tanto para a professora, que
não consegue trabalhar direito, como para as
crianças que não se sentem à vontade com a
presença de pais em um espaço que deveria
ser somente para elas e o educador. (SAYÃO,
2009).

Quando a criança ingressa na escola,
em um ambiente em que não conhece ninguém,
onde todos são estranhos. O educador precisa ter clareza que dentro de um grupo existe
uma diversidade, cada qual com sua individualidade, cultura, costumes, algumas apresentam
mais insegurança e medo que outras, mas todas precisam ser acolhidas, este acolhimento
Segundo Sayão, (2009) as escolas deé ponto crucial desse processo adaptação.
veriam focar mais no aluno, sendo mais firmes
com os pais em relação a esse processo que
O professor deve criar situações que
é necessário nesta fase da criança. De início,
ofereçam opções de crescimento e superação
a primeira dificuldade que a criança encontra
é a separação delas com os pais, mesmo que com experiências ricas e diversificadas que
seja por um determinado período ela não está despertam confiança em si e no outro, onde
elas possam aprender com o outro, e diante
acostumada com essa nova rotina.
É muito doloroso para a criança ter que disso naturalmente reconhecer esse novo amse separar da mãe e junto vem o abandono, biente com algo positivo a fazer parte do seu
a insegurança que muitas vezes vem acompa- cotidiano.
nhada do choro, sendo uma das maneiras dela
Este ambiente deve ser pensado, orgase manifestar perante a essas mudanças, pois
outras manifestações também podem ocorrer nizado e intencionalidade a este fim, para que
a criança se sinta acolhida e segura, diante
(RAPOPORT; PICCININI, 2001).
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disso, amenizar esse sentimento de insegurança, medo e perda que eles trazem consigo. O
choro geralmente é a reação mais marcante,
frequente e comum ao longo do processo de
adaptação.

Essa atenção pode ser feita por meio
de uma conversa entre o educador e a criança. Durante este diálogo o educador pode falar
um pouco dele e sugerir que a criança faça o
mesmo é claro que se ela negar, o educador
deve respeitar. Outra maneira de demonstrar
atenção pela criança é deixá- la falar quando
quiser, comentar algo que aconteceu com ela,
ou que tenha presenciado, em momento algum
o educador deve deixar de escutar o que a
criança tem a dizer. Dar a voz a criança e vez
à suas falas é permitir oferecer situações de
construções de saberes.

Para Balaban (1988), as crianças ao
serem separadas de seus pais se sentem
abandonadas, desprezadas, com medo e reagem enraivecidas com choros, gritos, atiram
objetos, batem nos outros, e tem crises de mau
humor. Estas crianças se encontram na instituição, mas o seu pensamento se focaliza na
sua casa, a família precisa conversar com esta
Cabe também ao educador propiciar
criança e preparar seu emocional, todos de- um ambiente acolhedor e estimulante, com movem estar preparados para agir neste momen- mentos de brincadeiras, um cantinho da leitura
para ler livros de histórias infantis e trabalhar
to tão delicado.
com a utilização de materiais didáticos de acorSegundo o Referencial Curricular Na- do com a idade da criança. As múltiplas lincional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) guagens (visual, plásticas, verbais, etc.) devem
afirmar que o choro é algo inevitável e que a compor os desafios na rotina diária, visto que a
mesma se acostuma é um grande equívoco. A todo o momento elas fazem uso da linguagem.
As crianças pequenas devem ser enescola precisa refletir sobre esse processo e
corajadas a explorar seu ambiente e a expresorganizar uma prática educativa que possibilite
sar a si através de todas as suas linguagens
a adaptação da criança nesse espaço:
naturais ou modos de expressão, incluindo paO choro da criança, durante o processo de inserção,
parece ser o fator que mais provoca ansiedade tanto
nos pais quanto nos professores. Mas parece haver,
também, uma crença de que o choro é inevitável e que
a criança acabará se acostumando, vencida pelo esgotamento físico e emocional, parando de chorar. Alguns acreditam 14 que, se deram muita atenção e as
pegarem no colo, as crianças se tornarão manhosas,
deixando-as chorar. Essa experiência deve ser evitada.
Deve ser dada uma atenção especial às crianças, nesses momentos de choro, pegando no colo ou sugerindo-lhes atividades interessantes (RCNEI, 1998, p. 82).

O afeto no acolhimento é algo que
contribui muito para o processo de adaptação,
mas para isso é preciso se aproximar da criança, sentir sua emoção e interagir com ela. Dar
uma atenção especial a ela nesse momento é
muito importante, para que se sinta acolhida
neste novo ambiente, fortalecendo assim sua
auto-estima.

lavras, movimento, desenho, pinturas [...] assim
se referem Edwards, Gandini e Forman( 1999).
Atividades que aguçam a curiosidade
infantil podem ser oferecidas a elas, para que
sempre desperte o desejo de querer mais, procurar promover sua participação em momentos
individuais e coletivos, em dados momentos integrar a família nos projetos desenvolvidos, de
forma a ampliar as relações e contribuir para
que a criança tenha uma adaptação natural e
tranquila.
Autores importantes como Campos;
Rosemberg, (1995); Coelho; Pedrosa, (1995)
dizem que nos dias atuais ainda existem escolas e profissionais da educação que não estão
preparados para este tipo de situação, ocasionando assim, fatores negativos para o desenvolvimento dessas crianças e para que isto não
ocorra é necessário uma preparação desses
educadores, para que saibam agir diante de
determinadas situações.
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Segundo, RCNEI (1998, p. 22). Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo
é um grande desafio para a educação infantil
e de seus profissionais. Muitas vezes irão surgir algumas crianças com aquela sensação de
medo e abandono, onde o educador deverá
estar preparado para aquela situação, e poderá
ofertar conforto e bem estar à ela, lembrando
que a qualidade do acolhimento deve garantir
a qualidade da adaptação.

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
NOS TEMPOS, ESPAÇOS E MATERIAIS,
PARA FACILITAR O PROCESSO DE
ADAPTAÇÃO

A organização e o planejamento devem ser feitos e estar baseado nos Parâmetros Curriculares da Educação Infantil. “Traçar
um roteiro de como acontecerá a chegada dos
alunos nos primeiros dias, pensar em tempos,
espaços, materiais e atribuições de cada profissional da escola são aspectos fundamentais
Quando somos recebidos com frieza e para garantir a qualidade da adaptação” (LAindiferença, a tendência é não querer voltar DWIG, GOI e SOUZA, 2013, p.9).
mais, portanto, a instituição e o professor deve
–se revelar como um porto seguro para crianConforme o RCNEI (1998), a organizaça, garantindo atenção e atividades adequadas ção das atividades e da rotina também deve
para elas: “A sensibilidade do professor é fa- fazer parte do planejamento da acolhida dos
tor fundamental para as crianças nesta fase do alunos, objetivando agradar as crianças, diante
personalismo, “pela escuta sensível ele tem a de seus desejos e necessidades:
oportunidade privilegiada para acolher a ansiedade e as dúvidas das crianças e elaborar situ- O professor pode planejar a melhor forma de orgaações cotidianas reflexivas e contextualizadas” nizar o ambiente nestes primeiros dias, levando em
(CERQUEIRA, 2011, p.65).
consideração os gostos e preferências das crianças,
As maiorias das crianças reagem de
maneira estressante à separação dos pais no
período de adaptação, mas há casos em que
as crianças conseguem vivenciar esse momento com tranquilidade e diversão e se adaptam
com facilidade, elas podem ter sido preparadas
pelos pais para esse momento, ou ter alguém
na família que já frequenta a escola e já esperava viver essa experiência, ou também, é uma
criança que tem facilidade em se adaptar a novos ambientes, contudo independente da situação, cada criança vai passar por um processo
diferente de adaptação, cada criança é única
com suas especificidades, o educador deve ter
sensibilidade para com cada uma delas, estar
preparado para esse momento importante na
vida delas e que ficará marcada em sua vida,
por isso deve ser a mais positiva possível.

repensando a rotina em função de sua chegada e
oferecendo-lhes atividades atrativas. Ambientes organizados com material de pintura, desenho e modelagem, brinquedos de casinha, baldes, pás, areia e
água etc., são boas estratégias (RCNEI, 1998, p.82).

Atentando à importância da rotina nesse período de adaptação, ela deve ser bem
pensada para atender todas as crianças e oferecer bom desenvolvimento e uma adaptação
tranquila. A organização dos ambientes e estruturação do tempo podem ser feitos de acordo com as necessidades, interesse do grupo e
organização da unidade, para atender a todos.
As propostas devem propiciar experiências atrativas e estimuladoras para as crianças, encorajando o seu desenvolvimento considerando suas particularidades, articulando
conteúdos, brincadeiras, espaços e objetos.
Os ambientes devem ser planejados de forma
a satisfazer as necessidades da criança, permitindo ainda que o professor perceba a maneira
como a criança mostra a sua realidade, seus
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anseios e sentimentos e as suas emoções.Os
espaços como as salas de referência, podem
ser planejados e organizados com cantos temáticos, desde que de forma objetiva e construtiva, que possibilitem a realização de um
trabalho rico em interações e construções de
saberes.
Segundo Zabalza (2007, p.236), fala
do espaço como, “estrutura de oportunidades
e contexto de aprendizagem e de significados”.
Onde ela possa explorar e viver experiências,
estabelecendo relações significativas e ampliando assim seu universo de aprendizagem.
Em vista, o espaço de aprendizado precisa ser
rico de estímulos para que as crianças interajam entre si, e que essa interação possa contribuir significativamente para o desenvolvimento
imaginário, cognitivo, emocional e social da
criança, é preciso que o professor saiba organizar esse espaço adequadamente, pois se a
criança não se sentir estimulada nesse local.

sa, reflete e organiza-se internamente para aprender
aquilo que ela quer, precisa, necessita, está no seu
momento de aprender; isso pode não ter a ver com o
que o pai, o professor ou o fabricante de brinquedos
propõem que ela aprenda (MACHADO, 2003 p. 37).

Para Vygotsky (1984, p.109) “é enorme
a influência do brinquedo no desenvolvimento
de uma criança”. De acordo com o autor, por
meio do brinquedo a criança tem inúmeras possibilidades de aprendizado, ela aprende a agir
dentro de uma perspectiva cognitiva e emocional, o brinquedo para o autor é uma importante
fonte de desenvolvimento para uma criança.

O Brincar traz uma série de benefícios
para a saúde mental, física e emocional da
criança. Contribui na socialização e superação
ao novo, é uma importante ferramenta pedagógica que ajuda organizar, planejar e compartilhar o entendimento da criança sobre o mundo.
Com base nas observações e reflexões foi possível identificar que a rotina, o ambiente físico e
Essa organização de espaço e tempo os materiais, são fortes aliados ao processo de
dentro da rotina são situações importantíssi- adaptação e ao desenvolvimento do trabalho
mas para o desenvolvimento pedagógico e do professor.
uma adaptação efetiva. Devem ser pensados
de forma que desafiem a criança. As práticas
FAMÍLIA E SUA CONTRIBUIÇÃO
pedagógicas voltadas ao lúdico é um excelente recurso, prazeroso e atrativo, pois fazem
NO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO E
parte do universo infantil, cabe ao professor
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
explorar, através das brincadeiras as crianças
conseguem vivenciar questões relacionadas
ao bem-estar, utilizando criatividade e imagiAo ingressar na educação infantil, a
nação. Sabe-se que o mundo imaginário não criança estará se deparando com seu primeiro
tem limites, só basta dar oportunidade que as afastamento do ambiente familiar, onde tem e
crianças criam fantasias e interpretem o mundo está acostumada a convivência e cuidados exque as cerca através do lúdico. De acordo com clusivos, além do aconchego de seu lar, para
Machado (2003 p. 37):
ser inserida num ambiente diferente com pessoas estranhas, elas passam pelo processo de
[...] Brincar é também um grande canal para o aprendi- sair da sua zona de conforto para frequentar
zado, senão o único canal para verdadeiros processos um novo ambiente (LIBÂNEO, 2000).
cognitivos. Para aprender precisamos adquirir certo distanciamento de nós mesmos, e é isso o que a criança
pratica desde as primeiras brincadeiras transicionais,
distanciando-se da mãe. Através do filtro do distanciamento podem surgir novas maneiras de pensar e de
aprender sobre o mundo. Ao brincar, a criança pen-

Para que a criança estabeleça um primeiro vínculo, o ideal é que seja sempre recebida pela mesma pessoa, de preferência, o
educador da turma. No entanto, aos poucos,
é preciso que ela crie consciência de que a
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escola é um espaço coletivo e que apenas momentâneo, se faz necessário que exista a despedida para que a criança entenda que logo irá
voltar para casa, mas para isso os familiares
devem ter diálogos com seus filhos, é sempre
melhor a clareza na hora da despedida (LIBÂNEO, 2000).
As famílias precisam encarar a entrada
na escola como algo positivo, isso passará segurança, ajudará na socialização, se for vivenciada como culpa e abandono, será difícil para
todos. Por isso, é importante que o educador
demonstra segurança, confiança de que tudo
vai dar certo e conte sempre com o apoio dos
familiares da criança, porém muitos agem de
forma errônea, achando que será melhor sair
escondido, quando a criança estiver dispersa,
mas no momento em que a criança percebe
que está sozinha, o choro vem acompanhado
de um sentimento de abandono e desespero
dificultando adaptação (LIBÂNEO, 2000).

Os filhos desses pais tiveram uma
adaptação mais rápida e facilitadora para os
educadores, já as outras crianças que os pais
insistiam em permanecer na escola, ou saiam
quando as crianças estavam distraídas demoraram um pouco mais a se adaptarem. Assim,
constatou-se que algumas crianças que frequentam a educação infantil apresentaram dificuldades em se adaptarem em um ambiente
escolar, porém durante este processo as crianças que tiveram a participação dos pais junto
aos educadores da instituição se adaptaram
de forma mais rápida (LIBÂNEO, 2000).

As outras crianças que os pais insistiam em não colaborar com a presente situação demoraram mais dias para se adaptarem.
Portanto, comprova-se também quanto se faz
necessário o preparo de pais, a capacitação
de professores e inclusive da equipe escolar
que também estará envolvida neste processo
de adaptação escolar, todos esses papéis desempenhados por essas pessoas são de granPara melhor compreensão e estudo do de importância para que a criança tenha uma
tema foram realizadas observações no com- adaptação positiva e dentro do período estipuportamento das crianças da faixa etária de 04 lado pela instituição (LIBÂNEO, 2000).
a 05 anos de idade em uma unidade de educação infantil. Verificou-se através das observaAs contribuições da família vão muito
ções feitas das crianças da pré-escola, que du- além do processo de adaptação, ou seja, o enrante as três primeiras semanas do ano letivo, volvimento dos pais em todo contexto escolar
algumas tiveram dificuldades em se adaptarem é de extrema importância. Tanto no contexto
nesse novo ambiente, demonstrando compor- familiar como escolar eles também têm o patamentos de insegurança e medo da separa- pel de desenvolver a sociabilidade, a afetividação dos pais, sendo, o choro uma das formas de e o bem estar físico das crianças. Família
mais expressivas para demonstrar esse senti- / escola devem desenvolver um trabalho múmento (LIBÂNEO, 2000).
tuo a fim proporcionar uma formação integral
a seus filhos (as), para que eles possam ter
Aquelas que contaram com a partici- uma educação de qualidade, portanto a família
pação efetiva dos pais contribuíram positiva- também deve contribuir: Libâneo “define edumente para este processo, mesmo inseguros cação como: Conjunto de ações, processos,
com a situação, não hesitaram em momento influências, estruturas que intervêm no desenalgum, em deixar seus filhos na instituição com volvimento humano de indivíduos e grupo na
educadores e funcionários, conversavam com relação ativa com o ambiente natural e social,
seus filhos dando–lhes a atenção necessária e social, num determinado contexto de relana despedida (LIBÂNEO, 2000).
ções entre grupos e classes sociais (LIBÂNEO,
2000, p. 22).
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Muitas vezes acontece é a família atribuir responsabilidades que sobrecarregam a
escola e os professores, dificultando assim o
processo de aprendizagem das crianças e também período de adaptação. As responsabilidades ao invés de serem transferidas devem ser
compartilhadas, pois ambas devem ser parceiras, e a escola por mais esforços que faça nunca dará conta de substituir a família.

pais e educadores, isso poderá acontecer em
reuniões simples ou até mesmo em uma visita até a escola, o importante é a participação
sobre todos os assuntos, e aos professores e
direção cabe informar, ter clareza sobre as expectativas de aprendizagem, entre outros assuntos pertinentes à criança (OLIVEIRA, 2002).

A participação, o comprometimento
dos pais é de fundamental importância no desenvolvimento integral da criança, para isso os
responsáveis, seja a família sendo na modalidade em que foi construída, tenha conhecimento
de que é uma instituição social que interfere diretamente no desenvolvimento das crianças na
escola, pois é a família que constitui a base de
toda a educação e transformação das relações
que envolvem o homem no contexto social.

Consideramos que a adaptação é um
período contínuo, que sempre existirá um novo
a ser readaptado. Sendo assim é preciso considerar todos os aspectos do período de adaptação e todas as variáveis:

ADAPTAÇÃO E (RE) ADAPTAÇÃO

Falamos em adaptação sempre que enfrentamos uma
situação nova, ou readaptação, quando entramos novamente em contato com algo já conhecido, mas por algum
tempo distante do nosso convívio diário. O processo de
adaptação inicia com o nascimento, nos acompanha no
decorrer de toda a vida e ressurge a cada nova situação que vivenciamos. Sair de um espaço conhecido e
seguro, dar um passo à frente e arriscar-se, tendo como
companhia o desconhecido para o qual precisamos
olhar perceber, sentir, avaliar, nos leva às mais diferentes reações: permanecer no espaço seguro e protegido,
seguir adiante ou desistir e voltar atrás (DIESEL, 2003).

Portanto para manter uma relação harmoniosa e alcançar resultados educacionais
satisfatórios, faz-se necessário a parceria entre
a instituição escolar e a instituição familiar, para
isso a escola precisa manter um diálogo com
a família, busca informar aos pais sobre a importância da participação dos mesmos para o
desenvolvimento de seu filho, e para que isso
aconteça os dois lados precisam estar visando
As relações que foram construídas nesos mesmos ideais.
se período inicial demandam o fortalecimento
da segurança e confiança, visto que a criança
O diálogo deve ser constante entre es- possa ter recaída, após um final de semana,
cola e família, lembrando que o educador além afastamentos, mudança de professor, entre oude ter que conhecer a criança em todos os tras situações inesperadas. Portanto o acolhicontextos, deve também conhecer e acolher as mento se deve ter no decorrer do ano todo,
famílias: “O professor tem um papel de conhe- lembrando que, as relações demandam empecedor da criança, de consultor, apoiador dos nho, afeto, tempo e amadurecimento para que
pais, um especialista que não compete com o se estabeleçam e fortaleçam esses vínculos.
papel deles. Ele deve possuir habilidade para
lidar com as ansiedades da família e partilhar
Portanto, é necessário que a escola
decisões e ações com ela” (OLIVEIRA, 2002, compreenda estes sentimentos e que tenha alp.181).
guns cuidados para que todos (alunos e famílias) sintam-se acolhidos em suas angústias e
Muitas vezes os pais podem se sentir necessidades. Permitir que a criança sinta-se
impotentes com relação às dificuldades apre- segura e acolhida no ambiente escolar, utilizansentadas na escola pelos seus filhos, por isso do esse novo espaço para ampliar as relações
é fundamental sempre haver conversas entre sociais e afetivas, estabelecendo vínculos com
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as crianças e adultos ali presentes, a fim de
construir uma imagem positiva sobre si mesma
e sobre os outros, respeitando a diversidade e
valorizando sua riqueza.

nas necessidades e nos interesses deles. A
participação das crianças por meio da fala,
nessa situação, é maior, e você tem o importante papel de ouvinte atento e de mediador
de modo que todas possam falar e ser ouvidas
Como já foi abordado anteriormente, (FANTIN, 2000).
deve- se estabelecer uma rotina, e apresentar
para criança, contar para ela o que ela irá fazer • Atividades dirigidas ( são momentos de mediação
e trocas de informação, novos conhecimentos são
na escola durante o tempo que estiver lá, irá
apresentados e novas aprendizagens são adquiridas
deixá-las mais tranquilas, fazendo com que a
pelo grupo, que tem a oportunidade compartilhar
criança entenda que no fim de suas atividades
saberes, ajustar e socializar o repertório, caminhanela irá embora.
do assim rumo à consolidação do que aprenderam).

Traçar um roteiro de como se dará a
chegada dos alunos (novos ou não), pensar
em tempos, espaços, materiais e atribuições
de cada profissional da escola são aspectos
fundamentais para garantir a qualidade da
adaptação.
Segundo os estudos de ( FANTIN,
2000):

•

Cantos diversificados ou ateliês onde possibilite a criança interação e trocas de conhecimento;

Os cantos são momentos de faz de
conta, podem ser organizados de maneira que
favoreça o desenvolvimento da criatividade, de
modo que as crianças possam escolher onde
estar e o que fazer envolvendo-os em um proO roteiro ou rotina pode ser estrutura cesso de aprendizagem motivadora (FANTIN,
2000):
da seguinte forma:
•

•
•
•

Entrada/ acolhimento – Momento muito importante onde as crianças são recebidas, o educador, ou outro, que deverá ser capaz de acolhê-lo e mostrar-lhe que está em segurança.
Organização de pertences, este é o momento em
que o aluno aprende a organizar seus pertences.
Chamada e contagem das crianças podem ser realizadas juntamente com eles.
No momento do brinquedo, as crianças podem ser convidadas para brincar com jogos e brinquedos desafiadores, o ambiente deve ser organizado e pensado para isso.
Roda de conversa – momento de troca de acontecimentos e vivências, abertura de escolhas de
leituras, sugestões de atividades, indicação de
ajudante do dia entre outras ( FANTIN, 2000).

•
•
•

Recreação externa, parque, interação e socialização entre eles.
Vídeos
Saída

Essas são algumas dicas de como poderiam ser baseadas na estruturação da rotina
da criança na escola, visto que o horário das
refeições é importante conter, porém, segue a
organização estabelecida pela unidade (FANTIN, 2000).

Quando a criança participa e tem conhecimento de como vai ser seu dia e atividades que serão realizadas, elas tendem a ficar
menos ansiosas. A organização do professor
também é muito importante, portanto seu plaAs conversas informais podem aconte- nejamento é de suma importância (FANTIN,
cer e são comuns na roda de conversa e con- 2000).
tribuem para estabelecer afetividade entre as
crianças, oferecendo importantes informações
Algumas práticas que podem direciopara que os educadores possam conhecê-los nar o trabalho pedagógico:
melhor e planejar novas situações com base

•
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•
•
•
•

Trabalhar em pequenos grupos
Documentação pedagógica ( registros, fotografias,
filmagens)
Organização de ambientes, espaços que provoquem investigação e curiosidade;
Sentido de pertencimento/ comunidade de aprendizagem
Professor como documentador
Escuta da criança / adulto – criança/ criança –
criança
Dar abertura as cem linguagens e expressões da
criança
Co- participação
Trabalhar o currículo pela ação, vivências e investigação
Avaliação no sentido de compreensão das propostas, não tabulações e classificações (FANTIN,
2000).

forma como pensam, organizam e entendem esse mundo. Isso acontece porque, quando brinca, a criança cria
uma situação imaginária que surge a partir do conhecimento que possui do mundo em que os adultos agem e
no qual precisa aprender a viver ( FANTIN 2000, p. 53).

Ao brincar as crianças expressam seus
sentimentos e anseios, representam papéis
•
sociais que contribuem para entender o meio
•
que a acerca, enriquecem suas experiências,
facilitam as trocas os saberes com as outras,
•
tornando os ambientes em algo mágico e fantasioso e, pois as crianças fazem dos ambien•
tes diferentes cenários para desenvolver a sua
•
imaginação nas brincadeiras. É necessário voltar os olhos para a criança, pois ela constrói
•
em sua rotina um ambiente com vivências e
emoções que a farão expressar a sua maneira
de pensar, seus sentimentos, medos, desejos
Neste sentido, o fazer pedagógico per- e sonhos.
mitirá favorecer situações de construções de
saberes significativos para o desenvolvimento
Segundo as Diretrizes Curriculares Nadas crianças. Baseando-se nas abordagens, o cionais para a Educação Infantil, as instituições
que se espera é integrar a criança no cotidiano de Educação Infantil devem recepcionar as
da educação infantil e garantir experiências e crianças com ambientes favoráveis às práticas
possibilidades de envolvimento com situações pedagógicas ricas com propostas lúdicas e inde conhecimento de si, do outro e do mundo terativas, voltadas ao desenvolvimento infantil.
que a cerca, percebendo que a escola é uma O brincar é visto como uma forma de comuniparte do seu universo e que é o lugar de ex- cação com o mundo. Através dele, é possível
perimentar, aprender, re -significar e promover analisar como a criança interpreta o mundo e o
trocas de experiências (FANTIN, 2000).
que permeia em sua vida, através da reprodução dos fatos em suas brincadeiras. Segundo
A criança é capaz de criar e recriar, Vital:
promover experiências, através das quais, vivenciam, interpretam o mundo, para isto é pre- As atividades lúdicas na educação infantil faz com
ciso intencionalidade, organização e planeja- que as crianças tenham capacidade desenvolvem o
ato de explorar e refletir sobre a cultura e a realidade
mento para que a criança se desenvolva em em que vive podendo incorporar e questionar sobre as
sua totalidade. As atividades lúdicas favorecem regras e sobre seu lugar na sociedade, pois durante
o processo de adaptação, a brincadeira acaba tais atividades elas podem superar a realidade, e muajudando a criança a criar confiança em suas dá-la por meio da imaginação (VITAL, 2009, p.11).
escolhas, tornando-as mais desenvolvidas para
Considerando as atividades lúdicas
com as suas interações sociais. Para o autor,
como a essência da infância pode se dizer que
Brincando (e não só) a criança se relaciona, experi- é uma prática rica que proporciona a interação
menta, investiga e amplia seus conhecimentos sobre si social, a criatividade e a imaginação da criança
mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. Através contribuindo para um processo de adaptação
da brincadeira podemos saber como as crianças vêem e construção de novos conhecimentos, portano mundo e como gostariam que fosse, expressando a to deve estar no planejamento do professor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das abordagens apresentadas no decorrer deste estudo é possível perceber que
o processo de adaptação é bem doloroso para a criança, e que este período de adaptação não
é só para as crianças, como também para os familiares, para a instituição escolar e para os
educadores. Mas quem sofre mais com tudo essa nova etapa são as crianças.
A participação efetiva das famílias traz boas contribuições para o processo de adaptação, amenizando as angústias, medos e ansiedade, apresentadas por eles, portanto é primordial
que família e escola trabalhem juntos em prol de uma adaptação natural e tranquila, mas antes
de tudo a escola deve primeiramente estabelecer uma relação de confiança com as famílias,
deixando claro que o objetivo é a parceria de cuidados e educação. A adaptação escolar deve
ser compreendida como um processo natural e singular de construção de vínculos entre a escola, a criança e a família.
A escola em si deve estar preparada para este momento e o professor deverá ser sempre um facilitador neste processo, trabalhando de forma segura, lúdica, atrativa e prazerosa, tornando assim o processo de adaptação uma fase de motivação para a criança e para a família,
ao qual estarão conscientes e seguros de sua escolha, pois saberá que o educador irá proporcionar à criança uma aprendizagem prazerosa e significativa. E que todos estarão ali naquele
ambiente estão ali para propiciar bem estar, irão acolhê-la, ampará-la e protegê-la, dessa forma
essa tão temida fase da adaptação será uma fase marcada por conquistas.
Algumas crianças sempre irão apresentar comportamentos diferenciados nesse processo, o que é considerável, pois cada criança é única, possuem suas especificidades, portanto o
educador estará lidando com uma diversidade dentro de um grupo, onde irão ocorrer diferentes
tempos de adaptação, alguns serão mais rápidos outros apresentarão mais dificuldades, mas
todos deverão ser acolhidos por igual, porém atendendo cada qual com suas necessidades.
Portanto esse período de adaptação deve ser pensado e planejado e organizado de forma a favorecer tranquilidade e segurança a todos, além de um pleno desenvolvimento da criança nesta
nova fase.
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DIESEL, M. Adaptação Escolar, Sentimentos e
Percepções do Educador Diante da Questão”.
Revista do Professor, p.10, Porto Alegre, 2003.
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REFLEXÕES SOBRE A EJA NO PROCESSO
EDUCACIONAL

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

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

O

presente artigo, visa analisar a EJA com base nas políticas públicas desenvolvidas para este segmento, permite que se observe que esta modalidade de ensino
está sendo de certa forma desmerecida em sua importância uma vez que existe
ausência de especificação de atendimento para este segmento.
Este artigo surge como fator de extrema importância para reflexão uma vez que observando como se dá a escolha e a realização das políticas públicas, sendo possível reinventar a
forma de ensino levando ao sucesso e permanência dos estudantes oferecendo a perspectiva
de desenvolvimento de uma sociedade democrática.
A Educação para Jovens e Adultos é um segmento destinado à educação de alunos que
ficaram à margem da proposta educacional destinada aos jovens e adultos, esses não tiveram
acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e/ou no ensino médio, por algum
entrave durante sua vida escolar. A EJA oferece a oportunidade ao jovem e ao adulto de retomar
seus estudos e desenvolver sua condição de sujeito e reconhecer suas habilidades.
A idade mínima para matrícula na EJA é de 15 anos para o ensino fundamental e 18
anos para o ensino médio, cabe lembrar que a EJA tem hoje campo educativo, graças ao fato de
que os Jovens que não concluem a escolaridade mínima, se conscientizando anos depois sobre
a necessidade do estudo em suas vidas percebendo a necessidade da escolaridade mínima.
Desta forma a EJA passa a ter mais do que somente a importância da escola, ela tem
função social que garante a jovens, adultos e idosos, o acolhimento no que diz respeito à formação digna e de desenvolvimento de cidadania envolvido a situações de vulnerabilidade, e atos
de violência que envolvem estes grupos.
Diante disso, vale a pena refletir em: Qual o papel da EJA? O que leva Jovens e Adultos
a procurarem a EJA a resposta para estas questões determina as diversas situações que envolvem a vida pessoal e social que envolvem jovens e adultos. Estas reflexões contribuem para que
se identifique as dificuldades trazidas dentro do contexto e da prática utilizada na sala de aula,
identificando assim as causas que podem levar ao abandono e esvaziamento do curso, refletir
sobre isso, favorecendo o sucesso do processo educacional.
Com isso o objetivo deste artigo, visa traçar algumas reflexões sobre a EJA no contexto
geral , considerando os motivos para a permanência, e as dificuldades na realização e conclusão
delas, determinando os principais motivos para a desistência do aluno e reingresso no programa.
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tas pelos Professores dos cursos em vista de
guias passadas pelos respectivos Delegados,
os quais farão nelas as declarações da natuA educação de jovens e adultos não é ralidade, filiação, idade, profissão e residência
algo recente, vem desde o período colonial. A dos matriculados (BRASIL, 1878).
educação jesuítica no Brasil permaneceu até o
Dessa forma o ponto que se destacar
ano de 1759, época em que estes foram expulno que diz respeito à educação de adultos no
sos do país, por Marquês de Pombal.
império foi à construção de escolas noturnas
Com a expulsão dos Jesuítas a EJA no para aqueles que eram analfabetos, homens,
Brasil sofreu uma grande ruptura, passando maiores de 14 anos e livres, estes vistos como
então a servir aos interesses do Estado e não dependentes e incompetentes. No ano de 1889
mais da igreja. Moura (2003) faz uma reflexão tem início no Brasil o período republicano que
acerca da EJA no período colonial: com a ex- se inicia com a proclamação da república e
pulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias perdura até hoje.

REFLEXÕES SOBRE A EJA NO
PROCESSO EDUCACIONAL

em 1759, pelo Marquês de Pombal toda a esA educação de adultos começa a contrutura organizacional da educação passou por
solidar-se no sistema público de ensino a partir
transformações.
da década de 30, período em que a sociedaPara se entender esta modalidade edu- de passa por transformações e processo de
cativa e o fenômeno do abandono será apre- industrialização, o que alavanca o ensino para
sentado de forma sucinta, uma breve aborda- jovens e adultos, conforme citação abaixo: A
gem histórica da educação de jovens e adultos educação básica de adultos começou a delimino Brasil. A EJA teve início no Brasil no período tar seu lugar na história da educação no Brasil
colonial, por volta de 1549, e nesta época a a partir da década de 30, quando finalmente
educação era uma tarefa que ficava nas mãos começa a se consolidar um sistema público de
da igreja e não do Estado. Os jesuítas ensina- educação elementar no país.
vam os índios a ler e escrever, para que além
de servirem a igreja pudessem realizar um trabalho manual. A educação de adultos teve início com a chegada dos jesuítas em 1549.
Essa educação esteve, durante séculos, em poder dos jesuítas que fundaram colégios nos quais era desenvolvida uma educação cujo objetivo inicial era formar uma elite
religiosa (MOURA 2003, apud SANTANA).

Neste período, a sociedade brasileira
passava por grandes transformações, associadas ao processo de industrialização e concentração populacional em centros urbanos. No
chamado pós-guerra, organizações como ONU
(Organizações das Nações Unidas) e UNESCO, convocaram uma série de conferência sobre a educação de jovens e adultos (EJA) o
objetivo central destas era moldar conceitos e
O Art. 4º Os cursos noturnos das es- estratégias para a educação de base e alfabecolas urbanas começarão a funcionar desde tização funcional.
já. Os das escolas suburbanas serão abertos
Em 1990, no ano internacional da
quando o Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios do Império determinar, tendo em educação, o Brasil assumiu em conferência
internacional com outros países o compromisconsideração as circunstâncias locais.
so proposto pelo EJA de engajar as pessoas,
O Art. 5º Nos cursos noturnos pode- frente às incertezas do século XXI, tornando-as
rão matricular-se, em qualquer tempo, todas as pessoas letradas, valorizando os conhecimenpessoas do sexo masculino, livres ou libertos, tos prévios, de educadores e educados não se
maiores de 14 anos. As matrículas serão fei- opondo a oralidade do letramento.
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Iniciaram-se aí os marcos nacionais
para a criação da EJA (Educação de Jovens
e Adultos) no Brasil tendo como herdeiro direto, o projeto MOVA-SP identificado pelo então
secretário da educação, o senhor Paulo Freire.
O primeiro ponto, foi a construção federal que
passou a assegurar no artigo 208 a oferta a todos que não tiveram acesso em idade própria
à educação, cabendo ao Ministério Público recensear e assegurar tais recursos.
Porém, apesar deste direito ser assegurado, apenas aprovação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) é que se iniciou o
debate sobre a EJA, valorizando realmente tal
direito, responsabilizando o Estado e assegurando oportunidades apropriadas para jovens
e adultos considerando seus interesses e objetivos de vida.
Felizmente a EJA ganha um espaço
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas infelizmente mantendo o caráter
de suplência. No ano de 2003 a educação de
adultos ganha um pouco mais de destaque e é
criada pelo Governo a secretaria extraordinária
de erradicação do analfabetismo e o Programa
Brasil Alfabetizado que trouxe a possibilidade
de se ampliar a inserção da EJA no cenário
das políticas públicas de Educação.
A EJA é uma modalidade de ensino garantida pelo governo federal por meio de políticas de educação de jovens e adultos. Segundo
o MEC (2006) tem como desafio resgatar um
compromisso histórico da sociedade brasileira
e contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social. A Constituição
Federal de 1988 em seu artigo 208, garante a
EJA como um direito de todos:
O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante garantia de:
I – Ensino fundamental, obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
I – Educação básica obrigatória e gra-

tuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria;
VII – Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” (p.121-122).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) aborda a EJA no
Título V, capítulo II como parte da educação
básica, superando sua dimensão de ensino
supletivo e regulamentando sua oferta a todos
aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental e médio.
Já no Artigo 37, Parágrafo 1º e 2º. A
educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria. Observa-se, porém, que o
campo de atuação escolar não é necessariamente agradável durante os anos iniciais dos
alunos, onde o que se encontra são posições
autoritárias, insuficiente, além do despreparo e/ou ausência de motivação por parte dos
professores, sendo assim a própria instituição
expulsa os alunos de maneira velada nos anos
iniciais de ensino.
Geralmente não se percebe tal falta de
estímulo, uma vez que o primeiro seria somente aprender, não permitindo na escola regular,
em tempo regular se sentir pertencente ao espaço, e por isso causando a evasão escolar
uma vez que Pouco a pouco, seu atraso vai
se ampliando e chega um momento em que
a distância com o ritmo médio da turma se
torna intransponível.
O aluno com dificuldades específicas de aprendizagem não apresenta, de
início, problemas de motivação, se bem que
progressivamente pode se sentir incapaz de
realizar as tarefas propostas e abandona qualquer tentativa de superá-las, já que as
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atividades propostas “estão cheias de res- conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
postas para perguntas que ele não sabe educandos por meios informais serão aferidos
quais” (VASCONCELLOS, 1995, p.38).
e reconhecidos mediante exames (LDB, 1996,
p.19-20).
Esta desmotivação que causa o desinteresse, indisciplina, problemas de saúde, insNa Diretrizes Curriculares Nacionais
tabilidades da adolescência são fatores princi- para Educação de Jovens e Adultos (Parecer
pais que causam o abandono escolar, levando CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB
os alunos desistentes futuramente a procurar 1/2000) - na oferta e estrutura dos componena EJA.
tes curriculares dessa modalidade de ensino,
estabelece que:
Porém a EJA apresenta suas deficiências, por existir falta de currículo idealizado Como modalidade destas etapas da Educação Bápara este segmento escolar que por vezes volta sica, a identidade própria da Educação de Jovens e
às raízes do ensino regular, oferecendo ativida- Adultos considerará as situações, os perfis dos esdes extremamente infantis, não considerando tudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princontingente de sala, apresentando deficiências cípios de equidade, diferença e proporcionalidatambém em relação ao atendimento do alu- de na apropriação e contextualização das diretrizes
no, segundo Carvalho (2005) é preciso con- curriculares nacionais e na proposição de um mosiderar a condição de não crianças, do delo pedagógico próprio [...] (CNE/CEB 1/2000).
grande contingente de excluídos da escola
Segundo o Parecer CNE/CEB 11/2000
somados a fatores culturais determinantes
e Resolução CNE/CEB 1/2000 a EJA possui
no grupo de alunos da EJA.
três funções principais, a reparadora, e equaliOs sistemas de ensino assegurarão zadora e a qualificadora: Reparadora, significa
gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não só a entrada no circuito dos direitos civis
não puderam efetuar os estudos na idade regu- pela restauração de um direito negado: o dilar, oportunidades educacionais apropriadas, reito a uma escola de qualidade, mas também
consideradas as características do aluno, seus o reconhecimento daquela igualdade ontológiinteresses, condições de vida e de trabalho, ca de todo e qualquer ser humano. (BRASIL,
mediante cursos e exames. O Poder Público 2000, p. 7).
viabilizará e estimulará o acesso e a permanênEqualizadora, vai dar cobertura a tracia do trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si (LDB, balhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposenp.19, 1996) .
tados e encarcerados. A reentrada no sistema
Em seu Artigo 38, Parágrafo 1º e 2º, educacional dos que tiveram uma interrupção
consta que os sistemas de ensino manterão forçada seja pela repetência ou pela evasão,
cursos e exames supletivos, que compreende- seja pelas desiguais oportunidades de permarão a base nacional comum do currículo, habili- nência ou outras condições adversas, deve ser
tando ao prosseguimento de estudos em cará- saudada como reparação corretiva, ainda que
ter regular. 4 “Os exames a que se refere este tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando
aos indivíduos novas inserções no mundo do
artigo realizar-se-ão:
trabalho, na vida social, nos espaços da estéI - No nível de conclusão do ensino fun- tica e na abertura dos canais de participação
(BRASIL, 2000, p. 9).
damental, para os maiores de quinze anos:
II –No nível de conclusão do ensino
médio, para os maiores de dezoito anos. Os
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Qualificadora, mais do que uma função
permanente da EJA que pode se chamar de
qualificadora. Mais do que uma função, ela é o
próprio sentido da EJA. Ela tem como base o
caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode
se atualizar em quadros escolares ou não escolares (BRASIL, 2000, p. 11).

Ao considerar a experiência anterior, a
cultura, e a prática já existente percebendo que
o aluno não chega a escola vazio, ele traz consigo princípios culturais advindo de sua prática
que favorecem a aprendizagem sistematizada
porém ao ignorar este fator a escola coloca-se
em uma posição contrária aos objetivos educacionais relacionados à transformação do
ser humano e sua realidade.

A EJA busca oferecer uma educação
que consiga garantir e suprir as necessidades
Diante destas afirmativas, o processo
de formação do indivíduo, estimulando aos jo- de aprendizagem da EJA entra em situação de
vens e adultos a emergirem na sua condição fracasso também da EJA, causando a quebra
social e política participando dos seus direitos. da proposta educacional gerando problemas
de desistência frequente no curso, diminuindo
A INFLUÊNCIA CULTURAL DA EJA NA a eficiência e a demanda do curso (CARVALHO, 2005).
VIDA DOS ALUNOS
De acordo com Furtado (2007) as causas apontadas acima são concorrentes e não
exclusivas, ou seja, o abandono escolar verifica-se em razão do somatório de vários e diferentes fatores e não, necessariamente, de um
especificamente. Observar o problema, percebendo as falhas existentes na EJA para enfrentá-las da melhor forma possível, proporcionando uma permanência efetiva do aluno nos
cursos da EJA, considerando o grande número
Segundo Carvalho (2005) a falha está de desistências destes alunos na escola.
nas situações de aprendizagem apresentaCarvalho (2005) exemplifica a situdas, que não podem e não devem ser as
mesmas do ensino regular, uma vez que os ação da evasão escolar na EJA, indicando
adultos possuem habilidades e dificuldades como uma das causas institucionais, o desenespecíficas, e uma capacidade maior de contro entre a escola e os alunos, o qual já foi
reflexão sobre si mesmo e o seu próprio assinalado anteriormente, de tal forma que se
caracteriza por questões de aprendizagem e
processo de aprendizagem.
pela própria organização da escola, que funEsta falta de percepção das necessida- ciona dentro de um contexto próprio, que deve
des do aluno da EJA, trazem outras dificulda- ser conhecido por toda a comunidade escolar,
des relacionadas à escola por não valorizando uma vez que em seu interior a linguagem
as experiências pessoais, dificultando a abstra- escolar concorre como a maior dificuldade
ção dos conteúdos oferecidos restringindo o à aprendizagem, maior até que o próprio conuso de processos cognitivos do aluno, Carva- teúdo.
lho (2005) não concorda com concepções baseadas no culturalismo, ao alegar
que levada ao extremo pode levar a um
“relativismo radical e espontaneísta”.
É extremamente claro que os aspectos
culturais trazidos pelos alunos de EJA é extremamente diferenciado do ensino regular uma
vez que seu histórico de experiências de vida
já são extremamente maiores, sendo necessário repensar e reorganizar os currículos e programas para esta clientela que a princípio não
é a sua, mas perdeu o tempo certo de estar
na escola.
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Diante disso, cabe à escola, transformar parte da realidade, que produz o fracasso
e a evasão escolar, trazendo como consequência a exclusão social. Isso quer dizer, que
é preciso delimitar algumas possibilidades
da escola, em torno dos quais podem ser tomadas medidas no sentido de trazer-lhes mais
credibilidade e competência (AQUINO, 1997).
O que para nós significa que o aprendizado da EJA necessita de objetivos claros e
metas estabelecidas de forma clara para que
se tenha sucesso neste segmento educacional. Como escreveu Frigotto (1989, p.200) é
preciso instrumentalizar o aluno de maneira
que possa lutar contra as adversidades
que a vida lhe impõe, referente às relações
econômicas e históricas; a escola importante para a classe trabalhadora é aquela que
mostra a contradição nas relações entre
a classe dominante e os dominados e a condição da negação histórica do saber, imposta
aquela, pela classe dominante.

Reformular significa modificar os objetivos de forma que estes se tornem realmente
significativos para todos os envolvidos, significa mais ainda EJA, pois além de formular
temos de amadurecer os temas para que se
tenha real ânimo de aprender e permanecer no
espaço da escola.
Após perceber a dificuldade dos alunos em resolver situações cotidianas ou adversa de maneira lógica e coerente sem dificuldades de raciocínio, entende-se necessário que
se estimule o pensamento rápido para solucionar estas situações de maneira adequada.

É preciso levar em consideração o fato
de que a EJA busca contemplar todos os ângulos do indivíduo, ligados aos três eixos do
desenvolvimento, aos quais fazem parte da sua
formação social sendo a individual, a profissional e a social. A primeira, individual considera
a pessoa como um ser incompleto, que tem a
capacidade de buscar seu potencial pleno e
se desenvolver, aprendendo sobre si mesmo e
Observa-se que a EJA é muito mais sobre o mundo.
que um simples curso ou um segmento escolar, ela tem o papel de elucidar os alunos de
Na profissional, se inclui a necessidade
forma que estes se sintam fortes o suficiente de todas as pessoas se atualizarem em sua
para que possam transformar a realidade que profissão independente de qual área, todos
lhes é colocada. Sendo necessária a ampla vi- os profissionais necessitam de aprimoramento
são dos criadores das políticas públicas para e conseguem isso por meio dos cursos e da
que eles de forma geral consigam produzir pro- qualificação oferecida para tal. Em momentos
postas que alcancem a meta real do que vem de crise, como o atual, isso fica ainda mais neser tal segmento.
cessário. É comum o trabalhador ter de aprender um novo ofício para se inserir no mercado.
É preciso refletir sobre a construção
dos currículos revendo também a temática
Na vida social (que é a capacidade de
considerando que na EJA a leitura vai além do viver em grupo), um cidadão, para ser ativo e
que está escrito no texto ela deve ser estudada participativo, necessita ter acesso a informae analisada efetivamente nas diferentes áreas ções e saber avaliar criticamente o que acondo conhecimento, para que se transforme em tece, é preciso ter visão social e política, assim
uma educação que modifica o interior do alu- a dimensão de aprendizagem muito pertinente
no por meio de atividades significativas que neste momento: a relação das pessoas com o
garantam o desenvolvimento e a emancipação meio ambiente. Todos nós temos a necessidado aluno.
de de nos dedicarmos no que se refere a essa
questão.
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Precisamos praticar novos paradigmas
de sustentabilidade e novos hábitos de consumo. Existe uma vontade política muito forte de
reduzir as estatísticas de analfabetismo. Para
um país que pretende ser uma potência mundial, ter um número significativo de pessoas
que não sabem ler e escrever é um ruído na
imagem. Também é essencial lembrar que esse
é um dos indicadores usados para calcular o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O currículo da EJA, portanto, afinado
aos interesses de grupos oprimidos e apoiando-se em teorias sociais desenvolvidas têm o
poder de favorecer as classes minoritárias, por
servir de ferramenta de conscientização destas
classes.
Assim, as transformações ocorridas se
dão ao longo do tempo, buscando a socialização do cidadão nas escolas, reduzindo a reprodução e aumentando a transmissão de cultura,
demonstrada no conteúdo e nos conhecimentos passados por cada disciplinas, estando os
currículos ocultos nas práticas escolares, contendo uma dimensão sócio-política, que busca
expressar mais desejos que realidades.

Tais pensamentos, transformam então
a ideia anglo-saxã onde os currículos eram
baseados uma vez que buscavam garantir tradições, rotulando os programas escolares e
os planos de estudo. Especialistas iniciam a
busca pela conceituação deste campo desde
1973, rejeitando ideias behavioristas e empíricas sobre a questão, visando favorecer ideias
É preciso, portanto, entender o papel
de compreensão da natureza relacionando-a à dos interlocutores do processo de formação
cultura.
de um currículo, uma vez que este favorece a
construção do conhecimento por meio do coDesta forma o currículo da EJA, passa nhecimento contido nele, aspecto que justifica
a ter o papel de selecionar ilimitadamente a tal a função cultural da escola. O primeiro deles é
cultura deixando de ser apenas um instrumen- o professor, considerado fonte de informação,
to de poder, passando a ser observado como transformando-se em mediador da comunicaum plano de formação do cidadão, sendo real- ção entre a informação cultural (conteúdo) e
mente significativo.
receptor (aluno) este é tanto o transmissor da
cultura e da informação garantindo o sucesso
Modifica-se então a visão de currículo do papel básico da escola no cumprimento de
tida como algo estático, passando a ser vista sua função.
como um misto de teoria e prática que se resume em uma única estratégia de construção
O professor tem a função de ensinar,
de aprendizado, pois ambas estão unidas e em o ato de ensinar está ligado ao conjunto de
movimento constante, permitindo ao envolvido ideias, princípios, hábitos que se transmite ao
no processo, produzir, criar e portanto, assimi- outro por meio de lições e conselhos, deixando
lar o que pretendesse ensinar.
em evidência o conteúdo, segundo interlocutor
da construção de um eficiente currículo.
A eficiência ou não do currículo depende muito da forma como este é definido pelo
No campo pedagógico, a EJA repreinterlocutor, e das teorias que este traz dentro senta o alicerce do processo de Educação de
de si, variando de acordo com o conceito so- jovens e adultos derrubando barreiras favorecial e histórico de quem o está constituindo. cendo a vontade do aluno continuar aprenTal afirmação torna-se pertinente, pois, o currí- dendo. De acordo com o conceito da Unesco,
culo formulado, está ligado a pontos importan- a alfabetização é a habilidade para identificar,
tes como o saber e a identidade, fatores que entender, interpretar, criar, calcular e se comuconstituem diferentes formas de realidade e nicar mediante o uso de materiais escritos vinpreceitos de poder, uma vez que estes podem culados a diferentes contextos.
apresentar ideias que busquem convencer e alcançar determinado grupo social, podendo ou
não dar ênfase à dominação ou questioná-la.
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Desta forma é necessário ter ciência
da natureza social e da função libertadora da
educação escolar principalmente na EJA, pois
esta tem em sua função de favorecer o desenvolvimento humano dado novo significado modificando e intervindo no desenvolvimento do
indivíduo oferecendo a ele um outro sentido.

Antes de planejar é necessário considerar as experiências e êxitos significativos. Esse
processo permite que os alunos participem da
formulação dos objetivos de sua aprendizagem
e avaliem seu progresso evidenciando assim
as desigualdades sociais existentes na escola,
ou as singularidades, oferecendo assim uma
educação mais justa, garantido o real aprendiAssim culturalmente a educação ofere- zado.
cida pela EJA serve como norte avaliador, que
assume características norteadoras que tem
Realizar uma pesquisa junto a turma
como fator importante a criticidade , colocan- que vai ser trabalhada na EJA, garante ao prodo em cheque a realidade de nossas escolas, fessor um momento importante para diagnosassim visa-se neste segmento resgatar a iden- ticar as realidades existentes na comunidade
tidade do aluno, trabalhar na sua autoestima, discentes e planejar uma ação pedagógica
valorizar suas experiências de vida e principal- dentro da comunicação interpessoal.
mente, conceber o aluno como sujeito deste
processo, como ser pensante, crítico e criativo.
A educação de Jovens e adultos deve-se procurar avaliar o aluno de uma forma na
Diante disso é possível levar o indiví- qual ele possa acompanhar seu progresso, eviduo, aluno pensante a se acostumar a ter uma denciando assim seu nível de aprendizagem e
tomada de decisão, para isso é necessário di- tornando o aluno um participante ativo do prorecionar no planejamento situações de ensino cesso de ensino aprendizagem. Vale lembrar
e dos seus desdobramentos para o trabalho que o avaliador deve pautar a verificação denna sala de aula, que levem para esta situação. tro dos princípios da construção, da reflexão,
Existem muitos instrumentos que podem ser da criatividade, da parceria, da auto avaliação
utilizados pelo professor e pelo coletivo da es- e da autonomia, pois, estes indicam que o encola, com o objetivo de envolver o próprio alu- volvimento do aluno é crucial no trabalho com
no no processo de aprendizagem.
a avaliação.
O planejamento da EJA implica a coleta, análise e interpretação dos dados que configuram a modalidade como instrumento de
observação, tanto em relação aos professores,
pais, alunos, quanto à própria sociedade que
parece classificar conforme o nível de escolaridade.
Para o docente a complexidade do ato
de ensinar na EJA tem certa seriedade visto
que, não existe avaliação sem relação social e
sem comunicação interpessoal tratando-se de
um mecanismo do sistema de ensino que converte as diferenças culturais em desigualdades
escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao valorizar a reflexão sobre a EJA, visou-se enfocar o pedagógico observando os
pontos estabelecendo uma relação com o aprender, enfatizando os problemas e buscando a
solução destes.
É preciso considerar o currículo da EJA um importante instrumento de desenvolvimento
que deve ser levado a sério, não utilizando-o como um mero instrumento para alcançar o é preciso aprender a ler e gostar de ler. O conhecimento é algo que se constrói à medida que o aluno
toma consciência e supera suas dificuldades.
Na EJA isso fica muito mais visível pois, a aprendizagem deste segmento, contribui para
esta construção de um saber autônomo, transformando o indivíduo em senhor do seu saber,
dando novo sentido ao verbo ser, pois neste segmento não se ensina pelo simples fato de repetir palavras, mas entende-se o sentido que estas trazem escondidos por trás dos objetivos, de
forma mais profunda.
O aluno da EJA é esforçado e necessita muito da ajuda por parte do professor, para ter
garantia de segurança e espaço. Os alunos veem para EJA buscando uma segunda oportunidade para completar o ensino regular e de ser protagonista da sua história e do seu aprendizado.
Há sonhos variados, desde completar os estudos e ingressar na faculdade ao sonho de
virar um caminhoneiro, ou conseguir ler a Bíblia então, o aluno da EJA, luta para alcançar seu
espaço no mercado de trabalho saindo da condição de uma má formação educacional e partindo para a luta que é concluir os estudos e obter uma melhor formação.
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DISLEXIA: DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E
A IMPORTÂNCIA DO FAZER DO PROFESSOR NO
ATENDIMENTO AO ALUNO DISLÉXICO

RESUMO: O presente artigo científico teve como base uma análise em torno da dislexia e do
fazer do professor. Sendo por meio de pesquisa bibliográfica, de livros, artigos, para que possa possibilitar aos professores e responsáveis um novo olhar em torno das dificuldades de
aprendizagem em especial a dislexia, assim promovendo uma olhar da visão da perspectiva
psicopedagógica, as causas, os tipos, o diagnóstico, o papel da família e da escola. Pois normalmente os alunos no período de alfabetização, apresentam dificuldades na leitura em na
escrita, e por falta de informações muitos professores acabam rotulando-os como sendo;
desatento, negligente com suas tarefas, preguiçoso e sem vontade de aprender, levando-o
a se sentir incapaz, sem motivação, desenvolvendo reações de rebeldia e até um quadro de
depressão. Portanto o professor alfabetizador provido destas informações poderá conduzir
a família a investigar, o porquê da dificuldade, a causa, o real diagnóstico, mediante a especialistas e assim desenvolver propostas pedagógicas adequadas a esse aluno com atividades
significativas, tendo uma interação constante, que contemple as condições cognitivas, por
meio das intervenções pedagógicas.

Palavras-chave: Dislexia; Professor; Aluno.
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INTRODUÇÃO
Muitos professores normalmente se deparam com várias crianças com dificuldade de
aprendizagem durante o processo de alfabetização, sendo um deles a dislexia e tendem a ter
um comportamento errôneo em relação à dificuldade apresentada pelo aluno, rotulando-o muitas
das vezes como sendo; desatento, negligente com suas tarefas, preguiçoso e sem vontade de
aprender, levando o aluno a se sentir incapaz, sem motivação, desenvolvendo reações de rebeldia e até um quadro de depressão.
Em alguns casos o quadro da criança vai se agravando ainda mais, quando ocorre a
repetência e a evasão escolar, isto se dá, quando o professor e a família, não buscam formas
de investigar, o porquê da dificuldade, a causa, o real diagnóstico, assim a escola se reduz a
um instrumento de seleção e classificação, de exclusão, contemplando os mais ‘‘capacitados”,
separando-o dos demais da turma, porque não consegue acompanhar os colegas.
Segundo a (Associação Brasileira de Dislexia) ABD, a dislexia é considerada um distúrbio ou transtorno de aprendizagem da leitura, escrita e soletração e é representada como um
distúrbio de maior incidência nas salas de aula, sendo a realidade de cerca de 10 a 15% das
crianças, diagnosticada como uma condição neurológica que afeta a aprendizagem da leitura e
da escrita, em que além de terem dificuldade em decodificar e soletrar as palavras, essas crianças possuem dificuldades nas capacidades de concentração e de memória.
É necessário diferenciar dificuldade de aprendizagem de distúrbio ou transtorno de
aprendizagem, o primeiro pode ser de origens emocionais ou falta de habilidade na prática pedagógica do docente ou problemas com o espaço físico de aprendizagem, que podem causar
bloqueios em alguns momentos da aprendizagem (FERNÁNDEZ, 1991).
Porém o distúrbio ou transtorno de aprendizagem se refere às alterações de origem
neurobiológicas do corpo humano, demonstrando dificuldades significativas na aquisição e uso
da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio, ou habilidades matemáticas, alterações devidas à
disfunção do sistema nervoso central (COLLARES; MOYSÉS, 1992).
De acordo com Cândido (2013, p. 13), afirma que a dislexia é um transtorno de aprendizagem que se caracteriza por dificuldades em ler, interpretar e escrever. Sua causa tem sido
pesquisada e várias teorias tentam explicar o porquê da dislexia. Há uma forte tendência que
relaciona a origem à genética e a neurobiologia.
Quanto mais rápido a criança com dislexia for diagnosticada, ela terá mais oportunidades de minimizar as suas dificuldades, cabendo à escola e o professor, orientar aos pais a
buscarem o diagnóstico correto do problema, em que este aluno será avaliado por uma equipe
multidisciplinar de especialistas.
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No segundo passo, professores do ensino regular e pais, necessitam dialogar e aconselhar a criança disléxica em relação ao distúrbio, restabelecendo desta forma a sua autoestima
e sua confiança, para que o mesmo vá superando o trauma pela dificuldade de ler, escrever e
soletrar.
Por fim, mediante as intervenções da equipe multidisciplinar o professor poderá desenvolver propostas pedagógicas adequadas a esse aluno com atividades significativas, tendo uma
interação constante, que contemple as condições cognitivas do aluno por meio das intervenções
pedagógicas.
Este artigo tem como objetivo identificar meios de intervenção que possam auxiliar o professor e aluno com dislexia no processo de alfabetização bem como o que é dislexia, as causas,
os tipos, o diagnóstico, o papel da família e da escola.
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UM BREVE PANORAMA SOBRE A
DISLEXIA

Sendo que a dislexia normalmente hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a
aprendizagem da leitura, podendo se estender
do leve sintoma aos sintomas graves. A dislexia constantemente aponta transtornos da
aprendizagem da escrita, ortografia, gramática
e redação. Conforme Cassiano (2004, p. 23):

Entende-se por dislexia específica ou
dislexia de evolução um conjunto de sintomas
reveladores de uma disfunção parietal (o lado
do cérebro onde fica o centro nervoso da escrita), geralmente hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a aprendizagem da leitura num A dislexia é uma dificuldade particular para identificar,
contínuo que se estende do leve sintoma aos compreender e reproduzir os símbolos escritos, que
apresenta como consequência uma alteração profunda
sintomas grave.
A dislexia é frequentemente acompanhada de transtornos da aprendizagem da escrita, ortografia, gramática e redação. A origem
da dislexia, de acordo com (BALLONE, 2001
apud EVANS, 2006, p. 4), fundamenta-se no
eixo corporal, na base psicomotora, e se desenvolve anteriormente à escrita”. A dislexia
afeta os meninos em uma proporção maior do
que as meninas.

da aprendizagem da leitura entre os 5 e os 8 anos,
na ortografia, na compreensão de textos e, portanto,
nas aquisições escolares (CASSIANO, 2004, p. 23).

Sendo que as pessoas que apresentam dislexia em geral, apontam dificuldade de
leitura que persiste até a idade adulta. A dificuldade de ortografia geralmente acompanha
a de leitura, o que é compreensível por serem
habilidades relacionadas. Muitas pessoas aparentemente normais, ou mesmo com grande
Compreende-se que a dislexia é um capacidade de leitura, podem apresentar difidistúrbio ou um transtorno específico que se culdade de ortografia. Até mesmo, professores
identifica no aprendizado da leitura e escrita podem apresentar esse problema.
associada à disfunção cerebral, de base neuDISLEXIA DE DESENVOLVIMENTO
robiológica, tendo como particularidades a dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluenA dislexia de desenvolvimento é caracte da palavra, na habilidade de decodificação
e em soletração, essas dificuldades correspon- terizada por alterações no aprendizado da leidem a um déficit no componente fonológico tura e escrita ligada à disfunção cerebral, de
da linguagem e são inesperadas em relação à origem genética, uma alteração cromossômiidade e outras habilidades cognitivas (INTER- ca transmitida pelos pais para os filhos, apontando dificuldades nas percepções dos lados
NATIONAL DYSLEXIA ASSOCIATION, 2002):
(esquerda e direita), de dimensões (distâncias,
Dislexia é uma necessidade especial, e uma crian- espaços, tamanhos), na realização de matemáça com dislexia não é portadora de deficiência nem tica (discalculia) e no funcionamento da memental, física, auditiva, visual ou múltipla, bem como, mória de curta duração, muitos pesquisadores
também, não é uma criança de alto risco. Uma criança desta patologia acreditam que o fator genético
não é disléxica porque teve seu desenvolvimento com- seja uma das causas da dislexia de desenvolprometido em decorrência de fatores como gestação vimento.
inadequada, alimentação imprópria ou nascimento prematuro. A dislexia tem um componente genético. Ser
disléxico é condição humana (MARTINS, 2001, p.1).
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DISLEXIA ADQUIRIDA
A dislexia adquirida surge como decorrência de um traumatismo ou lesão cerebral (a
pessoa lia bem, mas devido à lesão cerebral
desenvolve o problema passa a ter o distúrbio
ou transtorno da aprendizagem da leitura, escrita e soletração).
Até o século XIX, os pesquisadores
diante das informações e pesquisas que se tinham em relação à patologia, mostravam poucas evidências de bases biológicas e poucas
informações sobre os processos de leitura da
criança disléxica. Mas a partir do final do século XX, em decorrência do desenvolvimento
de técnicas de exame eletrofisiológicas e de
neuroimagem.
Conduziu-se a elaboração de modelos
teóricos e a obtenção de um maior conhecimento em relação às alterações anátomo funcionais presentes em indivíduos com dislexia,
apresentando insuficiências cerebrais relacionadas ao processo de consciência fonológica,
fundamental para o desenvolvimento da fala,
leitura e escrita, assim desencadeando um desinteresse pela leitura e por essa decorrência
a diminuição do conhecimento de vocábulos.

plo, f/v; p/b; ch/j; p/t; v/z: b/d) ou fazer possíveis inversões: ai/ia; per/pré; fla/
fal; cúbico/bicudo, ou ainda fazer omissões:
livo/livro; batata/bata…), porém esses alunos
normalmente conseguem entender as mesmas
palavras, quando estas são lidas em voz alta
por outra pessoa.
Segundo Veras (2007), mediante as
técnicas terapêuticas, a maioria dos disléxicos
pode amenizar o seu grau de dificuldade. No
entanto, para que isso ocorra terão que se esforçar muito. A maioria dos disléxicos não possuem gosto pela leitura, e nem conseguem ter
domínio da leitura e da ortografia e de uma segunda língua (língua estrangeira). Desta forma,
se o disléxico não tiver um acompanhamento
de maneira contínua com uma equipe multidisciplinar e intervenções pedagógicas poderão
permanecer analfabetas.

TIPOS DE DISLEXIA

De acordo com o Instituto Português
de Dislexia existem três grandes tipos de dislexia, referidas por diversos autores, como: Dislexia visual (ortográfica ou diseidética), a dislexia
auditiva (fonológica ou disfonética) e a dislexia
mista, que é uma combinação das duas anteA dislexia ela passa a ser identificada riores.
e diagnosticada quando o aluno apresenta diDislexia visual, o problema tem origem
ficuldade durante o processo de alfabetização,
essa patologia não é uma doença e nem pre- no percurso do estímulo visual até ao córtex viguiça, mas sim um transtorno neurológico de sual, portanto, prende-se com a forma como o
aprendizagem, em que o discente possui certa cérebro processa e interpreta esse estímulo.No
dificuldade em decodificar os códigos que lhe caso da dislexia auditiva, o cérebro tem dificuldade em processar e interpretar a informação
são enviados durante os estudos.
que é ouvida, ou seja, neste caso o problema
Segundo a psicóloga clínica Carolina tem origem no percurso do estímulo auditivo
Rodrigues os primeiros sinais da dislexia são: até ao córtex auditivo. Quanto à dislexia misdificuldades na linguagem oral, quando não há ta, alguns dos problemas podem ser do tipo
associação de símbolos gráficos a componen- visual, ao passo que outros podem ser do tipo
tes auditivos, dificuldades em seguir orienta- auditivo.
ções e instruções, dificuldades de memorização auditiva, problemas de atenção e ou de
lateralidade. Na leitura ou na escrita, a pessoa
pode confundir algumas letras, como por exem155
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DISLEXIA VISUAL (ORTOGRÁFICA OU
DISEIDÉTICA)

A criança com este tipo de tem dificuldades na discriminação auditiva, em diferenciar letras e palavras cujo som é semelhante
como o som do m com o do n, as letras b, d,
t, p e g, não perceber que os sons iniciais e
finais de palavras são iguais (berço e barco,
casa e brasa), trocar a ordem das consoantes
(calmo, clamo), confundir os dígrafos (telha,
tenha), não consegue realizar rimas, por exemplo: rimem com gato, poderá responder, goto
ou sapo, ou inventar palavras sem significado,
zato ou sato).

A dislexia visual é um distúrbio que
se origina no percurso do estímulo visual até
ao córtex visual, logo está ligado com a forma como o cérebro processa e interpreta esse
estímulo, sendo definido por um conjunto de
problemas relacionados com a sequência, pois
a pessoa é incapaz de sequenciar eventos ou
coisas, a criança que possui dislexia visual tem
dificuldade em ordenar as letras do alfabeto e
as letras nas palavras, os dias da semana e
A criança com essa dislexia pode apreos meses do ano, os episódios de uma história por uma ordem definida, de compreender sentar problemas na memória auditiva,tende a
instruções levemente simples quer elas sejam escrever muito devagar, rasurando muito o texverbais quer sejam dadas por escrito, confun- to, por ter insegurança em soletrar as palavras.
de letras e palavras parecidas, revertendo-as
DISLEXIA MISTA
por vezes como: as trocas de bês por dês ou
ato por ota.
A dislexia mista a criança exibe comA escrita da criança com dislexia visual portamentos associados a ambas as áreas, viapresenta-se inconstante, com letras de tama- sual e auditiva, ou seja, alguns distúrbios são
nhos diferentes, omissões, rotações, reversões, de ordem auditiva e outras são de ordem visuemendas e rasuras frequentes. As suas repre- al.
sentações gráficas, como os desenhos apaDIAGNÓSTICO
rentam muitas vezes imaturidade, faltando-lhe
pormenores essenciais.
Segundo a Associação Brasileira de
Dislexia (ABD), diante dos vários sinais que
podem apontar a dislexia, o diagnóstico correDISLEXIA AUDITIVA (FONOLÓGICA
to é realizado pela equipe multidisciplinar, em
OU DISFONÉTICA)
relação a esse distúrbio de aprendizagem, pois
A criança que tem dislexia auditiva pos- outros não comprovam a dislexia, sendo que
sui uma disfunção em certas funções auditivas estes mesmos sintomas podem indicar outras
intra-sensoriais, tendo dificuldade em identifi- patologias, lesões, síndromes e etc.
car as unidades de som da linguagem, desta
PORTANTO, COMO DIAGNOSTICAR A
forma é complexo, transformá-las em palavras
DISLEXIA?
ou, vice-versa. Conseguindo dividir uma palavra nas suas partes mais simples (sílabas), não
Em primeiro momento detectar o proconsegue conectar os sons da palavra com a
palavra escrita, o fonema com o grafema e é blema de rendimento escolar ou sinais de dimuito complexo soletrar para uma criança com ficuldade separados, que são observados na
escola ou mesmo em casa e assim procurar
dislexia auditiva.
ajuda especializada.
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Essa ajuda especializada se refere à
equipe multidisciplinar, e é solicitada quando
há a necessidade de um laudo para auxiliar
educadores, terapeutas e pais de pessoas
com Dislexia e/outros Transtornos de Aprendizagem, contendo Psicóloga, Fonoaudióloga e
Psicopedagoga Clínica, estes realizarão uma
investigação minuciosa.

Assim que o profissional conhecer as
causas das dificuldades, o potencial e as individualidades do indivíduo, ele poderá seguir a
linha que achar mais conveniente e assim promover um resultado de um acompanhamento
de forma consistente e progressiva.
Todavia muitas pessoas não possuem
conhecimento de que o disléxico sempre contorna as suas dificuldades, respondendo bem
a situações que possam ser associadas a vivências concretas e aos múltiplos sentidos, assim sendo é importante que o paciente tenha
um bom entrosamento com o especialista.

Essa equipe deve abranger de forma
ampla o processo de avaliação e conforme a
necessidade pode-se ter um olhar de outros
profissionais, como Neurologista, Oftalmologista e outros, conforme o caso, devendo deve
verificar todas as possibilidades antes de confirmar ou descartar o diagnóstico de dislexia,
Deve-se definir um programa em etasendo nomeada de AVALIAÇÃO MULTIDISCI- pas, e só passando para a seguinte depois de
PLINAR e de EXCLUSÃO.
confirmar que a anterior foi devidamente absorvida e retomando constantemente as etapas
Nesta avaliação deve se excluir diver- anteriores, esse programa é denominado de
sos fatores, como déficit intelectual, disfunções sistema MULTISSENSORIAL e CUMULATIVO.
ou deficiências auditivas e visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens
É imprescindível ter uma boa troca de
afetivas anteriores ao processo de fracasso es- informações, experiências e até sintonia dos
colar (com constantes fracassos escolares o procedimentos executados, entre profissional,
disléxico irá apresentar prejuízos emocionais, escola e família, o papel dos pais e dos profesmas estes são consequências, não causa da sores para com a criança disléxica. Leonor Ridislexia).
beiro, Técnica Superior de Educação Especial
e Reabilitação, do CADIN, orienta que os pais
A escola também deve contribuir com em primeiro lugar têm a obrigação de comprerelatório escrito do desenvolvimento do aluno ender a avaliação e o diagnóstico do seu filho.
em seu processo de aprendizagem, dos pais
e levantar o histórico familiar e de evolução do
O PAPEL DOS PAIS
discente.
Leonor Ribeiro, Técnica Superior de
PÓS-DIAGNÓSTICO DA DISLEXIA
Educação Especial e Reabilitação, do CADIN,
orienta que os pais em primeiro lugar têm a
Após o diagnóstico da dislexia, deve obrigação de compreender a avaliação e o
conduzir o acompanhamento diante das par- diagnóstico do seu filho.
ticularidades de cada caso, assim será mais
eficaz e proveitoso, pois o especialista fará o
Os profissionais especialistas envolviacompanhamento da patologia e não precisará dos na avaliação devem realizar os encaminhade um tempo para identificação do distúrbio, mentos das intervenções e tem a responsabilibem como terá ainda acesso a pareceres im- dade de dialogar em conjunto com os pais os
portantes.
resultados da avaliação e do diagnóstico, tendo a família o direito de tirar quaisquer dúvidas
que tenha sobre a patologia com o especialista, pontuando quando não entender tipos de
157

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

expressões como palavras e escritas técnicas
ou como estão fundamentadas as conclusões
e se necessário de maiores informações em
relação à dislexia, poderá também pedir que
indiquem alguma bibliografia.

É imprescindível essa troca de informação, para que o programa possa ser monitorizado e os objetivos atualizados periodicamente (HALLAHAN et al., 1999; HENNIGH, 2003;
LERNER, 2003).

Normalmente após o conhecimento do
diagnóstico, os pais passam por um período
de um turbilhão de sentimentos. Segundo Hartwig (1984 apud RIBEIRO, 2013), os pais de
crianças com dislexia passam por cinco estágios:

Conforme (Selikowitz, 2001) orienta,
que todo início de ano letivo, ou se a criança
mudar de escola, os pais devem marcar uma
reunião com o novo professor para que esteja
a par do processo do ano anterior, também é
importante explicar as dificuldades da criança
e dar cópias das avaliações mais recentes.

•
•
•
•
•

Negação
Raiva
Depressão
Aceitação
Esperança (HENNIGH, 2003).

Porém, é imprescindível salientar que
nem todos os pais passam por todas estas
fases, nem estas são estanques ou possuem
uma ordem rígida, podendo os pais vivenciar a
mesma situação de maneiras diferentes.

De acordo com (Dias, 1996; Pimentel,
1997), afirma que ao dar início a implementação do programa de intervenção é imprescindível, que a família compreenda o que é conveniente acerca das áreas, a potencializar e
das áreas que possui habilidades do seu filho,
inclusive o seu grau de satisfação, de adesão
e dos sucessos da sua família. É muito importante também ressaltar quais são as suas prioridades e expectativas na intervenção e realizar
um inventário dos recursos disponíveis para
que diante disto, se desenvolvam os objetivos
e estratégias a implementar.

A equipe multidisciplinar de profissionais tem o papel de chegar a um consenso
quanto à planificação educacional, orientando
e elencando as intervenções necessárias, para
Os pais devem seguir algumas sugeso professor do ensino regular, ao professor da tões com os seus filhos disléxicos no dia a dia
sala de recursos e aos pais, exemplificando segundo Hartwig (1984 apud RIBEIRO, 2013)
que tipo de apoio educacional a criança neces- sugere (Hennigh, 2003):
sita, bem como o tipo de serviços de educação especial que serão prestados (CORREIA,
1.Não devem ser superprotetores.
1999; HALLAHAN et al., 1999).
2.Não realizar pela criança o que ela é
capaz de fazer.
Estes não só devem possuir a informa3.Estimule a curiosidade e os interesção relevante em relação ao distúrbio de seu ses especiais (habilidades).
filho, mais que também é um recurso de apoio,
4.Estabeleça objetivos razoáveis.
pois a comunicação e a troca de informação
5.Devem ser pacientes (levando em
entre pais, professor e/ou técnico que traba- conta as dificuldades dos filhos e o tempo delhe com a criança com dislexia, é fundamental les para realizarem as tarefas).
para o processo de aprendizagem e o suces6.Pense em longo prazo (os pais deso da criança, mantendo uma comunicação de vem incentivar os filhos disléxicos a prosseguiforma periódica, que pode ser estabelecida de rem o ensino secundário e a prosseguirem esdiversas formas, mediante reuniões, ou de um tudos superiores).
caderno de notas, via telefônica ou por correio
eletrônico.
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Os pais de crianças disléxicos devem
conversar com seu filho, acerca de suas dificuldades de aprendizagem, em relação ao
distúrbio, antes de ele ficar confuso ou fique
desmotivado e com baixa autoestima , destacando os seus talentos e habilidades e orientar
a não usar as suas dificuldades como desculpa, aprendendo a diferenciar as dificuldades,
da preguiça (SELIKOWITZ, 2001).

PAPEL DO PROFESSOR
A dislexia, frequentemente é identificada durante o processo de alfabetização, porque o educando apresenta dificuldades, ficando atrasado em seu processo de letramento,
enquanto os outros avançam. Ler, escrever e
interpretar é imprescindível para a vida cotidiana das pessoas (SCHOLZE, 2007), por terem
significados além de habilidades da decodificação, porém como mecanismos de apropriação
de importantes competências sociais e culturais de seu contexto, este processo se denomina de letramento (SOARES, 2001): a utilização
adequada da leitura e da escrita do indivíduo,
possuindo a prática destes conhecimentos e
respondendo adequadamente às demandas
sociais a que se enquadram. As crianças disléxicas são prejudicadas durante esse processo, por apresentarem dificuldades na compreensão dos significados das palavras que não
conseguem seguir a turma de sua sala de aula.
Levando a se sentirem desanimadas ao se depararem com textos, apresentando lentidão ao
escrever, problemas com prazos, cópias realizadas de maneira errada, pulo de trechos,
dificuldades com noções de espaço e tempo
(LEÃO, 2004).

[...] dois métodos de alfabetização são especialmente indicados para os indivíduos com dislexia: o Método Multissensorial é o mais indicado para as crianças
mais velhas, que já possuem um histórico de fracasso escolar, o método fônico é indicado para crianças
mais jovens e deve ser introduzido logo no início da
alfabetização (MUSZKAT; RIZZUTTI, 2012, p. 69).

Esses educandos disléxicos requerem
um atendimento com tipos de recursos diferenciados, das outras crianças, por apresentarem
este distúrbio de aprendizagem, o professor
não deve excluí-los e sim incluí-los. Conforme Paulo Freire (1996), o papel do professor
é adaptar a realidade do aluno e possibilitar
um conjunto de saberes significativos, não devendo ser uma educação bancária de só de
depositar conhecimentos, mas sim propiciar
oportunidades para essa construção, para que
este discente possa com esses saberes utilizar,
criticar e transformar a sua realidade em seu
contexto social.
O professor tem um papel muito importante para a efetivação deste processo, devendo orientar, dar suporte, planejar atividades que
assegurem o desenvolvimento destas crianças
levando assim a superarem as suas dificuldades e possam ser letradas, sendo um coautor
no processo de letramento dos disléxicos.

Condemarin (1986) indica algumas intervenções que facilitam na aprendizagem destes alunos, como por exemplo, evitar situações
em que a criança necessite ler em voz alta e
não deve avaliar negativamente os erros dos
disléxicos, esses discentes requerem atenção
especial no processo de letramento. O professor deve reconhecer as habilidades do aluno e
Segundo (SOARES, 2007), os disléxi- aproveitar estas, utilizando-as, para contribuir
cos geralmente possuem habilidades da lin- minimizando as suas necessidades e respeiguagem oral, porém a escola pouco a valoriza, tando as suas limitações.
e ignora a linguagem coloquial utilizada por
este aluno.
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Os docentes devem buscar capacitar-se, por meio de formação continuada, pesquisando, buscando informações e desenvolvendo atividades adequadas, para estimular
as habilidades dos disléxicos e para que este
possa suplantar as suas dificuldades (SILVA,
1997).
O professor de um aluno disléxico deverá modificar a sua prática docente em sala
de aula e a forma de realizar as atividades. De
acordo com Carolina Rodrigues os primeiros sinais da dislexia são: dificuldades na linguagem
oral, quando não há associação de símbolos
gráficos a componentes auditivos, dificuldades
em seguir orientações e instruções, dificuldades de memorização auditiva, problemas de
atenção e ou de lateralidade.

Desta maneira, pode-se compreender
a importância do professor estar em constante
formação em busca de novos conhecimentos
em torno das dificuldades de aprendizagem,
como a dislexia para que venha a conduzir a família e a escola a buscar e investigar, o porquê,
que a criança não está conseguindo aprender
a ler e a escrever, não apenas, rotulando- a
como desinteressado, preguiçoso, pois este
docente tendo esse olhar poderá possibilitar a
este aluno, o caminho a alfabetização docente
tendo esse olhar poderá possibilitar a este aluno, o caminho à alfabetização e ao prosseguimento de sua vida escolar, superando as suas
dificuldades, sendo um coautor no processo
de letramento dos disléxicos.

Na leitura ou na escrita, a pessoa pode
confundir algumas letras, como por exemplo,
f/v; p/b; ch/j; p/t; v/z: b/d…) ou fazer possíveis inversões: ai/ia; per/pré; fla/
fal; cubido/bicudo…, ou ainda fazer omissões:
livro/livro; batata/bata…), porém esses alunos
normalmente conseguem entender as mesmas
palavras, quando estas são lidas em voz alta
por outra pessoa.
Segundo Veras (2007), mediante as
técnicas terapêuticas, a maioria dos disléxicos
pode amenizar o seu grau de dificuldade. No
entanto, para que isso ocorra terão que se
esforçar muito. A maioria dos disléxicos não
possuem gosto pela leitura, e nem conseguem
ter domínio da leitura e da ortografia e de uma
segunda língua (língua estrangeira).Sendo que,
se o disléxico não tiver um acompanhamento
de maneira contínua com uma equipe multidisciplinar e intervenções pedagógicas poderão
permanecer analfabetos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo científico teve como princípio, possibilitar aos professores e responsáveis
um novo olhar em torno das dificuldades de aprendizagem em especial a dislexia, pois no dia a
dia no ensino fundamental nos anos iniciais, muitos professores normalmente se deparam com
várias crianças com dificuldade de aprendizagem e tendem a ter um comportamento errôneo
em relação à dificuldade apresentada pelo aluno, rotulando-o muitas das vezes como sendo;
desatento, negligente com suas tarefas, preguiçoso e sem vontade de aprender, levando o aluno
a se sentir incapaz, sem motivação, desenvolvendo reações de rebeldia e até um quadro de
depressão, se agravando com a repetência e a evasão escolar.
Assim esta pesquisa vem despertar a importância do professor estar em constante busca de informações, por meio de formação continuada, levando desta maneira a ter um comprometimento com seus alunos, compartilhando com as famílias as dificuldades de aprendizagem
dos discentes, para que venha a investigar, o porquê da dificuldade, a causa, o real diagnóstico.
Sendo que a dislexia é um distúrbio ou transtorno de aprendizagem da leitura, de maior
incidência nas salas de aula, na escrita e soletração afetando a aprendizagem da leitura e da
escrita, em que além de terem dificuldade em decodificar e soletrar as palavras, na ortografia,
gramática e redação, essas crianças possuem também dificuldades nas capacidades de concentração e de memória.
A dislexia geralmente é hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a aprendizagem da
leitura num contínuo que se estende do leve sintoma aos sintomas graves. Sendo que as pessoas que apresentam dislexia em geral, apontam dificuldade de leitura que persiste até a idade
adulta.
A dificuldade de ortografia geralmente acompanha a de leitura, o que é compreensível
por serem habilidades relacionadas. Muitas pessoas aparentemente normais, ou mesmo com
grande capacidade de leitura, podem apresentar dificuldade de ortografia. Até mesmo, professores podem apresentar esse problema.
Em primeiro momento para diagnosticar a dislexia deve detectar o problema de rendimento escolar ou sinais de dificuldade separados, que são observados na escola ou mesmo em
casa e assim procurar ajuda especializada, que se refere a equipe multidisciplinar, e é solicitada
quando há a necessidade de um laudo para auxiliar educadores, terapeutas e pais de pessoas
com Dislexia e/outros Transtornos de Aprendizagem, contendo Psicóloga, Fonoaudióloga e Psicopedagoga Clínica, estes realizarão uma investigação minuciosa.
Essa equipe deve abranger de forma ampla o processo de avaliação e conforme a
necessidade pode-se ter um olhar de outros profissionais, como Neurologista, Oftalmologista e
outros, conforme o caso, devendo deve verificar todas as possibilidades antes de confirmar ou
descartar o diagnóstico de dislexia, sendo nomeada de AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR e de
EXCLUSÃO.
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Mediante a equipe multidisciplinar de profissionais chegaram a um consenso quanto à
planificação educacional, orientando e elencando as intervenções necessárias, para o professor
do ensino regular, ao professor da sala de recursos e aos pais, exemplificando que tipo de apoio
educacional a criança necessita, bem como o tipo de serviços de educação especial que serão
prestados (CORREIA, 1999; HALLAHAN et al., 1999).
Os pais de crianças disléxicos devem conversar com seu filho, acerca de suas dificuldades de aprendizagem, em relação ao distúrbio, antes de ele ficar confuso ou fique desmotivado
e com baixa autoestima , destacando os seus talentos e habilidades e orientar a não usar as
suas dificuldades como desculpa, aprendendo a diferenciar as dificuldades, da preguiça (SELIKOWITZ, 2001).
Os disléxicos geralmente possuem habilidades da linguagem oral, porém a escola pouco a valoriza, e ignora a linguagem coloquial utilizada por este aluno. Esses educandos disléxicos requerem um atendimento com tipos de recursos diferenciados, das outras crianças, por
apresentarem este distúrbio de aprendizagem, o professor não deve excluí-los e sim incluí-los.
Desta maneira, pode-se compreender a importância do professor estar em constante formação em busca de novos conhecimentos em torno das dificuldades de aprendizagem,
como a dislexia para que venha a conduzir a família e a escola a buscar e investigar, o porquê,
que a criança não está conseguindo aprender a ler e a escrever, e não apenas, rotulá- la como
desinteressada, preguiçosa, pois este docente tendo esse olhar poderá possibilitar a este aluno,
o caminho a alfabetização e ao prosseguimento de sua vida escolar, superando as suas dificuldades, sendo um coautor no processo de letramento dos disléxicos.
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Fernando C. Alfabetização: método fônico. 4. ed
– São Paulo: Memnon, 2007, p. 89.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este estudo tem o objetivo de mostrar a importância das atividades artísticas inseridas na rotina escolar dos alunos e alunas da Educação Infantil. Durante a realização deste
trabalho foram relembradas práticas diárias no segmento da arte com crianças da Educação
Infantil, onde foi possível observar muitos aspectos positivos que aqui serão apresentados,
buscando defender e incentivar a arte na primeira infância como ferramenta de construção
do conhecimento e da sensibilidade, favorecendo o desenvolvimento integral de cada indivíduo. Pretende-se que os educadores e educadoras reflitam sobre suas práticas e experimentem trabalhar com um ensino mais artístico, estendendo um olhar positivo para o uso da arte
em suas práticas a fim de que contribuam para a formação de crianças capazes de pensar,
criar e sentir.

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Sensibilidade; Artístico; Educação Sensível.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo principal da escolha deste tema é provocar uma reflexão aos professores,
em especial aos que trabalham no âmbito da Educação Infantil, que muitas vezes
começam a buscar a alfabetização de forma precoce e deixam de lado habilidades
mais importantes que podem desenvolver a seus alunos com o uso da arte em sua rotina escolar.
As habilidades fundamentais a serem desenvolvidas nos anos iniciais fazem parte de todo
o desenvolvimento global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. A arte está presente em todas essas dimensões.
Além dos benefícios no desenvolvimento, devemos entender que é através da arte que
a criança pode demonstrar como se enxerga no mundo, seus sentimentos, pensamentos e emoções. Por meio de suas produções, a criança mostra a forma que vê o mundo à sua volta e como
se percebe dentro dele. Na arte, a criança se expressa de forma livre e espontânea e desenvolve
a criatividade, o que facilitará sua aprendizagem no decorrer de sua maturação.
Ao desenvolver a arte na rotina diária, devemos entender que ela não caminha sozinha,
pois está associada a diversas práticas que envolvem os outros campos de experiências da Educação Infantil. Os profissionais da educação devem compreender que terão grandes benefícios se
começarem a desenvolver atividades de diversos conteúdos associados às habilidades artísticas.
Uma criança que tem mais estímulos artísticos, se pensarmos na arte em diversos segmentos: ludicidade, musicalidade, criação etc., torna-se um(a) jovem muito mais criativo, sensível e
de amplos conhecimentos. Então é preciso parar e pensar: Quem são as pessoas que queremos
formar? Estimular as crianças a serem criativas e colaborar com o desenvolvimento de seus dons
e imaginação ao invés de reprimi-los é um bom começo:
A arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu
próprio país. Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo (BARBOSA, 2019, s/n).

O estímulo que a Arte propicia deve começar nas primeiras vivências escolares, pois trazer
as práticas artísticas para a rotina escolar proporciona muitas vantagens que as crianças carregarão por toda vida.
Visando a alfabetização, deve-se pensar que os trabalhos de arte desenvolvidos na Educação Infantil contribuem e fazem parte desta etapa escolar, pois a escrita nada mais é do que um
desenho com formas e símbolos característicos e com significados. A criança que possui intimidade com o uso do lápis, giz de cera, pincel e até mesmo com qualquer habilidade manual terá
facilidade motora quando iniciar o processo da alfabetização no Ensino Fundamental.
A arte é muito mais do que apenas papéis, tintas e cores. Arte e vivências, experiências,
sentimentos, emoções, sensações e expressão. Arte e ludicidade, musicalidade e imaginação.
Quando um educador consegue enxergar que, para a criança, aprender brincando é uma forma
prazerosa de ensino, ele percebe as inúmeras possibilidades de usar tais práticas de ensino em
suas atividades. Deixar de ampliar o repertório por achar que determinados materiais “sujam” o
ambiente e será ruim para limpá-lo depois é cortar as asas das diversas possibilidades e contribuições da Arte na vida de qualquer ser humano. Educar é fazer arte!
Dessa forma, este artigo é uma reflexão para que os educadores e as educadoras incluam
realmente a Arte em sua rotina escolar e práticas de ensino. Ir além de livros didáticos e apostilas,
usar a Arte para ensinar as disciplinas escolares. Você já imaginou ensinar Matemática e Português
sem lousa e giz? Apenas com recursos ao alcance das crianças por meio de atividades manuais
e sensoriais? É disso que as crianças precisam. Para isso, são necessários recursos materiais e
físicos no ambiente escolar.
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PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL
DA EDUCAÇÃO
A linguagem é substancial nos estudos
a respeito do aditamento da consciência e pensamento e isso é constatado desde as primeiras investigações realizadas. O sistema teórico
é sustentado através do materialismo histórico
dialético. A ideologia psicológica de Vygotsky
baseia-se a partir do atrito e da correlação,
onde a movimentação contínua resulta em um
“tornar-se”. Em outras palavras, a relação do
homem com seu meio social resulta em sua
modificação e da modificação do meio no qual
convive, como resultado do desenvolvimento
observa-se a permuta entre o meio do qual já
está internalizado com o que ainda está sofrendo processo de internalização. A linguagem
e o pensamento possuem dependência mútua
entre si, o que origina o pensamento verbal (PIMENTEL, 2008).
Entretanto, a concepção de Vygotsky
levanta uma sequência de problemáticas no
que diz respeito à ciência psicológica. A repercussão de tais problemas, no recinto educativo,
sugere a necessidade de aprimorar o conhecimento a respeito da compreensão dessa teoria
e dos diversos estágios do desenvolvimento
humano, principalmente a infância, não levando em consideração como uma etapa evolutiva, mas sim, como uma elipse de integração
de experiências, imersão cultural e organização ontogênica (PIMENTEL, 2008).

De acordo com Vygotsky (1996) a educação tem um papel fundamental para a transformação e desenvolvimento do homem e da
humanidade. Além disso, também afirma que o
sistema mental é constituído por funcionalidades psicológicas superiores e elementares. Essas funcionalidades elementares são cruciais
no início da vida, por conta do seu caráter involuntário e inato, entretanto, o indivíduo internaliza o material cultural do seu grupo social
desde o seu nascimento (PIMENTEL, 2008).
A partir desse processo de interação e
atuação com o meio social, manifestam-se necessidades novas e possibilidades que influenciam o desdobramento das funções superiores,
ou seja, os métodos mediados e voluntários de
memória; percepção e atenção; pensamento
generalizado, abstrato ou sem contexto e comportamento autocontrolado e intencional.
Os mecanismos psicológicos superiores comportamentais humanos são geneticamente socioculturais, oriundas da atividade de
situações coletivas que dependem da interação das pessoas com os instrumentos técnicos e sistemas semânticos.

Desta maneira, entende-se que todo
e qualquer mecanismo psicológico superior é
externo antes de tornar-se interno, visto que as
funções gerais no desenvolvimento cultural do
infante surgem duas vezes em duas ocasiões:
na categoria interpsicológica e na categoria intrapsicológica. A internalização é oriunda das
negociações, discordâncias e ações que resulUm exemplo que pode ser perfeita- tam em probabilidades para solucionarem ocamente utilizado nessa linguística é a importân- siões que este experiência (PIMENTEL, 2008).
cia da metacognição para a criança conseguir
Vygotsky (1994) propõe ainda que
autocontrolar seu comportamento e alcançar
autonomia para conduzir sua ação e ter cons- para transcender o posicionamento teórico é
ciência. É necessário que seja determinada a necessário possuir a noção de Zona de Desenforma como operam os mecanismos mentais volvimento Proximal (ZDP). Um dos aspectos
na atuação metacognitiva e ter consciência de do aprendizado é o de criar zonas de desenvolcomo o desenvolvimento educacional auxilia vimento proximal, ou seja, ele:
para isso (PIMENTEL, 2008).
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desperta vários processos internos de desenvolvimento,
que são capazes de operar somente (na interação entre) pessoas em seu ambiente e quando em cooperação
com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente (VYGOTSKY, 1994, p. 101).

Com isso, pode-se dizer que “a ZDP
é o lugar onde, graças aos suportes e à ajuda
dos outros, pode desencadear-se o processo
de construção, modificação, enriquecimento e
diversificação dos esquemas de conhecimento
definidos para a aprendizagem escolar” (BAQUERO, 2001, p. 128).
De acordo com Valério (2011), baseada nas pesquisas de Lowenfeld (1977), a Arte
auxilia em 7 aspectos do desenvolvimento das
crianças. São eles:
1 – Desenvolvimento Social: “Por meio das aulas artísticas que ocorre parte das interações sociais e ajuda nas trocas de vivências”;
2 – Desenvolvimento Físico: “Manifesta a capacidade de coordenação visual e motora da criança, na maneira que controla seu corpo, orienta seu traço e dá expressão a suas aptidões”;
3 – Desenvolvimento Intelectual: “É observado de acordo com o conhecimento que está à disposição do aluno quando desenha, é apreciado na compreensão gradativa que a criança tem de si próprio e do seu meio”;
4 – Desenvolvimento Emocional: “Está diretamente ligada à intensidade que o aluno tem com
sua obra, que pode variar entre baixo nível de envolvimento, com repetições estereotipadas, ou
alto nível de envolvimento quando está empenhado em retratar algo realmente importante pra ela”;
5 – Desenvolvimento Estético: As crianças são capazes de organizar o pensamento, a sensibilidade e
a percepção para a expressão delas serem coesas;
6 – Desenvolvimento Perceptual: “A conscientização da
variação das cores, das formas, dos contornos e texturas
pode ser progressiva na medida em que o contato com essas e outras experiências perceptuais lhe é apresentado”;
7 – Desenvolvimento Criador: “Desde os primeiros rabiscos as crianças são capazes de inventar suas próprias formas e colocar nelas
algo de si mesma” (VALÉRIO, 2011, p. 13-14).

Dessa forma, compreende-se que existe uma junção temporal entre a ZDP e os tipos
de ocasiões de aprendizagem da qual se escolhe. Sabe-se que com o desenvolvimento do
aprendizado, há um crescimento gradativo da
autonomia do infante com relação à espécie de
mediação necessária.
A cada nova experiência, o educador
consegue, além de observar e avaliar o envolvimento e independência da criança, adequar
sua atuação pedagógica, visto que se pode levar em consideração os modelos intensivos ou
as ocasiões que sejam benéficas sugerir novos
desafios ou intervenções (PIMENTEL, 2008).

A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE
JOGOS E BRINCADEIRAS
De acordo com Vygotsky (1994), na
esfera que abrange o conceito histórico-cultural, a relação entre conduta infantil e educação
é justificada através da ótica de ZDP, em que
sugere o comportamento lúdico.
Através dos jogos, a criança é motivada a pensar de forma mais complexa do que o
modo que pensa em outras atividades, a ludicidade e aprendizagem formal atuam como âmbitos de desenvolvimento. “A criança sempre
se comporta além do comportamento habitual
de sua idade, além de seu comportamento diário, é como se ela fosse maior do que é na
realidade” (VYGOTSKY, 1994).
Os jogos proporcionam regiões de desenvolvimento proximal, o que induz a criança
a cada vez mais ser capacitada e, além de controlar o seu comportamento, experimentar habilidades em consolidação no seu repertório,
originar meios de se desenvolver mentalmente
e de atuar no mundo onde haja desafios ao
conhecimento já internalizado, o que irá impulsionar o desenvolvimento das funções embrionárias do pensamento.
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Dessa forma, sabe-se que existe uma
relação brinquedo-desenvolvimento quanto à
instrução-desenvolvimento, na esfera lúdica, os
propósitos voluntários e os planos de vidas reais são criados a partir do entretenimento com
a fantasia irrealista da criança, com isso determina-se que a evolução da criança é oriunda
da atividade condutora realizada por meio do
brinquedo (PIMENTEL, 2008).
A criança, em seu universo imaginário,
pode agir como adulto ao brincar de faz de
conta, onde cria situações e se comporta como
tal, tornando-se o que ainda não é, agindo com
objetos substitutivos frente àqueles que ainda
os são vetados, interagindo com realidades
distantes dos que demarcam seu locus social.
A proposta de brincadeira empreende em ações coordenadas e organizadas que
favorecem o estímulo do funcionamento intelectual e este induz à consolidação do pensamento abstrato. Na mesma proporção em que
os horizontes se ampliam de acordo com os
rumos da imaginação, o ambiente lúdico se
molda conforme imposição dos próprios jogadores, que se subordinam de maneira mútua
às regras que instituem a atividade lúdica (PIMENTEL, 2008).
A relação da atividade lúdica com a
aprendizagem não é uma nova ideia na história
da educação e é justificada por meio do estabelecimento da junção entre o processo imaginário e amplificação psicológica, o que caracteriza a imaginação como sistema integrado
das atividades psicológicas superiores, possibilitando que a criança possua capacidade de
interpretar, modificar e acessar a realidade de
si própria. Embora atualmente a atividade lúdica seja mais aceita e divulgada no âmbito
educacional, há algumas décadas atrás essa
metodologia não era tão bem aceita:

O maior pecado da velha escola consistia em que
nenhum dos seus participantes sabia responder
por que estudavam geografia e história, matemática e literatura. Engana-se quem pensa que a velha
escola fornecia poucos conhecimentos. Ao contrário, frequentemente ela comunicava um volume incomum de conhecimentos (VYGOTSKY, 1996).

Na Educação Infantil, os jogos e brincadeiras devem ser os principais métodos de ensino, tornando-se mediadores das alterações
relevantes do desenvolvimento: “Independente
de resultados, o interesse pela brincadeira se
mantém pelo processo de brincar, o que não
significa inexistência de um objetivo. O jogo
tem por objetivo exercitar e desenvolver todas
as forças reais e embrionárias que nele existem” (VYGOTSKY, 1996).
Duas características determinam o que
é o brincar: a primeira é a criação da situação
imaginária e a segunda é o comportamento regrado. Em qualquer proposta de jogos e brincadeiras, sempre existe uma situação imaginária,
um cenário lúdico, onde o infante está disposto
a enfrentar um desafio diante aos desafios e as
regras impostas.
De acordo com Vygotsky (1994), o início de um cenário lúdico é o primeiro sinal de
emancipação da criança com relação às restrições situacionais. Outro ponto importante é
que os jogos envolvem um conjunto de normas
também conhecido como regras que podem
ser explícitas ou implícitas.
Os objetos começam a perder sua força determinadora no cotidiano nas primeiras
brincadeiras pré-escolares, portanto a simbolização só passa a existir a partir do momento
em que a criança adquire linguagem. A linguagem em sua representação linguística ou simbolização atua na capacidade de dar origem à
brincadeira.
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Os objetos – para a criança muito pequena – ditam o que fazer, ou seja, as ações
do infante são controladas por meio da determinação das características dos objetos, regendo seu comportamento (PIMENTEL, 2008).
“Involuntariamente, mediada pelos objetos-pivô, a criança atinge uma definição funcional de
conceitos e objetos, e as palavras passam a
se tornar parte de algo concreto”(VYGOTSKY,
1994).
A arte é um código que é conhecido e
ressignificado no convívio e acesso aos modos
de expressão. As crianças constroem, no cotidiano, conceitos culturais e sociais, entre eles
o conceito de gostar ou não gostar, beleza ou
feiura, entre outros.

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como
sinal de atenção que sugere e alerta faz parte integrante
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos (FREIRE, 1996, p. 18).

A prática do mundo simbólico e a maximização das perspectivas dos elementos impostos para a interpretação infantil são dadas a
partir do contato entre si. O docente consegue,
por intermédio do trabalho com o aperfeiçoamento das perceptivas, gerar riqueza de experiência para os discentes por meio do conhecimento estético e artístico, o que é dado a partir
da observação, do toque e do olhar.

A criança faz essas elaborações de
maneira ativa, interage diretamente com as
pessoas e com o ambiente. É notório que o
infante vivencia a arte produzida pelos adultos
em sua volta e essa mesma arte gera grandes
influências estéticas na criança. Com isso, ela
interage com essa reprodução simbólica de
inúmeras maneiras (MORENO, 2007).

Em outros aspectos, a criança nota as
pessoas, os objetos, o ambiente, a natureza e
tudo o que está a sua volta. Esse tipo de atividade auxilia no cotidiano do aluno e o faz entender os atributos constitutivos dos aspectos
concretos ao seu redor, contribui para a nomeação desses aspectos e suas devidas utilidade
de maneira formal, bem como cor, tamanho,
É da natureza da criança entrar em volume, textura etc.
contato com um mundo sensível, interagindo
Dessa forma, a criança interage a todo
com ele de forma afetiva, cognitiva e flexível,
pois com isso alcançam a autonomia de cons- o tempo com a arte em sua forma implícita.
truir seu repertório perceptivo de cores, textu- Ressalta-se a importância de troca para que
ras, odores, sabores, sons e formas; atribuindo seja fixada a importância de diferenciar e recopara esse mundo sensível, sentidos e diversas nhecer características do processo de criação.
(PIMENTEL, 2008).
organizações.
O educador deve ter por objetivo considerar as significações constituídas pelas
crianças e impor o desafio de construir outras
novas. O processo de socialização ocorre por
meio da construção das formas de linguagem
e comunicação implícitas da expressividade infantil. O desenvolvimento da expressão infantil
ocorre a partir do seu desdobramento afetivo,
intelectual e perceptivo, no qual resulta da atividade de conhecimento do seu mundo (MORENO, 2007):

A ARTE EM PROL DA EDUCAÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB
- nº 9.394/96, garante no Art. 1 que a educação engloba as etapas formativas desenvolvidas
no convívio familiar bem como no convívio profissional, humano, pesquisa, movimentos sociais, organizações sociais e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar,
que
se
desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996).
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Embora seja de responsabilidade do
educador proporcionar oportunidade para que
a criança se expresse de maneira espontânea
e pessoal, salienta-se a importância da análise
do contexto da atividade por parte do aluno e
quais benefícios essa análise pode trazer para
o seu desenvolvimento. Através das atividades
artísticas, o educador procura criar símbolos
que proporcionem sentimentos e pensamenAs crianças, assim como os artistas, tos, além da necessidade de haver planejamenpossuem a habilidade e a facilidade de obser- to para que isso ocorra, é necessário também
var o cenário ao seu redor de maneira especial que o professor oriente e avalie as atividades.
e ter a percepção da sensibilidade possibilita
que elas reinventem o mundo através de confiPara Iavelberg (2003), “é necessário
gurações únicas.
que o professor seja um ‘estudante’ fascinado
por arte, pois só assim terá entusiasmo para
De acordo com as Diretrizes Curricula- ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de
res Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI aprender”. (p. 12).
- (2010), a proposta de arte na educação deve
assegurar um aprendizado que sonde o autoO aluno quando está em contato com
conhecimento e o conhecimento do mundo no os diversos formatos de arte, torna-se capaciqual se está imerso, seja através de práticas tado a explorar o conhecimento, o aspecto de
corporais, expressivas ou sensoriais, visando o sentir-se livre para expressar suas emoções
por meio do brincar, contribuindo de maneira
respeito ao ritmo de cada indivíduo.
benéfica para o vínculo com a realidade. Além
A prática de atividades que exijam a de possibilitar a compreensão da criança acercriatividade da criança permite o aprofunda- ca do ambiente em que vive, a arte favorece
mento em diversos tipos de linguagem, tais por meio do brincar a ligação entre realidade
como as linguagens verbal, artística, musical e fantasia.
e dramática. É de responsabilidade da escola
A arte é crucial na formação dos seres
oferecer estratégias que propiciem a interação
do infante com essas vivências. As atividades humanos, pois representa experiências indiviartísticas contribuem muito positivamente para duais e únicas de cada um. Para que ela seja
com a Educação Infantil e, uma vez que au- utilizada como uma ferramenta no desenvolxiliam no desenvolvimento da criança, coloca vimento cognitivo, intelectual e emocional do
em seu alcance diferentes tipos de materiais aluno, o professor precisa ter sensibilidade e
conhecimento de que a arte é extremamente
para interação (CUNHA, 2012).
necessária no cotidiano escolar, ciente do seu
papel na relação com o desenvolvimento.
Para Pires (2009, p. 47) “somos potencialmente criadores, possuímos linguagens,
Assim, o uso e o ensino das artes na
fazemos cultura”. Com isso, percebe-se que
Educação Infantil estão ligados aos interesses
todos estamos em constante evolução, conforde quem aprende, pois estes serão autores de
me crescemos e amadurecemos, aprendemos
suas próprias histórias, transformando a arte
algo novo e, assim, cooperamos para a forma- parte de suas vidas, dando um sentido para
ção da sociedade e da cultura de nosso povo. algo visto como incompreensível, tornando
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção
de interação e comunicação social, conferem caráter
significativo às artes visuais. [...] Tal como a música, as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma
das formas importantes de expressão e comunicação
humanas, o que, por si só, justifica sua presença no
contexto da educação, de um modo geral, e na educação infantil, particularmente (BRASIL, 1998, p. 85).

essa prática um instrumento pedagógico que
vai contribuir na construção do sujeito (MORENO, 2007):
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Criatividade e artes são processos inteligentes: tanto o
produzir quanto o apreciar são comportamentos que requerem operações complexas de análise, comparação e
reconhecimentos de cores, texturas, sons, movimentos,
tonalidades de vozes e percepções muito sutis e variadas, que exigem noções de espacialidade, sonoridade e
domínio corporal, entre outras. As artes não são pautadas apenas no sensível e no intuitivo (MÖDINGER, 2013)

Na fase de desenvolvimento da criança, brincar e ter permissão para brincar favorece uma infinidade de manifestações caracterizadas em expressões de sentimentos. Através
destas manifestações, é trabalhado o desenvolvimento e principalmente o aprendizado. O
lúdico é muito mais do que um mundo imaginário e irreal e, muito pelo contrário, é uma ferramenta que auxilia as crianças a compreenderem e concretizar ideias incorporando-as nos
ambientes em que vivem (MORENO, 2007).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste artigo adotou-se uma revisão literária qualitativa. De acordo
com Maanen (1979) esse método visa analisar
um conjunto de técnicas que permitem a interpretação, descrição e decodificação de vários
componentes que possuem significados complexos.
Appolinário (2009) afirma que esse
tipo de estudo objetiva assegurar e propiciar
maior familiaridade com o problema, a fim de
transformá-lo de modo visível ou de elaborar
hipóteses. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite as considerações dos mais variados aspectos relativos
ao fato estudado.
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Baquero (2001), Barbosa (2009);
Cunha (2010), Iavelberg (2003), dentre outros
autores e autoras, onde todos têm em comum
a abordagem das temáticas em questão discutidas neste artigo.

Para tanto, é importante que os educadores e educadoras busquem uma atualização
constante a respeito da presença da arte nas
práticas de ensino para que saibam de que forma pode ser aplicada em sua realidade sem
que seja limitada apenas à atividade de pintuNesta pesquisa foram analisados livros,
ras, brincadeiras livres ou apenas um passa- artigos, teses e outros trabalhos científicos que
tempo comum, visto pelo educador somente discutem e apresentam reflexões e sugestões
como lazer.
a fim de contribuir para uma maior compreensão da temática aqui apresentada. O conteúdo
A arte por si só, utilizada como ferra- bibliográfico foi extraído a partir das bases de
menta na educação, é muito mais do que lazer; pesquisa PUBMED, LILACS e SCIELO por meio
ela é forma de expressão, é aprendizado, é ma- dos seguintes descritores: ARTE; EDUCAÇÃO
nifestação do desenvolvimento.
INFANTIL; SENSIBILIDADE; ARTÍSTICO; EDUDessa forma é preciso que professores CAÇÃO SENSÍVEL.
e professoras, de acordo com o Art. 9 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (2010):
[...] favoreçam a imersão das crianças nas diferentes
linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal,
plástica, dramática e musical, bem como [...] promovam o relacionamento e a interação das crianças
com diversificadas manifestações de música, artes
plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura (BRASIL, 2010, p. 25-26).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é uma disciplina de cunho importante no currículo escolar. Mas é algo que vai
além do currículo, pois não está reduzida apenas a uma disciplina, mas abrange todos os campos de experiência presentes na Base Nacional Curricular - BNCC - (2017).
Na fase escolar, a criança explora todos os sentidos em tudo o que pratica e, portanto, a
prática da arte tem como finalidade desenvolver os aspectos sociais do educando assim como
auxiliá-lo na construção do conhecimento. Por isso, deve ser vista como meio de expressão e
manifestação sentimental, bem como todos os fatores que estão relacionados de forma íntima
com a percepção de mundo e imaginação de forma individual de cada ser.
A arte atua de maneira intermediadora para que a criança tenha o alcance da compreensão, no que diz respeito ao ambiente, e o reconhecimento dos objetos e formas que o rodeiam,
ampliando o conhecimento a respeito das demais culturas e impulsionando a observação crítica
de suas vivências.
Desta forma, a criança alcança a capacidade e a autonomia de relacionar-se, interagir e
posicionar-se de forma crítica e criativa frente aos problemas de sua realidade, ou seja, por meio
da realização das atividades, suas expressões possibilitam o desenvolvimento de sua autoestima bem como alcançar a capacidade de representar o simbólico.
Além disso, a Arte enquanto disciplina deve ser vista para além de uma atividade prática
comum, pois deve ser compreendida como uma ferramenta que engloba sentimentos e emoções e, como qualquer disciplina, necessita que o educador a planeje. Para isso, é necessário
que o docente se mantenha atualizado quanto aos conteúdos abordados pela disciplina.
Por meio dos conteúdos disponibilizados por alguns autores e estudiosos a respeito
da arte e sua influência na educação, percebe-se que a arte possui a função de ser trabalhada
diariamente nas instituições de ensino e que o planejamento dessas aulas devem respeitar a
diversidade de cada ser, assim como o tempo e o modo com que cada um deles se relaciona
quanto ao seu processo de construção do conhecimento.
A arte não consiste apenas em jogos ou atividades pinturas, muito comum na visão da
educação tradicional, pois quando se refere à arte na educação, fala-se de artes visuais, dança,
música, teatro, circo entre outros. Todo e qualquer desenvolvimento específico oriundo da prática
desses promove relações e atividades interpessoais.
Contudo, a arte pode ser descrita como prática de ensino no que compete os objetivos a
serem atingidos com as crianças em cada etapa de ensino; é mediadora no processo da construção do desenvolvimento. Vista como disciplina escolar,
[...] contribui para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de
favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes
para o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o reconhecimento
de semelhanças e diferenças entre elas (BRASIL, 2017, p. 193).
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Com isso, a arte proporciona à criança o desenvolvimento e possibilita que esta realize
assimilações de sentimentos com o ambiente ao qual está inserida e isto impacta de forma direta em sua forma de pensar e se expressar.
É imprescindível que todos se conscientizem de que “ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão
dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções”
(BRASIL, 2017, p. 37).
Dado o exposto, conclui-se que toda e qualquer manifestação de arte contribui para o
desenvolvimento, não só motor e físico, mas também sócio afetivo, intelectual, ético, moral e
simbólico, pois a arte está presente em todas as dimensões.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: A escrita deste artigo tem como eixo principal elucidar como ocorre à alfabetização e
letramento de alunos com deficiência Intelectual, e também realizamos uma análise, a partir
das contribuições da linguística, psicolinguística, sociolinguística para o processo de alfabetização, identificando que o papel da linguística é explicar como funciona a linguagem humana,
já a psicolinguística ajuda na compreensão da construção da linguagem e a sociolinguística
trata da linguagem nas suas formas diferentes de usos. O conhecimento da linguística orienta
o professor na compreensão da linguagem do seu aluno, já que não existe o certo e nem o
errado, existe apenas o diferente. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Deficiência; Intelectual.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização é o processo de aquisição de conhecimentos para a codificação e
decodificação da língua materna, ou seja, a utilização do código de comunicação, porém, esse processo de aquisição não se restringe somente às habilidades
mecânicas (codificação e decodificação), mas envolve também as capacidades de interpretar,
compreender, criticar, resignificar e produzir conhecimento.
Sabemos que a alfabetização e letramento são processos diferentes, porém, indissociáveis, a alfabetização é a codificação e a decodificação da língua materna o letramento e a compreensão da língua é a capacidade de analisar, interpretar o conhecimento, portanto, é preciso
que a alfabetização seja realizada em um contexto letrado para que o aluno não se torne apenas
dominador das habilidades mecânicas, mas que se faça a construção de um efetivo leitor.
Todas essas capacidades só poderão ser concretizadas se os alunos tiverem acesso
aos mais variados tipos de textos. Segundo Soares (2004), o termo alfabetização não ultrapassa o significado de “levar a aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar o código da língua escrita,
ensinar as habilidades de ler e escrever.
Assim, pedagogicamente, atribuir um significado muito amplo ao processo de alfabetização seria negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na caracterização da sua
natureza, na sua configuração das habilidades básicas de leitura e escrita, na definição da competência em alfabetizar.
Segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986), as crianças elaboram conhecimentos
sobre a leitura e escrita, passando por diferentes hipóteses espontâneas e provisórias até se
apropriar de toda a complexidade da língua escrita.
Segundo a Psicogênese da Língua Escrita: O aprendizado do sistema de escrita alfabética não se reduz a um processo de associação entre grafemas (letras) e fonemas (sons). O
sistema de escrita alfabética não é um código que se aprende por memorização e fixação, pelo
contrário, é um objeto de conhecimento que foi construído socialmente.
Tais hipóteses, baseadas em conhecimentos prévios, assimilações e generalizações,
dependem das interações delas com seus pares e com os materiais escritos que circulam socialmente. Portanto, para a Teoria da Psicogênese, toda criança passa por níveis estruturais da
linguagem escrita até que se aproprie da complexidade do sistema alfabético.
São eles: o pré-silábico, o silábico, que se divide em silábico-alfabético, e o alfabético.
Tais níveis são caracterizados por esquemas conceituais que não são simples reproduções das
informações recebidas do meio, ao contrário, são processos construtivos onde a criança leva
em conta parte da informação recebida e introduz sempre algo subjetivo. É importante salientar
que a passagem de um nível para o outro é gradual e depende muito das intervenções feitas
pelo/a professor/a.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Alfabetizar não é apenas ensinar as
crianças a juntar letras ou a reconhecer os
sons, não é somente adquirir os mecanismos.
É preciso que a criança compreenda que a palavra escrita significa uma ação concreta.

Segundo mostrou a psicogênese da língua escrita, em
uma sociedade letrada as crianças constroem conhecimentos sobre a escrita desde muito cedo, a partir do
que podem observar e das reflexões que fazem a esse
respeito. Em busca de uma lógica que explique o que
não compreendem quando ainda não se alfabetizam,
as crianças elaboram hipóteses muito interessantes sobre o funcionamento da escrita (WEISZ, 2002, p. 20).

Como afirma a autora, a psicogênese
da língua escrita tem mostrado que as crianças constroem conhecimentos sobre a escrita
desde pequenas. É importante o professor conhecer as hipóteses que os alunos ainda não
alfabetizados têm sobre a escrita, bem como
orientar por meio de atividades que favoreçam
Os PCNs mostram também que a a criança a reflexão sobre o sistema de escrita
aprendizagem da escrita envolve dois proces- alfabética.
sos paralelos: compreender a natureza do sisO sistema de escrita alfabética não é
tema de escrita da língua – os aspectos notaum
código
que se aprende por memorização
cionais – e o funcionamento da linguagem que
se usa para escrever – os aspectos discursi- e fixação, pelo contrário, é um objeto de conhecimento que foi construído socialmente.
vos.
Os níveis de escrita, segundo a Psicogênese
da Língua Escrita: PRÉ-SILÁBICA: o/a alfabetiAssim, é possível saber produzir textos
zando/a não compreende a natureza do nosso
sem saber grafá-los e é possível grafar sem sistema alfabético, no qual a grafia representa
saber produzir; que o domínio da linguagem sons, e não ideias, como nos sistemas ideoescrita se adquire muito mais pela leitura do gráficos.
que pela própria escrita; que não se aprende a
ortografia antes de se compreender o sistema
Cruz e Fontana (1996, p. 191), afirma
alfabético de escrita; e a escrita não é o espe- que:
lho da fala.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para aprender a ler e a
escrever é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e como
ela representa graficamente a linguagem.

Nesta fase a escrita constitui um sistema independente, mas relacionado ao desenho. Embora as
crianças distingam texto de desenho, elas consideram que não se pode ler um texto sem imagens,
porque, nesse caso, faltam elementos para poder interpretar as letras, e, ao escrever procuram associar
escrita e desenho (CRUZ; FONTANA, 1996, p. 191).

Para Ferreiro (1987, p. 17) “as crianças
chegam à escola sabendo várias coisas sobre a língua. É preciso avaliá-las para determinar estratégias para sua alfabetização”. Deste
modo, cabe à escola diagnosticar o quanto os
alunos já sabem, incentivando a aprendizagem
A Hipótese SILÁBICA: divide-se em espela experiência, estimulando naturalmente a
crita
silábica
e escrita silábico-alfabética. Na
necessidade da criança no seu processo de
Hipótese SILÁBICA, a criança supõe que a esalfabetização.
crita representa a fala. É a fase que se inicia o
processo de fonetização; nesta fase, ela tenta
Segundo a Psicogênese da Língua Esfonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras:
crita: O aprendizado do sistema de escrita alfa- “Está caracterizado pela tentativa de dar um
bética não se reduz a um processo de associa- valor sonoro a cada uma das letras que comção entre grafemas (letras) e fonemas (sons): põem uma escrita. Nesta tentativa, a criança
passa por um período de maior importância
evolutiva: cada letra vale por uma sílaba” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 192).
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Cada sílaba é representada por uma
Para tanto, que domine todo um conletra com ou sem conotação sonora. Em fra- junto de informações que lhe permitam perses pode escrever uma letra para cada palavra. ceber a escrita como uma forma de reflexão
Desvincula o objeto da palavra escrita.
sobre o funcionamento da notação alfabética.
Essas atividades precisam ser atraentes e sigNa Hipótese SILÁBICO-ALFABÉTICA a nificativas para o aluno, que o leve a refletir socriança apresenta uma escrita algumas vezes bre as hipóteses que constrói sobre o sistema
com sílabas completas e outras incompletas. alfabético.
Ou seja, ela alterna escrita silábica com escrita
alfabética, pois omite algumas letras:
É importante o professor conhecer o
que os alunos pensam sobre a escrita, e a parA criança abandona a hipótese silábica e descobre a tir das informações e experiências organizar
necessidade de fazer uma análise que vá mais além as atividades a serem trabalhadas em sala de
da sílaba pelo conflito entre a hipótese silábica e a aula, se colocando como mediador do ensino
exigência de quantidade mínima de grafias [...] e o aprendizagem, considerando a importância
conflito entre as formas gráficas que o meio lhe pro- das dificuldades dos alunos em seu processo
põe e a leitura dessas formas em termo de hipótese de alfabetização, as quais poderão ser explorasilábica (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986, p. 196). das e analisadas na perspectiva de sua construção.
Na Hipótese ALFABÉTICA: a criança
faz a correspondência entre fonemas (som) e
É no início do processo de alfabetizagrafemas (letras). Ela atinge a compreensão de ção que é apresentado para a criança, o fasque as letras se articulam para formar palavras. cinante mundo da literatura que possibilita a
Escreve como fala, ou seja, vê a escrita como formação da construção de sua autonomia
transcrição da fala, não enxergando as ques- como leitor. É de fundamental importância que
tões ortográficas:
o educador planeje e organize as leituras que
fará aos educandos, devem estar presente na
Como afirma Ferreiro e Teberosky rotina do educador leituras dos diversos gêne(1985):
ros de textos, pois as atividades de leitura são
essenciais para começar a desenvolver os chaA escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao mados comportamentos leitores.
chegar a este nível, a criança já franqueou a “barreira
do código”, compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores
que a sílaba, e realiza sistematicamente uma análise
sonora dos fonemas das palavras que vai escrever.
Isto não quer dizer que todas as dificuldades tenham
sido superadas. A partir desse momento, a criança
se confronta com as dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no sentido
restrito (FERREIRO E TEBEROSKY, 1985, p. 213).

A escola é hoje um espaço privilegiado, em que devem ser lançadas as bases para
a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente; a
percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro;
a leitura do mundo em seus vários níveis e,
Para que a criança chegue a essa com- principalmente dinamizam o estudo e o conhepreensão, é necessário que ela vivencie uma cimento da língua além de dinamizar o estudo
série de atividades que estimule o desenvolvi- e conhecimento da língua (COELHO, 2000, p.
mento da consciência dos sons.
16).
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O momento da leitura precisa ser agradável, por isso o educador tem que selecionar
previamente a leitura que fará para seus alunos,
Antes de começar a leitura deve-se apresentar
para os alunos a obra, dizer quem é o autor e
comentar brevemente da vida e obra. Atentar-se também para a capa, e comentar com os
alunos quem foi o ilustrador da obra.

O conceito de letramento é um conceito relativamente recente, pois antes de utilizarmos esse conceito, a alfabetização em nossas
escolas se restringia apenas ao ato mecânico
de codificação e decodificação da língua.

E, a criança já era considerada leitora
se soubesse produzir e ler um simples bilhete,
não havendo necessariamente a importância
No momento da leitura deve-se ler pau- da interpretação, compreensão do que realsadamente, para que o aluno compreenda o mente continha no bilhete.
texto perfeitamente, a leitura não pode torna-se
algo maçante para os alunos, não pode faltar
O letramento é um conjunto de práticas
entusiasmo na hora de leitura por isso o edu- sociais que usam a escrita enquanto sistema
cador deve caprichar na entonação e acres- simbólico em contextos e objetivos específicentar comentários - “que complicação” -, num cos. Este pode ser considerado como a forma
momento de dificuldade de um personagem, e que as pessoas utilizam a língua escrita e as
rápidas recapitulações para chamar a atenção
práticas sociais de leitura e escrita nos diferenno decorrer da leitura.
tes ambientes de convivência.
Após a leitura, deve-se proporcionar
uma discussão final, para que todos os alunos
manifestem suas opiniões e que façam comentários, sobre a obra que foi lida, o professor
deve perguntar, os trechos preferidos dos alunos e se resta alguma dúvida sobre o texto.
As atividades com leitura no espaçoescola devem se diversificar em dois ambientes básicos: o de estudos programados (sala
de aula, bibliotecas para pesquisa e etc.) e o
de atividades livres (sala de leitura, recanto de
invenções, oficina da palavra, laboratório da
criatividade, espaço de experimentação, etc).
Essa dualidade de ambientes (o programado e o livre) exige do educando a assimilação de informações e conhecimentos que
devem estimular ou libertar as potencialidades
específicas de cada um, que é de responsabilidade da literatura.
A escola é sem dúvida o local mais
apropriado para que as crianças que não tem
acesso com facilidade aos livros possam ter
a oportunidade de se aproximar desse universo. O professor deve ser um mediador entre a
criança e o livro, e oferecer condições ao seu
acesso.

Soares (2004) traduz o letramento
como uma condição do sujeito. Letramento é
uma tradução para o português da palavra inglesa “literacy” que pode ser traduzida como a
condição de ser letrado.
A palavra letramento sempre existiu
entre os povos que falam inglês, eles sempre
tiveram uma ideia de alfabetização bem mais
ampla do que nós tínhamos em relação à alfabetização.
Por não possuir, em português, uma
expressão tão abrangente para a alfabetização, estudiosos da questão da aprendizagem
da escrita sentiram a necessidade de se ter um
termo que abrangesse esse conceito, trazendo
assim a expressão de letramento.
Uma criança já alfabetizada, não é necessariamente uma criança letrada. Alfabetizado é aquele que já domina as habilidades
mecânicas (ler e escrever). As crianças que
convivem com os escritos, fazem tentativas de
produção da escrita, mesmo sem saber ler e
escrever. São nestas tentativas espontâneas
que a criança registra suas informações sobre
o seu conhecimento do meio físico e social.
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Letrado é aquele que além de possuir
as habilidades mecânicas (ler e escrever), possui as capacidades de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir conhecimento, ou seja, faz o uso da leitura e da escrita
para responder adequadamente às demandas
sociais.
Proporcionar às crianças que se alfabetizam em um conceito letrado é garantir a sua
devida participação no contexto das práticas
sociais da leitura e da escrita.
Santos & Sanson (2005) fazem importantes considerações sobre o ambiente alfabetizador e as contribuições do contexto para o
processo de alfabetização: primeiro que para
poder adquirir conhecimentos sobre a escrita,
a criança irá procurar assimilar as informações
que o meio lhe fornece, então formulará hipóteses procurando descobrir e organizar seus
conhecimentos.

Para tanto, é sabido que um aluno alfabetizado não é necessariamente um aluno letrado, e a escola tem como dever, não apenas
alfabetizar seus alunos, mas sim alfabetizá-los
e levá-los.
Desenvolvendo-se em um contexto
letrado, a alfabetização pode proporcionar o
desenvolvimento das habilidades dos usos da
leitura e escrita. Compreendo que a alfabetização e o letramento são processos diferentes,
porém não se separam, já que alfabetizar é a
aquisição do código escrito e o letramento é o
uso das práticas sociais de leitura.

A Alfabetização é a aprendizagem da
língua materna, na sua forma oral e escrita é
um processo permanente de aquisição e desenvolvimento da língua que nunca é interrompido, mesmo depois de alfabetizada a criança
continua se alfabetizando, descobrindo novas
palavras de seu idioma e fazendo uso das mesE, segundo, que o professor que enmas, quando um adulto consulta um dicionário
tende o papel de mediador em todo esse protambém está se alfabetizando.
cesso costuma organizar um ambiente rico em
elementos escritos, utilizando diferentes mateA alfabetização significa levar a aquisiriais, não apenas os escolares, mas os de uso
social, enriquecendo o contexto da cultura es- ção do alfabeto, ensinando o código da língua
escrita, ensinar as habilidades de ler e escrecrita a que as crianças já têm acesso
ver. Compararemos o duplo significado que
A linguagem é um fenômeno social que os verbos ler e escrever possuem em nossa
se insere na vida cultural e social das pessoas, língua: João já sabe ler. João já sabe escrever,
portanto, o letramento deve ser utilizado como fica evidente nesse exemplo que ler e escrever
processo de inserção dos indivíduos na cultura significa a “mecânica” da língua escrita, nessa
letrada.
perspectiva, alfabetizar significa a habilidade
de codificar e decodificar (escrever e ler).
Letrar tem o significado de inserir a
criança em um contexto de mundo letrado, o
Outro exemplo segundo SOARES
educador deverá desenvolver um trabalho uti(2004) do significado dos verbos ler e escrever
lizando a escrita para diversos usos, e assim
em nossa língua: João leu um livro de Monteioferecer à criança a efetiva inclusão na sociero Lobato; João escreveu uma redação sobre
dade.
Monteiro Lobato.
Essa inclusão começa a se delinear
antes da alfabetização, pois o letramento é
um processo cultural. A escola deverá fornecer esse permanente contato dos alunos com
o mundo letrado, oferecendo-lhe condições de
acesso a sua busca de conhecimentos.

Nesse exemplo fica bem claro a apreensão e compreensão do significado dos verbos ler e escrever, nessa perspectiva a alfabetização é a compreensão dos significados das
palavras.
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Portanto, a alfabetização e o letramento
são dois processos diferentes, porém, indissociáveis, a alfabetização é a aquisição da língua
escrita, ou seja, o código linguístico, já o letramento são as práticas sociais do uso da leitura
e da escrita.

Na qual se faz necessário a busca de
novos procedimentos de ensino, novas estratégias metodológicas e pedagógicas capazes
de atingir o potencial de cada aluno com deficiência Intelectual, respeitando suas diferenças
e levando-os a inserção no mundo cultural e na
vivência histórica enquanto homem presente e
A alfabetização propicia o desenvolvi- atuante em seu tempo.
mento de novas formas de compreensão e uso
da linguagem de uma maneira geral. A alfabeO ritmo de aprendizagem dos alunos
tização de um indivíduo promove sua sociali- com deficiência Intelectual se diferencia, por
zação, já que possibilita o estabelecimento de requerer um período mais longo para a aquisinovos tipos de trocas simbólicas com outros ção da língua escrita, porém as estratégias de
indivíduos, acesso a bens culturais e a facilida- ensino para esses alunos com deficiência Intedes oferecidas pelas instituições sociais.
lectual podem ser as mesmas utilizadas com
demais alunos da escola comum.
A alfabetização é um fator propulsor do
exercício consciente da cidadania e do desenNo processo de construção da escrivolvimento da sociedade como um todo. Fa- ta, as crianças descobrem as propriedades do
lar em alfabetização e letramento é falar em sistema alfabético e a partir da compreensão
exercício da cidadania, dada a condição indis- de como funciona o código linguístico, elas
pensável, hoje, de saber ler e escrever “saber aprendem a ler e escrever. Os alunos com
ler e escrever, saber utilizar a leitura e escrita deficiência Intelectual passam por etapas senas diferentes situações do cotidiano são, atu- melhantes àquelas descritas por FERREIRO
almente, necessidades inquestionáveis tanto e TEBEROSKY (1986) apresentam hipóteses
para o exercício pleno da cidadania, no plano pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfaindividual, quanto para a medida do nível de bética.
desenvolvimento de uma nação, nível, sociocultural e político” (MORTATTI, 2004, p.15).
Para avaliar a evolução da escrita de
alunos com deficiência Intelectual, o professor
Podemos encontrar nas pesquisas de pode utilizar as mais variadas proposições tais
SOARES (2004) e nos documentos publicados como: escrita livre de palavras e frases, reescripelo Ministério da Educação que a alfabetiza- ta de atividades vivenciadas, reescrita de históção é entendida como capacidade individual rias lidas, produção com base em imagens e
de aquisição de leitura e escrita e o letramento escrita de bilhetes dentre muitas outras.
como prática social dessa aquisição.
O aluno com deficiência Intelectual necessita de um apoio maior para a efetivação do
seu processo de alfabetização e letramento, já
que a própria deficiência intelectual causa um
verdadeiro impasse na sala de aula de uma
escola comum, pois, proporciona um momento
diferente na história da educação brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi alcançado ao trilharmos um caminho que contribuiu efetivamente para a nossa formação, a compreensão de como ocorre a alfabetização de alunos com
deficiência Intelectual.
Que nos permite um maior aprendizado, pois sabemos que o aluno com deficiência
Intelectual também é capaz de aprender assim com qualquer outro aluno, o que ocorre é que
ele percorre um prazo de tempo maior para percorrer o processo de aprendizagem, mas ele
conseguirá satisfatoriamente alfabetizar-se.
A escola comum também tem uma importância muito grande no cumprimento da garantia da educação do aluno com deficiência intelectual, pois todos têm direito de frequentar a
escola, e ela por sua vez têm que oferecer condições de acesso e permanência de todos os
educandos.
Ainda sabemos que a escola comum precisa melhorar muito a sua forma de receber os
alunos com necessidades especiais, mas sabemos que o processo de inclusão é longo e que
estamos apenas no começo e precisamos acreditar e trabalhar para que a escola comum seja
a escola para todos.
Esta pesquisa abordou o processo de construção das hipóteses de escrita da criança na
fase da alfabetização, e teve como base de referência os estudos da pesquisadora Emília Ferreiro e seus colaboradores, que, no decorrer da pesquisa, esclareceram como ocorre a construção
da linguagem escrita pela criança.
A reflexão aqui proposta atribui as dificuldades de algumas crianças ainda não conseguirem entender o Sistema Alfabético de Escrita. Nesse processo de reflexão, entendemos que a
aprendizagem da escrita deve seguir de maneira natural, o ritmo próprio de cada criança, e que
é preciso respeitar as diferenças do ritmo de desenvolvimento que cada criança apresenta em
relação ao seu processo de aprendizagem da escrita.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUA CONTINUIDADE PARA
O ENSINO SUPERIOR
RESUMO: Comparando o ser humano com as demais espécies é possível perceber uma diferença, o ser humano é a espécie que mais causa impactos para o seu planeta e o ambiente onde
vive. A atual geração tem acompanhado o crescimento acelerado da tecnologia, provocando
graves e irreversíveis consequências para a continuidade da vida no planeta, atualmente a
preocupação com a degradação ambiental e o esgotamento dos recursos naturais deixa de
ser apenas de biólogos e ambientalistas e passa a ser tema de discussão para todos. Descartar corretamente os resíduos separando o material reciclável (com valor econômico) para
que este possa ser reutilizado reduzindo assim, a quantidade de lixo, remover as pessoas das
áreas de ocupação irregular, atenuar as mudanças climáticas com hábitos mais sustentáveis
e reduzir o consumo incentivando o consumo consciente, são práticas que fazem parte da
solução, mas não são suficientes para resolver o problema de forma efetiva. Para que essas
medidas funcionem, são necessários muitos investimentos em educação ambiental para a
população. Neste artigo defendemos a ideia de que a educação ambiental deve ser estudada
não somente durante a educação infantil, mas esse conhecimento deve ser estendido ao longo do processo de formação do indivíduo. A fim de Despertar maior interesse pelas questões
ambientais e formarmos cidadãos mais conscientes quanto à importância da biodiversidade, utilização consciente dos recursos naturais, consumo, descarte de lixo, sustentabilidade,
preservação ambiental, desmatamento, condições climáticas, prevenção e combate às queimadas, economia de água, energia e etc. para a continuidade da nossa vida no planeta, este
trabalho visa discutir e estudar a importância de existir uma disciplina que estude a educação
ambiental desde o ensino básico até a sua extensão para o ensino superior.
Palavras-chave: Impactos; Ambiente; Consciência; Natureza; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

natureza sempre proporcionou tudo o que os seres vivos necessitavam para a sua
sobrevivência, de uma maneira cíclica, o ciclo da vida mantinha o seu equilíbrio e
seguia os seus princípios, pois as pessoas dependiam exclusivamente da natureza para sua sobrevivência, a oferta de roupas, alimentos e medicamentos só era possível porque
existia respeito entre o homem e o meio onde ele vivia.
Com o passar do tempo essa relação entre os seres humanos e a natureza foi perdendo
força e as pessoas começaram a explorar o ambiente de forma exagerada, não somente para
sua subsistência, mas também para fins lucrativos. Comparando o ser humano com as demais
espécies é possível perceber as diferenças, tendo em vista que o ser humano é a espécie que
mais causa impactos para o seu planeta e o ambiente onde vive.
A atual geração tem acompanhado o crescimento acelerado da tecnologia, provocando
graves e irreversíveis consequências para a continuidade da vida no planeta, atualmente a preocupação com a degradação ambiental e esgotamento dos recursos naturais deixa de ser apenas
de biólogos e ambientalistas passando a ser tema de discussão a todos.
A educação ambiental deve ser estudada não somente durante a educação infantil e
básica, mas esse conhecimento deve ser estendido também ao ensino superior independente
da área de estudo, pois dessa forma será possível formarmos cidadãos conscientes e mais preparados para lidar com as questões ambientais atuais.
Com o objetivo de despertar o interesse pelas questões ambientais a fim de formarmos
cidadãos mais conscientes quanto à noção de biodiversidade, utilização consciente dos recursos naturais, consumo, descarte de lixo, sustentabilidade, preservação ambiental, desmatamento, queimadas, condições climáticas, economia de água e energia de acordo com sua realidade.
Queremos propor a formação de hábitos conscientes, visando discutir e estudar a importância de ter uma disciplina que estude a educação ambiental no ensino infantil, séries iniciais
e finais do ensino fundamental, médio e superior, entender como este conhecimento poderá
orientar os jovens quanto aos problemas ambientais que estamos vivendo a fim de que todos
contribuam de forma positiva com a preservação ambiental, minimizando ou até solucionar tais
problemas.
Acredito que a conscientização socioambiental se dá ao longo do processo de aprendizagem e em todos os níveis de conhecimento de forma multidisciplinar se estendendo também
a outras esferas de ensino como no ensino superior.
Com uma disciplina de educação ambiental no ensino infantil será possível dar continuidade ao conhecimento adquirido através da educação básica, despertar o interesse dos
educandos para os problemas ambientais que estamos enfrentando actualmente como a falta
de recursos hídricos, energia, queimadas, perda da biodiversidade, condições climáticas e etc.,
pois de acordo com a área de estudo o tema deverá ser abordado de forma diferenciada para
que todos possam contribuir de forma consciente e replicar o conhecimento adquirido desde a
infância.
Por que estudar a Educação Ambiental desde o ensino básico até o superior? Qual a
importância da educação ambiental para a formação social do indivíduo? Quais os benefícios de
ter uma disciplina de educação ambiental na formação do indivíduo?
Tendo em vista os graves problemas ambientais atuais, há a necessidade de conscientização e esclarecimento da população quanto à importância da preservação ambiental, economia de água, energia e sustentabilidade, iremos discutir a relevância de ter uma disciplina de
educação ambiental no ensino infantil, fundamental, médio e Superior, visto que cada vez mais
cresce a necessidade de orientação da população e a demanda de alunos matriculados.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
LEGISLAÇÃO
De acordo com a Política Nacional de
Educação Ambiental, art. 1, “entende-se por
educação ambiental os processos por meio
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade”.
Conforme a legislação, artigo 9, estabelece a obrigatoriedade da educação ambiental na educação básica, desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino
públicas e privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;

Ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do
meio ambiente” (art. 225).
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, existem poucas citações em relação à Educação Ambiental, a primeira referência é feita no artigo 32, que exige
para o Ensino Fundamental, a “compreensão
ambiental natural e social do sistema político,
da tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade”; a segunda referência é feita no artigo 36, segundo o qual os
currículos do ensino fundamental e médio “devem abranger, obrigatoriamente, [...] o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil”.
A Resolução nº 2 de 15 de Junho de
2012 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem
observadas pelos sistemas de ensino e suas
instituições de Educação Básica e Educação
Superior.

Ainda conforme esta legislação, o ArAinda Segundo este documento, a
tigo 10, garante que “a educação ambiental
será desenvolvida como uma prática educativa Educação Ambiental é uma dimensão da eduintegrada, contínua e permanente em todos os cação, é atividade intencional da prática social,
que deve imprimir ao desenvolvimento individuníveis e modalidades do ensino formal”.
al um caráter social em sua relação com a naSegundo a lei 6.938/81 que institui a tureza e com os outros seres humanos, visanPolítica Nacional de Meio Ambiente, art. 2 in- do potencializar essa atividade humana com a
ciso X, afirma a necessidade de promover uma finalidade de torná-la plena de prática social e
“Educação Ambiental a todos os níveis de en- de ética ambiental.
sino, inclusive a educação da comunidade, obVisando à construção de conhecijetivando capacitá-la para a participação ativa
mentos, ao desenvolvimento de habilidades,
na defesa do meio ambiente”.
atitudes e valores sociais, ao cuidado com a
Previsto pela Constituição Federal de comunidade de vida, a justiça e a equidade so1988, todos têm direito ao meio ambiente eco- cioambiental, e a proteção do meio ambiente
logicamente equilibrado, bem de uso comum natural e construído (Art. 1º, 2º e 3º).
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. Reconhece ainda, o direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros à Educação Ambiental e atribui
ao Estado o dever de “promover a Educação
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ONU)
De acordo com a Organização das Nações Unidas, chefes de Estado e de Governo
e altos representantes mundiais se reuniram na
sede da Organização, em Nova York, de 25 a
27 de setembro de 2015 para decidir sobre os
novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Trata-se de um conjunto de Objetivos e
metas universais e transformadoras abrangentes, de longo alcance e centrado nas pessoas.
Comprometeram-se a trabalhar incansavelmente para o pleno cumprimento desta Agenda até
2030. Dentre estes objetivos podemos destacar:
Objetivo 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis: 11.6 Até 2030, reduzir o impacto
ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade
do ar, gestão de resíduos municipais e outros.
Objetivo 12 – Consumo e Produção
Responsáveis: 12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos
naturais: 12.3 Até 2030, reduzir pela metade o
desperdício de alimentos per capita mundial,
nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir
as perdas de alimentos ao longo das cadeias
de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio
da prevenção, redução, reciclagem e reuso.
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em
todos os lugares, tenham informação relevante
e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza.
Objetivo 13 – Ação Contra a Mudança
Global do Clima: 13.3 Melhorar a educação,
aumentar a conscientização e a capacidade
humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da
mudança do clima.

IMPORTÂNCIA
No que se refere ao surgimento dos
sujeitos ecológicos, a expansão da consciência ambiental nos anos de 1970 reflete uma
correspondência entre o que se vê na TV e no
mundo real. A observação da degradação ambiental é o principal fator agregador e iniciador
dessa consciência.
Há uma passagem dos problemas
para uma segunda escala de amplitude (chuva
ácida, aquecimento global, buraco na camada
de ozônio e etc.) o que promove na sociedade
uma percepção de crise (Neiman, 2007)
Segundo a autora Pelicioni (1998), uma
nova visão de mundo está ganhando cada vez
mais espaço entre as pessoas por meio da
Educação Ambiental, que tem por objetivo a
melhoria da qualidade de vida no planeta. De
acordo com ela, a Educação Ambiental busca
a valorização da vida, a formação de um novo
estilo de vida, sem consumo excessivo, sem
o desperdício de recursos e sem degradação
ambiental.
Neves (2003) diz que a Educação Ambiental e a preocupação de cuidado com o
ambiente é um direito e dever de todos, responsabilizando o poder público, as instituições
educativas, os meios de comunicação em massa e toda a sociedade como um todo, a autora
ressalta ainda que a Educação Ambiental vai
além da educação e do conhecimento do ambiente em que vivemos, que precisa construir
um novo conceito de mundo permeado pela
coerência nas atitudes, com uma postura ética
e uma consciência política, que permita o bem
estar coletivo.
Conforme Greco (2011), tendo em vista que a Educação Ambiental é tão importante,
ela deveria ser um instrumento utilizado para a
compreensão essencial do meio ambiente local, global e holístico e da importância da responsabilidade de cada um para construir uma
sociedade comprometida com uma ética planetária, pautada em ações mais justas e ambientalmente sustentáveis.
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De acordo com Jacobi (2003), a Educação Ambiental deve ser vista como um processo de aprendizagem contínua que valoriza
as diversas formas de conhecimento e forma
cidadãos com consciência local e planetária.
Também deve destacar os problemas ambientais que decorrem da desordem e degradação
da qualidade de vida nas cidades e regiões.
Construindo uma consciência ambiental centrada na cidadania e na reformulação de
valores éticos e morais, individuais e coletivos,
em uma perspectiva orientada para o desenvolvimento sustentável.
Bigotto (2008), diz que a crise ecológica que vivemos nos dias de hoje, não deve
ser encarada como mais uma crise pela qual
passa a humanidade, mas como uma situação
limite para a sobrevivência sadia das futuras
gerações e em especial do planeta.
Segundo Machado (2007), a construção de uma prática político pedagógica
comprometida se dá juntamente com outras
práticas sociais. A autora cita que a escola é
um espaço historicamente importante para a
formação do cidadão e está conectada diretamente com a sociedade e com os temas que
se colocam como atuais e urgentes, a Educação Ambiental coloca-se como colaboradora efetiva na formação de sujeitos concretos,
capazes de se posicionar diante dos desafios
trazidos pela questão ambiental e capazes de
fazer uma releitura do mundo.
A autora diz ainda que é necessário
surgir uma educação que seja ambiental e
que a escola precisa mudar e essa mudança,
é um desafio aos educadores, caso contrário
teremos uma Educação Ambiental praticada
em atividades pontuais, que muitas vezes não
indo além dos conteúdos já incluídos tradicionalmente nas disciplinas de Ciências, Biologia
e Geografia. Dessa forma estamos estudando
a continuidade dessa prática, indo além do ensino regular.
Ao longo da história da humanidade os
valores e padrões éticos constituídos não incorporaram a dimensão ambiental. Os paradigmas filosóficos, éticos e econômicos levaram
o homem a se distanciar da natureza e essa

distância impede que a sociedade reflita sobre
a relação dos homens entre si e integrados à
natureza. A Educação Ambiental vem contribuir
em um processo interativo, participativo e crítico, para o surgimento de uma nova ética social
e essa nova ética está vinculada e condicionada à mudança de valores, atitudes e práticas
individuais e coletivas (Leão, 1999 p. 27).
Para Guimarães (2007), a transformação de uma realidade se concretiza pela transformação de indivíduos que se conscientizam
e, portanto, atuam na construção de novas práticas individuais e coletivas: Não basta a pessoa estar informada para que a realidade se
transforme, até porque os indivíduos não estão
isolados na sociedade, nós somos, na maior
parte das vezes, condicionados por ela.
Portanto, para que o indivíduo possa
transformar seus valores, hábitos e atitudes, a
sociedade também precisa ser transformada
em seus valores e práticas sociais. O processo
de transformação da sociedade não se dá pela
soma de indivíduos transformados, pois muitas
vezes os indivíduos não podem se transformar
plenamente devido a condicionantes sociais,
mas pela transformação ao mesmo tempo dos
indivíduos e da sociedade.
A Educação Ambiental não substitui
ou ultrapassa as disciplinas acadêmicas, ao
contrário, precisa de todas elas. Frente a um
problema ambiental qualquer, é provável que
precisemos de alguns subsídios de história,
economia, geologia, engenharia, estatística,
ciência política e sociologia. Os profissionais
envolvidos podem contribuir com ideias, combinando-as de forma criativa, integrando-as,
considerando-as sob novas perspectivas e
dando-lhes novas aplicações.
Quem se engaja no processo acha-o
intelectualmente excitante e diretamente útil na
solução real dos problemas urgentes. A interação entre os homens e o ambiente deixou de
ser uma questão de simples sobrevivência.
No fim dos anos 60 e início dos 70,
muitos problemas ambientais reais e urgentes
tornaram-se avassaladoramente gritantes, desertos foram se espalhando, a poluição do ar
ameaçava a saúde dos moradores das cida192
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des, lagos secava, os solos erodiam e muitos
desses problemas transcendem as fronteiras
nacionais, eram o resultado do desarranjo de
processos ambientais regionais ou mesmo globais, devido a enormes impactos causados
pela sociedade humana.
Esses problemas não se encaixaram
em projetos educativos ou disciplinas científicas isoladas, eles ilustraram o fato de que a
vida humana depende de processos naturais
complexos, interconectados, de larga escala,
que não podem absorver uma quantidade ilimitada de abusos.
Todas essas razões históricas para a
educação ambiental ainda são válidas, as pessoas continuam precisando compreender as
funções ambientais básicas, a fim de produzirem alimentos, encontrarem água e adaptarem-se ao clima, precisam compreender a ciência
e a tecnologia para modelagem e perpetuar as
positivas conquistas do mundo moderno, precisam gerenciar a saúde do ambiente e protegê-lo contra ataques insensatos.
A razão mais completa e construtiva
para a educação ambiental está surgindo da
combinação de todas as razões. Os seres humanos não são vítimas nem senhores da natureza, mas guardiões de algo que não deve
ser explorado irracionalmente, nem permanecer totalmente intocado. Compreender isso é
necessário para promover as ações, intervenções e organizações sociais que respeitem a
viabilidade, estabilidade e produtividade, tanto
da sociedade humana como dos sistemas naturais em milhares de interações (SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE, 1999 p. 17-22).
De acordo com o documento do SECAD (2007), percebemos no cotidiano uma
grande necessidade de transformações para a
superação das injustiças ambientais, da desigualdade social, da apropriação da natureza e
da própria humanidade como objetos de exploração e consumo.
O processo de institucionalização da
Educação Ambiental no governo federal brasileiro teve início em 1973 com a criação da
Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema),
vinculada à Presidência da República e em

1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que estabeleceu, no âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da Educação
Ambiental em todos os níveis de ensino, em
1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente
(MMA).
Durante a Rio 92, com a participação
do MEC, também foi produzida a Carta Brasileira para Educação Ambiental, que, entre outras
conquistas, reconheceu a Educação Ambiental
como um dos instrumentos mais importantes
para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de sobrevivência do planeta e, consequentemente, de melhoria da qualidade de vida humana.
Ainda de acordo com o mesmo documento, o processo de expansão da Educação
Ambiental nas escolas de ensino fundamental
brasileiras foi bastante acelerado: entre 2001 e
2004 o número de matrículas nas escolas que
oferecem Educação Ambiental passou de 25,3
milhões para 32,3 milhões, o que corresponde
a uma taxa de crescimento de 28%. Em 2001,
o número de escolas que ofereciam Educação
Ambiental era de aproximadamente 115 mil,
61,2% do universo escolar, ao passo que, em
2004, este número praticamente alcançou 152
mil escolas, ou seja, 94% do conjunto.

HISTÓRICO
Em 1960 o livro Primavera silenciosa,
da americana Rachel Carson, ficou famoso no
mundo todo como o primeiro a alertar para os
impactos da ação humana sobre o meio ambiente e a criticar práticas como a utilização
de insumos químicos e o despejo de dejetos
industriais na natureza.
Em 1972, o Clube de Roma, formado
por especialistas preocupados com o meio
ambiente, publica o relatório “Os limites do
crescimento”, com previsões bastante pessimistas sobre o futuro da humanidade. No mesmo ano, durante a Conferência sobre Ambiente
Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia,
a Organização das Nações Unidas (ONU) estendeu as discussões sobre meio ambiente ao
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campo da Educação. Em 1975, a ONU lança o
Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA) e divulga a Carta de Belgrado. Em
1977, na cidade de Tbilisi, na ex-república soviética da Geórgia, foi realizada uma conferência
que virou marco para a educação ambiental.
Tragédias como a de Bhopal (1984),
na Índia, onde toneladas de gás tóxico vazaram de uma fábrica americana de pesticidas, e
o acidente nuclear de Chernobyl (1986). Diante do agravamento da problemática ambiental
no planeta, em 1987 a ONU promove, em Moscou, o Congresso Internacional sobre Educação e Formação sobre o Meio Ambiente, um
encontro de caráter não governamental que reafirmou os princípios de Educação Ambiental
e assinalou a importância e a necessidade de
pesquisas e da formação na área.
Em 1987, como resultado dos estudos realizados pela Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD),
foi elaborado o relatório O nosso futuro comum
(ou Relatório de Brundtland). No Brasil, a década de 1980 é marcada pelo crescimento dos
movimentos sociais, que ganharam força com
a abertura política, após o fim do regime militar.
Um grande marco foi a criação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº
6.983/81), que destaca a Educação Ambiental
como um dos princípios para a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Em 1988 é promulgada a Constituição
Federal, que no Capítulo VI (sobre meio ambiente), artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI determina ao poder público a promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
Em 2002, a ONU promove uma segunda Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento
Sustentável, desta vez em Johannesburgo, África do Sul. O encontro reuniu dirigentes de 193
nações com o objetivo de avaliar a implementação da Agenda 21 e das convenções assinadas na Rio Eco-92. No Brasil, o século 21 começa com a Educação Ambiental assumindo
uma dinâmica intensa em termos político-institucionais e de projetos de formação de amplos
setores sociais.

Em 2002, o Decreto Federal nº 4.281
regulamenta a Política Nacional de Educação
Ambiental (Lei Federal nº 9.795/99). Em 2004,
Goiânia sedia o primeiro encontro governamental nacional sobre políticas públicas de Educação Ambiental. Em 2005, após a Década da
EDS para a América Latina ser oficialmente
lançada no Brasil, é publicado o Manifesto
pela educação ambiental. o Rio de Janeiro,
após várias consultas públicas, apresenta, em
dezembro de 2013, o texto final do Programa
Estadual de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, PROEEA-RJ. (INEA, Instituto Estadual do
Ambiente, 2014).
Segundo o mesmo documento, desde
a Revolução Industrial, nossa sociedade tem vivenciado um desenvolvimento tecnológico bastante expressivo. É inegável que o modelo de
produção derivado dessa revolução, caracterizado pelo uso intensivo de energia fóssil (petróleo), pela superexploração dos recursos naturais e pela utilização do ar, água e solo como
depósito de dejetos, também tem contribuído
para o aumento da degradação ambiental.
Ainda hoje as equipes de Educação
Ambiental costumam ser pequenas e os recursos disponíveis, ínfimos, diante da grandeza dos projetos necessários, a diversidade de
temas e públicos a serem trabalhados exige,
que as equipes sejam multidisciplinares e que
os educadores conheçam não apenas aspectos pedagógicos e metodológicos, mas também uma infinidade de assuntos relacionados
à área ambiental. (INEA, Instituto Estadual do
Ambiente, 2014).
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IMPORTÂNCIA NO ENSINO
SUPERIOR: COLETA DE DADOS
Foi elaborado um questionário onde
pessoas de diferentes formações puderam dar
suas opiniões a respeito do que estudaram
sobre educação ambiental durante seu curso
superior. Foram entrevistadas 20 pessoas, conforme demonstra a tabela a seguir:
Área de formação
Administração de Empresas
Ciências Biológicas
Comunicação Social
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Geografia
História
Produção Audiovisual
Sistemas da Informação
Tecnologia em Gestão
Comercial
Teologia
Turismo

Nº de
entrevistados
1
3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Na primeira questão foi perguntado sobre a opinião das pessoas a respeito do objeto
de estudo da Educação Ambiental, todos responderam corretamente, porém foi observado
pelas respostas que a maior parte dessas pessoas não tem o domínio desse conhecimento.
Segunda questão: Durante o curso superior você teve algum conhecimento sobre
biodiversidade, sustentabilidade, preservação
ambiental, uso consciente dos recursos naturais, economia de água e energia e etc? Em
qual disciplina? 8 pessoas responderam que
tiveram esse conhecimento, 6 pessoas tiveram
algum conhecimento a respeito e 6 pessoas
não tiveram esse conhecimento.
Terceira questão: Durante sua formação
superior você teve ou terá uma disciplina específica de Educação Ambiental? Nesta questão 17 pessoas responderam que não tiveram

essa disciplina e 3 pessoas responderam que
sim, sendo destas, 2 de Engenharia Ambiental
e 1 de Ciências Biológicas que cursaram essa
disciplina.
Quarta questão: Diante do quadro atual de esgotamento dos recursos naturais, com
ênfase nos recursos hídricos, você acha que
a população universitária está devidamente
orientada sobre quais medidas podemos tomar para reduzir o impacto causado? Nesta
questão 3 pessoas responderam que sim e 17
pessoas responderam que não.
Quinta questão: Qual a sua opinião a
respeito de ter uma disciplina específica de
Educação Ambiental no ensino superior independentemente da área de formação. Concorda? Discorda? Concorda parcialmente? Discorda parcialmente? Por que? Nesta questão
16 pessoas responderam que concordam, 3
pessoas concordam parcialmente, 1 pessoa
discorda parcialmente e nenhuma pessoa respondeu que discorda.
A sexta questão foi aberta para que as
pessoas expressassem sua opinião de forma a
contribuir positivamente com o presente estudo, os dados obtidos estão foram listados mais
adiante.
Visto que o ser humano causa muitos
impactos ao ambiente muitas vezes por descaso, benefício próprio e também por falta de
informação existe a necessidade de formar
cidadãos mais conscientes, mas o estudo da
educação ambiental não deve ir somente até a
formação básica, deve ser estendido ao ensino
superior de forma contínua e multidisciplinar.
Foi observado durante a pesquisa que
a maioria das pessoas entrevistadas sabe qual
o objeto de estudo da E. A. mas não possuem
total domínio desse conhecimento.
Durante as entrevistas foram destacados aspectos muito interessantes e houveram
opiniões diversificadas a respeito da forma que
a E.A. pode ser útil atualmente diante dos problemas ambientais enfrentados pela população, segue abaixo parte dessas opiniões:
“É preciso mudar uma cultura e isto é
muito difícil e demorado. Precisamos imputar
este valor de consciência ambiental nas gerações que estão por vir e temos que reger leis
para barrar a falta de consciência ambiental da
nossa atual geração, com sorte daqui a duas
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ou três décadas não precisaremos mais forçar
a população com leis ambientais, pois este valor já estará enraizado no indivíduo/cidadão,
que terá não só uma consciência ambiental
como uma consciência social e do bem coletivo.”
“A E. A. pode ser um dos caminhos
para orientar crianças, jovens e adultos no sentido de entender como a não prática de algumas ações e a prática de algumas outras pode
levar à solução de diversos problemas que
muitas vezes não estão diretamente ligados
a nós. No entanto é um dos caminhos, temos
que ter cuidado para que essa disciplina não
se torne mais uma “matéria” que o aprendiz
precisa atingir a média e depois de dois meses
já não se recorda de nada.”
“A E. A. é fundamental para a conscientização do ser humano quanto ao que há
em sua volta, é importante ter o conhecimento
dos prejuízos que nossas ações causam e ter
conhecimento de que pequenas ações podem
evitar danos imensos; O estudo da Educação
Ambiental é importante para ter uma noção
mais ampla e assim poder passar adiante.”
“A E. A. é fundamental, é ela quem vai
sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre
os problemas ambientais que vem ocorrendo,
o que é de que forma cada pessoa pode fazer.”
“Junto ao conhecimento teórico a educação ambiental traz principalmente mudança
de maus hábitos. Nossas atitudes estão ligadas diretamente a tais problemáticas e uma
vez que nos conscientizamos que uma pequena atitude pode fazer a diferença, aprendemos
a tratar com amor e zelo o meio ambiente em
que vivemos.”
“A educação ambiental é fundamental
para uma conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem. Desta forma
pode-se criar uma nova mentalidade com relação a como utilizar os recursos naturais de forma adequada e sustentável, criando um novo
modelo de comportamento.”
“Pode ser útil para alertar quanto à necessidade de mais políticas públicas e privadas
sobre as questões ambientais, para que haja
uma organização e mobilização entre os estudantes para que essas políticas aconteçam.”

“Desde pequena a criança dessa nossa geração já deve aprender sobre o ambiente e como preservá-lo para seu próprio futuro,
atitudes pequenas se tornam grandes quando
observamos o montante.
Por exemplo: não jogar papel de bala
na rua, guardar o lixo se você estiver na rua
para jogar fora quando avistar uma lixeira, fechar a torneira para escovar os dentes, jamais
comprar animais ilegalmente e etc.
Os adultos estando verdadeiramente
cientes de todas essas atitudes já faz com que
haja ao menos a “esperança” de ter-se um futuro melhor. Na faculdade eu acho essencial nos
tempos em que vivemos todos os cursos terem
suas matérias específicas na área.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica envolve referenciais teóricos e um questionário
onde foram coletadas a opinião de 20 pessoas
com diferentes formações, a fim de comprovar
o objeto de estudo, a importância de ter uma
disciplina de educação ambiental durante o ensino básico e sua continuidade para a educação superior.
Amparada por diversas legislações,
inclusive própria, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), reforça e qualifica
o direito de todos à Educação Ambiental, indicando princípios, objetivos e instâncias responsáveis por sua implementação nos âmbitos
formal e não-formal.
Esta pesquisa tem como aportes os
documentos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD,
2007), que aborda as questões referentes à
Educação Ambiental incluída nas Instituições
de Ensino Fundamental e de Educação Superior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/96 em seu art. 36, a Constituição Federal de 1988 art. 225, Política Nacional de Meio Ambiente, art. 2 inciso X, Política
Nacional de Educação Ambiental, art. 1, 9 e 10
e Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2014)
que dentre outras questões, aborda o histórico
da Educação Ambiental tanto no Brasil quanto
no Mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto que o ser humano causa muitos impactos ao ambiente muitas vezes por descaso,
benefício próprio e também por falta de informação, existe a necessidade de formar cidadãos
mais conscientes e comprometidos, mas o estudo da educação ambiental não deve ir somente
até a formação infantil, ele deve ser estendido para o Ensino Fundamental e Superior, de forma
contínua e multidisciplinar.
Este estudo nos leva a fazer uma reflexão a respeito da importância da educação ambiental no atual quadro de desperdício e esgotamento dos recursos naturais vivenciados pela
população. Nos leva a pensar que a mudança não é fácil, mas é totalmente possível, precisamos
mudar hábitos e atitudes, para isso é necessário maior investimento em educação ambiental.
Dessa forma, a educação ambiental faz com que o indivíduo saia de sua zona de conforto e passe de simples expectador para agente causador de mudança. Sendo assim, faz-se
essencial este ensino na educação infantil e ensino fundamental, médio e sua extensão para o
ensino superior, independente de sua área de formação.
A educação ambiental é um tema do interesse de todos nós, que vivemos no planeta
Terra e queremos deixar uma herança saudável aos nossos descendentes, este tema deixa de
ser preocupação apenas dos biólogos e ambientalistas e passa a ser de todos nós.
Mas para que isso aconteça é necessário incluir o estudo da Educação Ambiental na formação do indivíduo, para que este tenha acesso à informação sobre este tema e subsídios para
que seja um cidadão consciente capaz de ser um agente multiplicador desse conhecimento e
promover ações de mudança.
O estudo da Educação Ambiental já está inserido no currículo da educação básica,
porém foi verificado neste trabalho que este conhecimento precisa ser melhor evidenciado na
Educação básica e Superior independente da área de atuação.
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IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS

RESUMO: Este artigo visa demonstrar alguns pontos importantes a serem observados pelos os
educadores das séries iniciais, comprovando que a escola torna-se fator fundamental na aquisição do hábito da leitura e formação do leitor, pois mesmo com suas limitações, a escola é o
espaço destinado ao aprendizado da leitura desde as séries iniciais até a idade adulta.
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INTRODUÇÃO

T

orna-se de suma importância à leitura na formação humana, a leitura nas séries
iniciais, bem como em qualquer fase da vida contribui para a construção de uma
cidadania plena, pois através dela aprendemos a resolver conflitos, fazemos descobertas, compreendemos o mundo, adquirimos conhecimento e nos divertimos.
A leitura não é só um meio de adquirir informação: ela também nos torna mais críticos
e capazes de considerar diferentes perspectivas. Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar os
diversos problemas que podem contribuir para as dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento do prazer pela leitura.
O Ensino Fundamental é a fase propícia para que os alunos desenvolvam sua autonomia
e possam continuar seu percurso para se tornarem leitores. É justamente nesta ocasião que o
professor deve estimulá-los a fazerem a troca de livros, ouvirem e dar suas opiniões sobre o que
se lê para que os pequenos possam fazer da leitura algo prazeroso e natural.
No mundo altamente globalizado em que vivemos saber ler tornou-se imprescindível
para a vida social. Para formarmos leitores é necessário um trabalho contínuo de incentivo à
leitura para que o aluno tenha acesso diariamente ao livro. Desta maneira a presente pesquisa
baseia-se em pesquisa bibliográfica, amparando-se em alguns autores como SOLÉ e SILVA ,
entre outros que evidentemente discutem a importância da leitura em sala de aula.
O trabalho aqui desenvolvido tem como objetivo contribuir para que cada educador possa identificar metodologias de ensino mais frequentes empregadas pelos docentes em sala de
aula. Nossa língua materna é disciplina obrigatória tanto para o Ensino Fundamental como para
o Médio, aprender a língua Portuguesa na escola faz com que nossos alunos possam compreender o meio em que vivem, além de auxiliá-los nas tomadas de decisões da vida fora.
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DESENVOLVER A LEITURA É
FUNDAMENTAL PARA AS DIVERSAS
FASES DA VIDA
Segundo Silva (2003), o interesse
pelo tema desta pesquisa, surgiu durante as
observações que tenho feito durante todos
esses anos em que leciono, percebi que pelas várias instituições de ensino nas quais lecionei e leciono, boa parcela dos alunos não
têm consciência da importância e necessidade
da leitura em seu processo de aprendizagem,
quando não o fazem por obrigação, passam
somente o olho por livros que lhes são determinados , sem se importar com que realmente
está escrito, sem interpretação, leem somente
para extrair o que necessitam na obtenção de
notas, não percebem o quanto é importante, a
pesquisa, o enriquecimento do vocabulário o
conhecimento etc.

além das competências leitora e escritora e do
próprio processo de letramento, pois nos últimos tempos a literatura infantil tornou-se um
dos pontos mais importantes dentro das instituições de ensino de nosso país, não há sequer uma proposta pedagógica que deixe de
incluir em seu currículo o contato das crianças
com os maravilhosos livros da literatura infantil
(SILVA, 2003).
Capacitar continuamente os professores é dar qualidade aos leitores ao longo das
séries escolares coloca-se como garantia de
acesso ao saber sistematizado e aos conteúdos do conhecimento que a escola tem de tornar disponível aos estudantes. Dessa forma, é
importante compreendermos profundamente a
importância do desenvolvimento da educação
brasileira, nos transformando como educadores em leitores mais assíduos, pois desenvolver
a leitura em nossas crianças tem se tornado
um movimento, mecânico e sincronizado, executado da mesma maneira através dos anos
e, quase sempre teatralizado, nos palcos da
mentira, onde os atores fingem que leem para
contentar a instituição (SILVA, 2003).

O prazer pela leitura deve ser desenvolvido ainda na mais tenra idade, e várias são as
formas de se trabalhar a leitura na Educação
infantil bem como vários também são os ambientes em que se pode desenvolver o hábito
da leitura. A construção de uma unidade para
Outros devem ser os passos dados
o ensino da leitura a uma determinada série
escolar exige sempre posicionamento, conhe- para orientar a leitura na educação infantil,
cimento e criatividade por parte do professor. deve-se parar de ensinar uma leitura somente para memorizar conteúdos, direcionando-a
Acredita-se que modestamente, o úni- então para enxergar melhor o mundo, deve-se
co reduto onde a leitura ainda tem a chance de desenvolver uma leitura para que se possa
ser desenvolvida é a escola. A escola é hoje e compreender a sociedade e para nos compredesde há muito tempo, a principal instituição endermos criticamente dentro dela, ler para
responsável pela preparação da criança para o descobrir os porquês dos diferentes aspectos
mundo da leitura e da escrita, “O fracasso da da vida (SILVA, 2003).
escola nessa área significa a morte dos leitores
O hábito de ler deve ser um exercício
através dos mecanismos de repetência, evasão, desgosto e /ou frustração” (SILVA, 2003). cultural e estimulado desde cedo, pois a leitura
promove o desenvolvimento integral do cidaO ato de ler naturalmente cria um espa- dão, desenvolve criatividade e curiosidade inço de muita relevância não somente no ensino telectual, a criticidade, amplia o conhecimento
da língua materna, (Língua Portuguesa), mas e enriquece o vocabulário, melhora a escrita,
também nas demais disciplinas ao longo da desperta o interesse de aprender e conhecer
vida escolar que objetivam a transmissão da cada vez mais o mundo e a realidade que o
cultura e de valores para as novas gerações. cerca, além de melhorar a comunicação (SILÉ necessário que ampliemos nossa visão para VA, 2003).
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Não há outra forma de fazermos isso, o
professor é o intelectual que delimita todos os
quadrantes do terreno da leitura escolar, sem
seu empenho, sem seu esforço não colheremos bons frutos nessa área. Vários estudos
mostram que o repertório do professor de língua portuguesa é limitado e está estagnado, o
que o leva a repetir sempre a mesma prática
e indicação de leitura a seus alunos (SILVA,
2003).

Substituir o brinquedo pela leitura, nessa colocação de Vygotsky, a relação permanecerá verdadeira, ou seja, a leitura também é um
alimento para a imaginação, porque também é
um brinquedo, de oportunizar a satisfação dos
desejos, “irrealizáveis”, mesmo que numa dimensão ilusória e imaginária.

A leitura bem como qualquer outra
forma de arte é capaz de nos tornar pessoas
melhores, não só intelectualmente, mas emoA promoção da leitura é uma respon- cionalmente, porque desperta o que de mesabilidade de todo o corpo docente de uma lhor existe em nós. Devemos fazer com que as
escola, e não apenas do professor de Língua crianças tenham essa visão da leitura.
portuguesa, não conseguiremos superar essa
dificuldade com ações isoladas.
A literatura seja no ensino fundamental,
o ensino médio, independentemente da idade
EDUCAR E SOCIALIZAR ATRAVÉS DA deve ter um tratamento especial, pois ela exerce um papel determinante na vida de quem a
LEITURA
ela se dedica, seja trazer alegria ou fundamenCrianças, em qualquer idade, especial- tar e orientar no processo de ensino-aprendizamente na pré-escola, exigem um enorme con- gem. Como professores devemos criar formas
sumo de energia, desta forma torna-se impos- que ajudem nossos alunos a descobrirem o
sível mantê-las quietas, sentadas durante muito mundo e desenvolver sua imaginação para se
tempo, principalmente no ambiente escolar, transportarem para outros lugares, ou seja, viapois nesta fase, a criança necessita de movi- jar através do livro, mas para isso precisamos
mento.
construir com nossos leitores o saber ler e incentivá-la a adquirir o gosto pela leitura.
A educação infantil passa então a agir
de forma integradora e facilitadora do aprendiPrivar o aluno da leitura acarretará inúzado garantindo e favorecendo o crescimento
e o desenvolvimento da criança, oferecendo meros problemas na expressão escrita, pois a
atividades adequadas, necessárias e praze- maneira como somos direcionados e aprenderosas, respeitando suas características indivi- mos a ler ainda crianças determina como nos
duais, mas suprindo essa enorme necessida- expressamos quando adultos, aprender a ler
de da criança de ampliar seus horizontes, de tem grande significado não só na pré-escola,
conhecer novos mundos, de vislumbrar novos mas em todo o período que permanecemos na
caminhos e, principalmente de se sentir parte escola, a falta de leitura dificulta todo o procesintegrante do mundo.
so de ensino aprendizagem.
A leitura deve ter como objetivo então,
alimentar a imaginação de nossos alunos possibilitando-os conhecer melhor a si mesmos,
ao mundo e aos que os cercam, a fim de tornarem-se pessoas sensíveis, mais críticas e
mais criativas. Vygotsky, em seu texto sobre o
brinquedo diz que “[...] a imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar,
é o brinquedo sem ação”. A imaginação é alimentada no caso pela ação de brincar.
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A LEITURA COMO ARMA NO
DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 53) leitura é:
[…] É um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o
assunto, sobre o autor e de tudo o que sabe sobre
a língua. Não se trata apenas de extrair informações
da 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 constituídos antes da leitura propriamente
dita. Qualquer leitor que conseguir analisar sua própria
leitura constata que a decodificação é apenas um dos
procedimentos que utiliza quando lê (BRASIL, 1997).

Os Contos de Fadas possuem um conteúdo mágico, e desde muito tempo fascinam
as crianças e adultos. Em sua maioria são histórias de autoria desconhecida, fazem parte de
nossa cultura oral e se perpetuam através do
tempo. A sobrevivência destes textos acontece
graças ao professor de educação infantil nos
mais diversos países, que os usam como atrativo para incentivar a leitura nas crianças.

Não são poucos os autores que explicam a importância que essas histórias têm na
educação infantil, pois representam para elas a
luta entre o bem e o mal, o feio e o belo, etc.
Os temas dessas histórias têm ajudado através
dos tempos as crianças a entender o psíquico, e, em que diferentes e intensas emoções
convivem, ajudam também as crianças a lidar
com impulsos contraditórios, presentes em sua
O ato de ler está cercado de vários pro- imaginação (DECROLY, 2010).
cessos: ao primeiro iremos chamar de decodiFocando um pouco mais o título que
ficação das letras, o segundo de o processo de
escolher bem a leitura e em seguida as pa- demos a este capítulo, o fato é que os contos
lavras, seguido pela escolha de estratégia de acrescidos a esse valor formativo e cultural lanleitura. O fundamental é que os alunos compre- çam as crianças no mundo da leitura, esses
endam que, se estão envolvidos em um projeto aliados a outros tipos de leitura também dão lude construção de conhecimento ou de busca e gar a atividades ricas de comunicação oral, em
elaboração de informações, é para suprir uma que os alunos aprendem a expor sua opinião,
levantar perguntas e compartilhar impressões.
necessidade de saber.
“Aprender a ler [...] não é suficiente para saber
Muitas vezes, o problema é que eles o que se deve ler, quais são as leituras úteis, as
não sabem bem o que estão fazendo. Nesse que não são aquelas que fazem bem, as que
caso, é natural que o grau de participação seja fazem mal” (DECROLY, 2010).
o mínimo necessário para cumprir a tarefa.
Fascinadas pela temática desses texQuando os objetivos de leitura são claros, é
mais fácil estar disposto a consultar textos ou tos, as crianças enfrentam desafios para coma procurar algo numa enciclopédia (DECROLY, preendê-los, pois a linguagem nem sempre é
simples. Com isso, ampliam seu universo lin2010).
guístico e seu vocabulário, conhecem estrutuDevemos mostrar aos iniciantes na arte ras diferentes de construção das frases e expede ler que a atividade leiteira vai além da per- rimentam novas formas da linguagem, como o
cepção da página impressa pelos olhos, ela uso de metáforas ou outras figuras de retórica.
deverá servir dentre outras coisas ativar o coAs crianças ao acompanhar a leitura
nhecimento prévio do aluno em relação a defeita pelo professor passam a analisar alguns
terminado assunto (DECROLY, 2010).
efeitos da linguagem utilizada reconstruindo a
história através de sua imaginação. A iniciação
à leitura e à escrita só acontece a partir de
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textos que estão em relação direta com a experiência concreta imediata, e sempre acompanhada por um suporte figurativo (desenho, maquete e objetos diversos). Os primeiros livros
de leitura são os cadernos, o texto impresso, o
painel que penduramos a mensagem que circula na coletividade (DECROLY, 2010).
“A leitura e a escrita resultam, portanto,
da leitura inteligente, aquela que submete à
escrita a ideia, o código a informação”, (DECROLY, 2010). Quando a criança entende o
funcionamento do sistema, está apta a ler ou
escrever qualquer coisa, pela decomposição
e pela recombinação dos elementos gráficos,
observa-se muitas vezes em sala de aula, que
para uns algumas semanas bastam, enquanto que para outros deve haver um tempo bem
maior variando de um ano ou mais, torna-se
impossível precisar o tempo, o desconhecimento dos ritmos individuais de maturidade
acaba por sua vez comprometendo, e muito o
futuro escolar das crianças.

A FORMAÇÃO DE LEITORES
COMO COMPROMISSO DE TODOS,
NÃO APENAS DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E LÍNGUA
PORTUGUESA
O professor de “ontem” é muito diferente do professor
de “hoje” quanto às exigências que lhe eram feitas. O
antigo professor atuava no contexto da lógica da exclusão, sendo suas competências de ensinar dissociadas de suas competências de aprender, ou seja, de
sua necessidade de continuar se atualizando como
profissional. Hoje, espera-se que o professor ensine
segundo a lógica da inclusão, o que implica que ensinar e aprender na perspectiva desse profissional sejam
considerados indissociáveis (MACEDO, 1987, p. 32).

Como já salientado nos capítulos anteriores, a leitura contribui para a construção
de uma cidadania plena, vivemos tempos de
grandes mudanças, onde o avanço tecnológico tem mudado radicalmente as formas de trabalho e interação entre pessoas e entidades,
tudo super globalizado, surge à geração a que
Se a criança se afirmar primeiro na
chamamos de Y (MACEDO, 1987).
leitura silenciosa, o procedimento audiovisual
não impede de forma alguma à leitura em voz
Por isso torna-se de suma importância
alta de texto já compreendido a troca de mendiscutir como educar nesses novos tempos,
sagens, a conversa, as consultas de textos atuprincipalmente e em especial na Educação Inais impõem também a oralização (DECROLY,
fantil e Séries Iniciais em virtude de sua impor2010).
tância na formação inicial do educando como
futuro cidadão, consciente de seus direitos,
Muito rapidamente assim que a crianque participe da sociedade e tenha condições
ça aprende a ler, deve-se introduzir a leitura
de opinar em sua construção, de ter conhede livros, jornais, e os vários tipos de correscimento do contexto político social e cultural
pondência, aproveitando que estamos na era
em que se encontra evitando desta forma sua
tecnológica, trabalhar com a leitura de e-mails,
exclusão, para formar leitores nas primeiras sépode ser uma ótima estratégia. A formação literies do ensino fundamental, faz-se necessário
rária não se limita a um só patrimônio nacional,
um trabalho contínuo de incentivo à leitura para
amplamente comparativa, ela se abre às ideias
que o aluno tenha acesso diariamente ao livro
e às obras do mundo inteiro. A escola em prie possa conhecer o mundo do ato de ler, levanmeiro lugar é um lugar de comunicação, onde
do-o a encontrar o verdadeiro sentido da leitura
se desenvolve em massa muito dessas trocas
e, principalmente, de sua existência (MACEDO,
(DECROLY, 2010).
1987).
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Partindo deste prisma a escola deve
tornar-se um espaço onde se produza conhecimento de maneira interdisciplinar, esta forma
de trabalho atende as atuais exigências educacionais impostas pelo cotidiano de maneira
sistemática e crescente nas relações sociais.
Tanto os professores como o aluno devem ser
vistos como agentes e sujeitos unos e simultâneos delineando papéis desprendidos da mistificação unilateral, ou seja, valorizando a iniciativa à pesquisa, e a superação dos limites em
prol de uma atuação positiva, acompanhando
a evolução da sociedade em constante mutação (MACEDO, 1987).
Atrelados a um contexto social, tanto a
leitura como a escrita passa a ser componentes dinâmicos que não podem ser reduzidos
a um aprendizado técnico linguístico e entendidos como um fato neutro e linear, que resulta apenas em palavras e frases desconexas e
sem sentido aparente para o leitor. Muito, além
disso, ler e produzir textos nas escolas deve
estar associado à ação simbólica sobre o mundo, onde o aluno consiga constituir-se como
um sujeito que pensa, sente e dialoga (MACEDO, 1987).
Ensinar a arte da Leitura independe do
campo de atuação do professor, pois o aluno
pode aprendê-la a partir de diversos tipos de
texto, incentivando-os a explorar cada um deles, em determinadas séries é possível que outros professores além dos de Língua portuguesa o façam solicitando aos alunos, anotações,
resumos, comentários, facilitando a tarefa da
interpretação. Pode, enfim, encaminhá-los para
a escrita, enriquecida pelos conhecimentos
adquiridos na exploração de livros, revistas,
jornais, filmes, obras de arte e manifestações
culturais e esportivas (MACEDO, 1987).
O primeiro passo é firmar um compromisso: ensinar a ler é tarefa de todas as disciplinas, não apenas de Língua Portuguesa.
Em todas as áreas, há aproximações possíveis
com o tema:

Um professor de História deve ensinar que muitos textos da área têm uma estrutura cronológica e que é
necessário identificá-la para entender a informação. O
de Ciências precisa discutir como ler as instruções de
experiências e ensinar a produzir relatórios, e o de Matemática, a interpretar problemas. A alfabetização plena
requer que os estudantes saibam compreender e produzir textos específicos das disciplinas (SAEB, 2005).

Um dos desafios que vêm sendo lançados nos cursos de formação continuada de
professores, agente de leitura etc., no sentido
de buscar inseri-los em experiências de compartilhamento de leituras, de entusiasmo por
esta atividade
Assim, o hábito de ler deve acontecer
em nível interdisciplinar, visando a homogeneidade em todas as áreas da Educação nas
quais faz-se necessário a leitura e interpretação de textos em múltiplas linguagens.
Além de poder oferecer e ter conhecimento dos mais diversos gêneros literários, o
professor como mediador de leitura deve conhecer os mais diversos modos de ler, e planejar momentos de leitura em voz alta, leitura silenciosa, leitura compartilhada como parte das
atividades do programa de leitura, etc. Dessa
forma, a leitura, não pode estar ligada somente
ao livro de literatura, e muito menos ao livro
didático, que tradicionalmente transmite um
conhecimento fragmentado, alienado e alheio
à realidade dos alunos, mas também a textos
cotidianos.
É papel do professor propiciar aprendizagem em leitura, através de modelos técnicos,
estratégias que facilitem a compreensão sua
compreensão e possibilitem o desenvolvimento de estruturais, conceituais e procedimentais
introduzindo práticas de leitura que consistem
em focar a atenção nas ideias principais; fazer
questionamentos sobre seu entendimento, monitorando a compreensão do que se está lendo; estabelecer relação, conexão entre o que
o aluno já sabe com as novas informações; testar e chegar às hipóteses dos alunos; além de
se trabalhar com textos bem estruturados.
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Outra prática, dentre tantas, bem eficiente na compreensão e estimulação da leitura é o questionamento acerca do quê, por
quê, como e quando os fatos acontecem na
leitura.Na Educação infantil deve-se fazer uso
de textos adequados, com histórias em quadrinhos, parlendas, músicas, propagandas que as
crianças já conhecem. Essa prática possibilita
à criança uma melhor percepção do sentido da
leitura a partir das imagens, figuras, ilustrações
e fotos.

A LEITURA NA FORMAÇÃO CRÍTICA
DOS ALUNOS
Tanto o Enem quanto o SAEB, em relatórios de 2004,
apontam que 42% dos alunos da 3ª série do ensino médio estão nos estágios “muito crítico” e “crítico” de desenvolvimento de habilidades e competências em Língua
Portuguesa, com dificuldades principalmente em leitura
e interpretação de textos. Do total de alunos avaliados,
apenas 5% dos alunos alcançam o nível considerado
adequado de leitura, que consiste em, por exemplo, entre outras operações, ser capaz de num texto estabelecer
relações de causa e consequência, identificar efeitos
de ironia ou humor em textos variados, efeitos de sentido decorrentes do uso de uma palavra, de uma expressão ou da pontuação (PORTAL PORTUGUÊS, 2006).

Sem dúvida ler é apropriar-se de conhecimento, além de tornar-se ferramenta que
permite aprender a aprender, de acordo com
KUENZER (2002, p. 101), “Leitura, escrita e
fala não são tarefas escolares que se esgotam
em si mesmas; que terminam com a nota bimestral.

À escola é dado o papel de proporcionar aos alunos situações de ensino-aprendizagem que contextualizam o conhecimento prévio do aluno sem que haja ruptura. Trata-se de
uma perspectiva importante de trabalho uma
vez que a escola verdadeiramente transformadora encontra de forma consciente seu papel
político dentro das lutas contra as desigualdades sociais, assumindo sua parcela de responsabilidade em um ensino eficiente e de qualidade capacitando as pessoas para mudarem
sua condição de vida atual.
Por várias vezes em sala de aula com
alunos, ao ser necessário a leitura mesmo que
sejam de pequenos textos, nos deparamos
com índices baixíssimos em se tratando de leitura e compreensão do que foi lido. Ser leitor é
compreender situações para a formação cultural do indivíduo, ou seja, “[…] é condição para
a verdadeira ação cultural que deve ser implementada nas escolas” (SILVA, 1991, p.79-80),
atividade que pode contribuir para a formação
do sujeito e também determina a sua condição
de atuante no seu meio sociocultural.
A escola deve desenvolver atividades
que garantam ao aluno leitor, situações que o
aproxime e estimule o ato de ler, pois sabemos
que ler e compreender o significado do texto
não é tarefa simples quando lidos em aula para
execução de outras tarefas pois, tão importante
quanto aprender a compreender e utilizar essa
compreensão para se tornar uma pessoa apta
a exercer sua cidadania e a fazer parte do mundo e do mercado de trabalho.

Leitura, escrita e fala – repetindo – são
atividades sociais, entre sujeitos históricos, realizadas sob condições concretas”, contribuindo
para a formação de um cidadão crítico e reflexivo, pois é através do de desenvolvimento de
tais habilidades que os alunos podem posicionar-se em situações, sejam elas cotidianas ou
não, com autonomia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel da escola, bem como o de professor mediador, não somente o de língua portuguesa, mas também os das demais disciplinas na formação do leitor são de suma importância,
embora ainda tenha sido observado não haver uma concretização de um pressuposto geral
básico de articulação entre a leitura e de sua função social.
A escola deve sem dúvida funcionar como um elo a fim de 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 necessário que os professores que estejam comprometidos com a literatura
desenvolvam o gosto pela leitura nos alunos, fazendo-os tornarem-se leitores que, ao lerem o
farão 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 de 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; de expandir a habilidade de comunicação
e de posicionar – se diante do conhecimento, questionar e formular argumentos bem fundamentados.
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AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO: Pretende-se com esse artigo fazer uma abordagem sobre as dificuldades de aprendizagem e de que forma elas afetam a vida das crianças. Enfatizar-se-á o que é aprendizagem
e qual a sua importância especificamente para a vida das crianças. Ainda, saber o que é dificuldade de aprendizagem, quais são as suas principais causas e como elas se manifestam no
processo de aprendizagem dos alunos. Também conhecer os principais problemas de aprendizagem, do que eles são gerados e como se apresentam na vida das crianças portadoras.
Demonstrar de forma clara e precisa as repercussões das dificuldades de aprendizagem para
o aprendizado do aluno. Pretende-se também demonstrar de que forma a família e a escola
devem proceder diante da dificuldade de aprendizagem da criança. Como por muitas vezes o
professor não saber como agir diante da dificuldade de aprendizagem do aluno, como posicionar uma ação pedagógica no sentido de melhorar o aprendizado da criança, este, objetiva
também, indicar ao professor algumas alternativas de como trabalhar com esse aluno para
melhorar o seu desempenho acadêmico, aumentando o seu nível de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem. Dificuldade de Aprendizagem. Crianças.
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INTRODUÇÃO

O

s problemas de aprendizagem vêm sendo detectados com muita frequência no
meio educacional, demonstrando de forma clara os agravantes no processo de
formação da criança. Nessa perspectiva, a presente pesquisa procura esclarecer
e orientar a todos aqueles que, de certa maneira, se encontram envolvidos com a problemática
da dificuldade de aprendizagem na criança.
Procura-se definir o conceito de aprendizagem, fazendo uma abordagem sobre a importância da aprendizagem na vida do indivíduo. Busca-se conceituar a dificuldade de aprendizagem, expondo as principais causas para que esse distúrbio ocorra no processo de aprendizagem da criança.
Ainda, procura-se demonstrar os principais fatores que causam a dificuldade de aprendizagem na criança, assim como também as repercussões da dificuldade de aprendizagem para
o processo de aprendizado do aluno. Este trabalho enfatiza também sobre a relação da criança
com dificuldade de aprendizagem com a família, com a escola, e especificamente com o professor, indicando algumas alternativas de trabalho para o professor melhorar o desempenho
aprendido destas crianças.
Para esse problema sustenta-se como hipótese que uma ação didático-pedagógica voltada para as necessidades especiais das crianças com distúrbios de aprendizagem, é possível
contornar muitos dos problemas apresentados. Adotam-se como objetivos para este artigo compreender como as dificuldades de aprendizagem afetam negativamente o processo de aprendizagem da criança, mostrando de forma clara e precisa suas causas e consequências no processo de formação educacional do aluno.
Ainda, fazer uma pequena abordagem sobre aprendizagem, conceituando-a; Também
esclarecer sobre a importância da aprendizagem para o aluno; conceituar dificuldade de aprendizagem; listar os principais problemas de aprendizagem.
Objetiva-se ainda relatar sobre as repercussões da dificuldade de aprendizagem para
o processo de aprendizagem da criança; identificar o papel da família diante da criança com
dificuldade de aprendizagem; também compreender o papel que a escola exerce no aprendizado de crianças com dificuldades de aprendizagem; E, finalizando, orientar o professor a como
direcionar o seu trabalho em sala de aula diante de crianças que apresentem dificuldades de
aprendizagem.
A razão de ser deste estudo foi que tendo em vista, o crescente número de crianças
apresentando dificuldades de aprendizagem na sala de aula, as informações aqui encontradas
servem como suporte para que todos os envolvidos nesta problemática possam lidar melhor
com as crianças portadoras dos distúrbios de aprendizagem.
Este artigo fundamenta-se num estudo crítico-reflexivo de estudiosos, pesquisadores e
de autores que fundamentam de forma clara e precisa o que se pretende esclarecer sobre a
dificuldade de aprendizagem no contexto educacional da criança. Para buscar respostas para
o problema levantado, a metodologia utilizada neste trabalho foi à análise de conteúdos onde
vários livros foram consultados, bem como sites da internet e artigos de revistas especializadas.
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Nesse sentido, substitui-se a concepção de criança pequena como um vir a ser,
para compreendê-la protagonista de seu desenvolvimento e aprendizagem, capaz de exPara pensar a importância da pré-esco- pressar seus sentimentos e necessidades.
la no desenvolvimento infantil se faz necessário Desde sempre, é uma cidadã que participa e
partir de dois pontos relacionados à Psicologia interage com a sociedade.
e a Pedagogia, visto que as duas áreas se integram nos estudos realizados sobre a educaÉ esta concepção de criança que está
ção infantil:
presente no RCNEIs. (1998). Essa perspectiva
demanda novas posições em relação à prática
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, pedagógica. Em todas as atividades humanas,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da crianarticulam-se diferentes sistemas biológicos,
ça até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação psicológicos e sociais. Isto significa que cada
da família e da comunidade (LEI 9394/96, artigo 29). pessoa tem uma maneira particular de ser e
estar no mundo e de relacionar-se com a reaOs estudos de Piaget, relacionados ao lidade, este esquema é construído e desenvoldesenvolvimento cognitivo e a gênese da inte- vido especialmente durante os seis primeiros
ligência, foram utilizados como “guia” para a anos de vida.
compreensão das crianças pequenas.
Diversos estudos indicam que as crianAtualmente, depois de várias pesqui- ças vão construindo suas matrizes de comusas sobre o tema do desenvolvimento cogniti- nicação e aprendizagem a partir da interação
vo soma-se ainda os aspectos afetivo social e com os adultos, com outras crianças e com
motor, de tal maneira que a criança desde os objetos, por meio da exploração e da comuprimeiros momentos da vida, é um ser humano nicação. A educação infantil parece ter, então,
completo em desenvolvimento, que tem necesum caráter indispensável como espaço de desidades e capacidades próprias, que devem
senvolvimento e aprendizagem.
ser respeitadas e desenvolvidas.

A IMPORTÂNCIA DA PRÉ-ESCOLA
PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

A construção de conhecimentos e a
expressão de sentimentos acontece, principalmente, por meio da expressão corporal, que se
sobrepõe à fala, nos primeiros anos de vida.
A importância do movimento como forma de
expressão revela que além da dimensão cognitiva, relacionada a ação direta sobre o meio
físico, existe uma outra dimensão: a afetiva que
é demonstrada nos gestos que a criança faz. O
movimento torna-se assim, um importante insDiversas pesquisas permitem enfatizar trumento de aprendizagem.
que o desenvolvimento da inteligência, da personalidade e do comportamento social nos seA aquisição gradual da linguagem e de
res humanos ocorre mais rapidamente durante
seu uso é um dos elementos que vai delinear
os primeiros anos de vida. A ênfase no desenvolvimento cognitivo começou a abrir espaço o mundo objetivo e subjetivo da criança pepara uma preocupação com outros aspectos quena, pois a capacidade simbólica amplia os
do desenvolvimento, ou seja, os aspectos afe- recursos de que ela dispõe para se utilizar da
tivo-sociais, dos quais não poderia ser disso- linguagem. A linguagem é vista como elemento
de formação do sujeito, porque ela colabora
ciado.
Uma outra questão, relacionada ao
desenvolvimento, trata-se da articulação entre
desenvolvimento e aprendizagem, ideias fundamentadas em Vygotsky. Dessa forma, pode-se afirmar que a criança começa a aprender
desde sua primeira semana de vida. A aprendizagem, então, desperta processos internos de
desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas.
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na integração desse sujeito com os outros e
Sendo assim, a aprendizagem é um eleela também faz parte da ação da criança, da mento de grande valia no desenvolvimento da
construção de muitos conhecimentos e do de- criança. Segundo Barbosa (2006, p.45), ”Desenvolvimento do pensamento.
fine-se aprendizagem como modificação do
comportamento e aquisição de hábitos”. Pois
A linguagem torna-se elemento integra- a criança como ser em construção, modifica
dor do sujeito no mundo e dessa forma, a edu- seu comportamento através das experiências
cação infantil é um espaço privilegiado para o que vai adquirindo ao longo do tempo e de
desenvolvimento infantil.
acordo com o meio em que vive. O processo
de aprendizagem também é visto como o resultado de mudanças de comportamentos através
APRENDIZAGEM
das experiências vivenciadas. Para Barbosa
Para aprender, a criança deve estar (2006, p.12):
pronta, isto é, ter uma maturação biológica e
uma condição psicológica para a aquisição de A aprendizagem pode acontecer a partir de uma inteinformações de acordo com o seu desenvolvi- ração direta com o objeto de aprendizagem, ou atramento. A aprendizagem é o processo pelo qual vés da mediação de outra pessoa, realizada através
através de suas experiências, a criança adquire de um objeto simbólico que pode tomar a forma de
conhecimento daquilo que está em seu meio, várias linguagens hoje existentes. Assim, observe
do que está ao seu alcance. Ela também pode
que para aprender a criança tanto pode interagir com
ser vista como alteração do comportamento e
o objeto a ser aprendido, como também através da
aquisição de hábitos.
mediação de outra pessoa (BARBOSA, 2006, p.12)

Já a filosofia é a relação de amizade
(Philo) com a sabedoria (Sophia). Isso significa
que a filosofia busca conhecer (amorosamente) as verdades acerca da realidade na qual o
indivíduo se encontra inserido. Esse conhecimento de realidade num filosófico faz com que
o indivíduo se reconheça e constate que tem
limitações, principalmente no que se refere à
aprendizagem.
Para Davis e Oliveira (1992, p.20), “A
aprendizagem é o processo através do qual a
criança se apropria ativamente do conteúdo da
experiência humana, daquilo que o seu grupo social conhece”. Assim, percebe-se que o
meio em que a criança está inserida de certa
forma determina o tipo de aprendizagem que a
criança vai ter.
Constata-se que a aprendizagem também pode ser vista como um processo neuropsicocognitivo que ocorre num determinado momento histórico, numa determinada sociedade,
dentro de uma cultura particular. Ela ainda supõe uma construção que ocorre por meio de
um processo mental que implica na aquisição
de um conhecimento novo.

Nesse sentido, a aprendizagem decorre da ação do aprendiz sobre o mundo e dos
elementos deste mundo que agem sobre ele,
sendo que a mediação da aprendizagem é realizada em vários âmbitos: familiar, escolar, social, dentre outros.
O processo de aprendizagem já não é
considerado uma ação passiva de recepção,
nem o ensinamento uma simples transmissão
de informação. A aprendizagem supõe uma
construção que ocorre por meio de um processo mental que implica na aquisição de um
conhecimento novo.
Segundo Campos (1983, p.31). “A
aprendizagem é uma manifestação sistemática
do comportamento ou da conduta, pelo exercício ou repetição, em funções de condições ambientais e condições orgânicas”. Assim, observa-se que a variação comportamental depende
das condições ambientais e orgânicas.
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O processo de aprendizagem começa
a ocorrer a partir da gestação, e o aprender é
o caminho para atingir o crescimento, a maturidade e o desenvolvimento como pessoas
num mundo organizado. A aprendizagem é um
processo integral que ocorre desde o princípio
da vida.

É evidente que a aprendizagem depende de inúmeras condições, que frequentemente atuam interligadas: idade, ambiente, sociocultural, experiências anteriores, necessidades,
comportamentos, condições ambientais, entre
outros. Cada um destes fatores torna-se fundamental para que o aprendizado seja eficaz.

O processo de aprendizagem pode
chegar a ser definido de forma composta
como a forma como os seres adquirem novos
conhecimentos, desenvolvem competências e
mudam o comportamento. Mas esse processo
é complexo e dificilmente pode ser explicado.
Por outro lado, qualquer definição está, invariavelmente, impregnada de pressupostos político-ideológicos, relacionados com a visão de
homem, sociedade e saber.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM

No contexto do processo ensino- aprendizagem encontra-se embutidos, os problemas
de aprendizagem que afetam a cada dia, mais
e mais alunos. As dificuldades de aprendizagem, também tidas como distúrbios de aprendizagem, ou transtornos de aprendizagem, são
impedimentos psicológicos ou neurológicos
para linguagem oral ou escrita ou para as condutas preceituais cognitivas ou motoras. Segundo Drouet (2000, p.91):

A aquisição da aprendizagem é um
processo de suma importância na vida da
criança, pois sem ela a criança não conseguirá desenvolver-se por completo, sendo que na
aprendizagem o sujeito é compreendido na
sua totalidade.

Distúrbios são problemas ou dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. São perturbações de
origem biológicas, neurológicas, intelectual, psicológica, socioeconômica e educacional, encontradas
em escolas, que podem tornar-se problemas para
a aprendizagem da criança (DROUET, 2000, p.91).

É por meio da aprendizagem que a
criança consegue acumular conhecimentos,
formar conceitos, e até mesmo conviver socialmente com as outras pessoas. Como a aprendizagem é uma função integrativa, na qual se
relacionam o corpo, a psique e a mente para
que o indivíduo possa apropriar-se da realidade de uma forma particular, se ela não acontece de maneira correta, haverá um atraso crucial no desenvolvimento da criança em todos
os sentidos.

Essas dificuldades manifestam-se por
meio de discrepância entre as condutas específicas e suas execuções, ou entre a habilidade
evidenciada e o rendimento acadêmico. Também é de tal natureza e extensão que a criança
não aprende com os métodos e materiais apropriados como a maioria das crianças, motivo
pelo qual requer processos especiais para seu
desenvolvimento.

A eficiência da aprendizagem está diretamente ligada à existência de problemas, que
vão surgindo na vida do aprendiz, que lhes leve
a uma situação de insegurança, tendo em vista
o resultado do seu fracasso. Por esse medo
de fracassar, o educando busca cada vez mais
se superar em relação aos seus métodos de
resolução.

Qualquer dificuldade de memória, de percepção, de recepção, de integração ou de emissão da informação
pode ser considerada dificuldade de aprendizagem. Pode-se considerar o problema de aprendizagem como um
sintoma, no sentido de que o não aprender não configura
um quadro permanente, mas sim entra numa variedade
peculiar de comportamentos nos quais se destaca como
sinal de descompensação (BARBOSA, 2006, p.51).

Segundo Barbosa (2006, p.51):
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Estar com dificuldade para aprender,
portanto, significa estar diante de um obstáculo que pode ter um caráter cultural, cognitivo, afetivo, ou funcional e não conseguir dar
prosseguimento à aprendizagem por não possuir ferramentas, ou não poder utilizá-las, para
transpô-lo. Segundo Drouet (2000, p. 93):

Existem certas crianças que apresentam um bloqueio total em relação à escrita (as
habilidades da leitura e da escrita). Em alguns
casos pode ser considerada a hipótese de resistência à aprendizagem, como forma de castigo aos pais ou como resultado de uma excessiva pressão por parte deles (DROUET, 2000).

Todos os distúrbios- da fala, da audição, emocionais,
do comportamento etc. têm sua origem em causas
diversas, porém todos eles se constituem em obstáculos à aprendizagem, prejudicando-a ou mesmo impedindo-a. São, portanto, problemas dentro do processo de ensino-aprendizagem (DROUET, 2000, p. 93).

As crianças respondem emocionalmente diante de diferentes situações emocionais, por isso, devemos está muito atentos às
reações das crianças, buscando a fórmula de
ajudá-las a manejar e elaborar essas situações,
já que podem ser afetados diferentes âmbitos
de sua vida, incluindo a aprendizagem. d) Fatores ambientais: Quem ensina são os pais, tios,
avós, irmãos, professores e colegas de escola.
Mais importante que o conteúdo ensinado é a
relação com a pessoa que ensina que afeta a
subjetividade da pessoa que aprende (DROUET, 2000).

Dessa forma observa-se que as causas
que determinam as dificuldades de aprendizagem são variadas, mas as consequências para
o processo de aprendizagem do aluno são
sempre de grande gravidade. Existem ainda algumas outras causas que são determinantes
para a dificuldade de aprendizagem da criança
(DROUET, 2000).
Essas causas podem ser biológicas,
psicológicas, maturacionais, e até mesmo sociais. 1 Causas biológicas: 2 Causas psicológicas: 3 Causas maturacionais: 4 Causas sociais:
Além das causas acima citadas, existem outras
que também contribuem para a dificuldade de
aprendizagem da criança (DROUET, 2000).

Existem muitos fatores que são considerados determinantes para a dificuldade de
aprendizagem da criança. Esses fatores também chamados de transtornos fazem com que
essas crianças não desenvolvam o seu aprendizado dentro do esperado, sendo rotuladas
como crianças portadoras de dificuldades de
aprendizagem (DROUET, 2000).

TRANSTORNOS DA PERCEPÇÃO
No entanto, somente é conhecida a influência destes aspectos emocionais quando
se tenta fundamentar um problema de aprendizagem ou quando é realizada uma prevenção de tais problemas. A família é a sala de
aula primordial na educação da criança, e
quase sempre, quando se trata de explicar porque aprendem todos àqueles que conseguem
aprender, geralmente nos remetemos a teorias
cognitivas de Piaget ou Vygotsky, onde escuta-se dizer que aquela criança aprende porque é
inteligente e não escutamos dizer que aprende
porque é amada (DROUET, 2000).

Os diferentes estímulos sensoriais chegam ao corpo e são ordenados e organizados
de acordo com a modalidade de cada sujeito e
são produzidas as respostas motoras. É muito
importante levar em consideração que as modalidades perceptivas que são utilizadas para
apropriar-se da realidade variam de acordo
com cada indivíduo (COELHO, 1999).
As agnosias nos permitem conhecer
um objeto por meio de diferentes modalidades
sensoriais, portanto os diferentes objetos podem ser conhecidos por meio de vários sentidos. As crianças que apresentam dificuldades
em um dos processos de percepção se veem
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limitadas ou impedidas de conseguir uma inteTRANSTORNOS DA MEMÓRIA
ração entre elas, e para essas crianças é dificultado o ir e o vir do simultâneo ao sequenA memória é uma função cognitiva escial e vice-versa, de acordo com a atividade sencial; representa o conjunto de estrutura e
ou situação na qual se encontrem (COELHO, processos cognitivos que permitem fixar, guar1999).
dar e recuperar diferentes tipos de informação.
Todo o cérebro está envolvido na memória;
As agnosias são alterações que se qualquer alteração da memória produz uma
manifestam como uma impossibilidade de re- grande incapacidade nas atividades da vida diconhecer objetos através de uma modalidade ária (ARAÚJO, 2020).
sensorial. As agnosias podem ser do tipo visual, auditivo e tátil. a) Agnosias visuais: engloba
Dessa forma, pode mencionar que no
uma série de transtornos das funções percep- processo da memória há quatro fases que potivas na discriminação, identificação e no reco- dem ser classificadas da seguinte forma:
nhecimento pelo canal visual dos objetos, dos
rostos ou de suas representações; das formas
1. Fixação ou registro das lembranças:
mais significativas ou não significativas, dos durante essa fase, tanto a motivação quanto a
dados especiais, não existindo nenhum ou- atenção e a afetividade têm muita participação.
tro transtorno elementar da visão, nem déficit Refere-se ao momento no qual é produzida a
nas funções mentais superiores, pelo menos apreensão perceptiva do mundo dos objetos A
num grau suficiente que justifique os distúrbios criança estabelece associações de acordo com
(COELHO, 1999).
sua vivência anterior e registra as lembranças
de acordo com as suas possibilidades.

TRANSTORNOS PSICOMOTORES

É um transtorno cuja característica principal é um atraso no movimento da coordenação dos movimentos, que não pode ser explicado por um atraso intelectual geral ou por um
transtorno neurológico específico, congênito ou
adquirido. O mais frequente é que a lentidão de
movimentos seja acompanhada de certo grau
de déficit na resolução de tarefas cognoscitivas
viso espaciais (NUNES SOBRINHO, 1994).
Os transtornos psicomotores nos advertem da presença de falhas na construção
do corpo, no seu funcionamento e na sua funcionalidade. Os transtornos psicomotores não
correspondem a uma lesão do sistema nervoso central como as síndromes neurológicas.
Eles são mais ou menos automáticos e não
intervêm em movimentos voluntários (NUNES
SOBRINHO, 1994).

2. Armazenamento: durante essa fase
é consolidado o percebido para conservar o
anteriormente guardado e para em algum momento poder recuperá-lo. São estabelecidas
relações entre a informação nova e a anteriormente adquirida; organizando uma rede que
permita reforçar o armazenamento mediante
associações com outras lembranças.
3. Evocação: nesta fase pode-se fazer
uso das lembranças armazenadas. Existem
dois tipos de evocação: espontâneo, na qual
as lembranças emergem involuntariamente e
voluntariamente na qual a lembrança torna-se
consciente de acordo com uma determinada finalidade. 4. Evocação: uma vez evocada
a lembrança procedemos a identificá-la com
a imagem que a originou e a reconhecemos
como própria, como parte de nosso ser; parte de nossa história social. Neste caso podem
existir situações emocionais que nos impedem
de identificar como própria nossa lembrança
(ARAÚJO, 2020)
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TRANSTORNOS DA ATENÇÃO
De acordo com estudos feitos por
Topczewski (2001), a atenção é uma condição básica para o funcionamento dos processos cognitivos, já que envolve a disposição
neurológica para a recepção dos estímulos. A
atenção é o processo pelo qual são usadas
distintas estratégias, de forma ordenada, para
captar informação do meio.

TRANSTORNO DA LINGUAGEM
Ao falar de transtornos da linguagem,
encontramos que os padrões normais de aquisição da linguagem estão alterados desde os
estágios precoces do desenvolvimento (SOUZA, 1996).

São desordem do desenvolvimento que
são caracterizados por déficits na compreensão ou na produção, que não são explicados
Ela está relacionada intimamente com por uma estimulação linguística pobre, perda
a percepção e nos permite relacionar e hierar- auditiva, atraso mental, déficit motor ou doença
quizar os estímulos recebidos. Nas escolas, neurológica (SOUZA, 1996).
é comum encontrar crianças com problemas
de atenção. Porém, a variabilidade dentro
Existem alguns distintos níveis que
destes déficits é enorme: encontramos crian- conformam o sistema linguístico, que são: níças para as quais é difícil enfocar a atenção vel fonológico, semântico, pragmático, sintátiou cujos lapsos de atenção são mais breves co. Esses níveis são tidos como componentes
(TOPCZEWSKI, 2001).
do sistema linguístico oral. Nos distúrbios da
linguagem podemos encontrar alguns transExiste, entretanto, outro grupo de crian- tornos que afetam significativamente a aquisiças cujas dificuldades atencionais são mais ção da aprendizagem da criança, que são: 1.
sérias. Estas crianças são aquelas que têm o Transtorno fonético- estes transtornos afetam a
Transtorno de Déficit de atenção com ou sem produção da linguagem. A dificuldade está lohiperatividade. Este transtorno acomete de 3% calizada na área motora, articulatória (SOUZA,
a 5% da população infantil e pode aparecer 1996).
desde a gravidez ou durante as várias fases
do desenvolvimento da criança (TOPCZEWSKI,
Estes transtornos fonéticos são chama2001).
dos de dislalias de desenvolvimento e tendem
a desaparecer com o desenvolvimento, sem a
Para o autor (2001, p.29), “a hipe- necessidade de intervenção terapêutica. Poratividade pode ser observada já no lactente, dem ser devidos a um déficit cognitivo, sensoporém torna-se bem mais evidente quando as rial ou sociocultural, ou a um transtorno emocrianças estão na fase pré-escolar ou escolar”. cional (SOUZA, 1996).
Assim, é importante que se observe o comportamento da criança desde bebê, atentando
para a presença ou não de alguma anormalidade.
Este transtorno também encerra uma
infinidade de sinais e sintomas que foram estudados a partir de diversas disciplinas como
a psicologia, a psicopedagogia, a medicina,
dentre outras. As principais características do
Transtorno de Déficit de atenção são: 1.Desatenção; 2. Hiperatividade; 3. Impulsividade
(TOPCZEWSKI, 2001).
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REPERCUSSÕES DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM PARA O
APRENDIZADO DO ALUNO
Para Souza (1996), são muitas e de grande gravidade as repercussões das dificuldades
de aprendizagem na vida da criança. A criança que apresenta dificuldade de aprendizagem tem
o seu desenvolvimento comprometido em muitos aspectos, pois devido a sua dificuldade para
aprender, ela quando não tratada não consegue ter o seu desempenho satisfatório como as demais crianças, principalmente no que se refere ao meio escola, tornando-se muitas vezes uma
criança tensa e até mesmo frustradas.
De acordo com Souza (1996), as emoções envolvidas neste processo incluem desde
sentimentos de inferioridade, frustração, e perturbação emocional, até problemas de autoestima
e depressão, dependendo é claro, da forma como suas dificuldades são vistas também por seus
pais e professores.
As crianças com dificuldade de aprendizagem acabam, em muitas vezes isolando-se das
demais por acharem que são incapazes diante das outras ditas normais por não conseguirem
desenvolver as atividades propostas pela escola com a mesma habilidade que a demais criança,
e isso acaba prejudicando de forma significativa o seu desenvolvimento, onde elas geralmente
não dão continuidade ao seu processo educacional desanimando e desistindo dos estudos
(SOUZA, 1996).
E quando falamos em desânimo e desistência, além de aspectos emocionais, passamos
também a abordar aspectos de conduta desta criança que apresenta um distúrbio de aprendizagem (SOUZA, 1996).
E aqui, cabe refletir novamente: como será que este aluno que é rotulado e ridicularizado
por seus colegas e muitas vezes até por seu professor possivelmente irá se portar em relação à
escola e aos membros que dela fazem parte?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término da elaboração deste estudo constatou-se o quanto foi envolvente esta pesquisa. A escolha da temática se deu pelo fato de que este é um assunto pouco conhecido, mas
que a cada dia traz repercussões negativas para as salas de aula.
De início procurou-se conceituar aprendizagem, enfatizando sua importância para o desenvolvimento da criança. Em seguida, conceitua-se dificuldade de aprendizagem, enfocando
as principais causas e também os principais transtornos que ocasionam a dificuldade de aprendizagem na criança.
Este estudo fez uma pequena abordagem sobre as repercussões da dificuldade de
aprendizagem na vida da criança, assim como o importante papel da família e da escola diante
de crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem.
Colocando em foco a importante relação do professor com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, pois o professor, como mediador e facilitador no processo
de aprendizagem, encontra muitas dificuldades para educar estas crianças, principalmente, por
não receberem treinamento especializado, onde este, não tem a função de diagnosticar os problemas de aprendizagem da criança, mas sim de detectar os problemas encontrados em sua
sala de aula e repassar para a família destas crianças, aconselhando-as a procurarem um especialista para diagnosticar e tratar os problemas encontrados.
Em suma, este estudo foi significativo para ampliar os conhecimentos sobre dificuldade
de aprendizagem, fazendo compreender os tipos, suas causas e suas consequências para o
processo de aprendizagem da criança.
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ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS COM
AUXÍLIO DA TECNOLOGIA

RESUMO: O presente tema foi escolhido através da necessidade de colaborar com a didática
mais significativa para os nossos alunos, no uso das tecnologias nas salas de aula das séries
iniciais do ensino fundamental em contribuir e ampliar os conhecimentos adquiridos, multiplicando saberes para os docentes. O ambiente alfabetizador da escola é de suma importância, principalmente a sala de aula, onde a criança entrará em contato com os mais diversos
materiais escritos, para ampliar sua vivência com o mundo letrado. Os objetivos específicos
se desenvolvem em identificar as ideias escolares sobre a importância da tecnologia no cotidiano escolar, observar como os professores conduzem a inclusão digital em sala de aula. E
a sua aceitação para com as novas tecnologias nas salas de aula. O uso de novas tecnologias
vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional.

Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologia; Didática.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa compreende-se na alfabetização nos anos iniciais com o auxílio da tecnologia ao perceber as diversas mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade
é possível entender o quanto a tecnologia tem vários processos de aprendizagem.

Analisar a alfabetização e refletir sobre a educação brasileira na perspectiva do letramento e práticas relativamente recentes. A palavra letramento surge no Brasil por volta da década de
1990, vinculada ao conceito de alfabetização, originando-se daí uma confusão com relação à
especificidade de cada termo. Muitos educadores acreditam que somente após a concretização
do processo de alfabetização é que se pode iniciar o processo de letramento, isto é, primeiro é
preciso propiciar ao aluno o domínio da tecnologia da escrita para, depois, torná-lo um sujeito
letrado.
A alfabetização é um momento fantástico de descoberta do mundo para as crianças.
Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico e
também muito atrativo. O presente trabalho desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa,
considerando que esta abordagem proporciona resultados significativos na área educacional,
no sentido de oportunizar ao pesquisador uma visão mais ampla no cotidiano escolar, além de
produzir conhecimentos e contribuir para a transformação da realidade estudada.
O estudo da alfabetização e do letramento é uma maneira de entender o processo de
desenvolvimento da criança no início da sua vida escolar bem como a forma que se aprende do
sistema alfabético e de seus usos em situações de comunicação. A alfabetização é um momento
prazeroso de descoberta do mundo para os pequenos.
Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo,
lúdico e também muito atrativo. Compreender a importância das ferramentas e discutir suas utilizações dentro do contexto pedagógico, levando a análises de uma sociedade que cada vez mais
se utiliza desta ferramenta em todos os meios. Deste modo, as pesquisas sobre as tecnologias
no processo de alfabetização, será apontado as contribuições e excessos que podem acontecer
na visão de alguns teóricos, e como tem sido a prática nas escolas.
Esses pontos descritos acima justificam esta pesquisa, sendo importantes para identificarmos os prós e os contra da inclusão da tecnologia dentro das salas de aulas, também como
a escola e os profissionais da educação se tornam facilitadores, neste processo inovador. A
tecnologia é uma ferramenta de grande valia no âmbito educacional para auxiliar no processo
de alfabetização, como será abordado nos próximos capítulos. E nosso objetivo geral é a contribuição dos recursos tecnológicos no processo de alfabetização.
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A alfabetização e letramento é um processo que inclui a criança no mundo letrado. Nesta
ocasião, a influência em que convive e às experiências individuais de cada aluno é muito importante e precisam ser consideradas pelo educador. O uso da tecnologia na educação não pode
ser ignorado sendo que está cada vez mais presente no dia a dia do aluno. As mídias, como:
rádio, televisão, revista, computador, tablet celular estão cada vez mais acessíveis e podem ser
significativas ferramentas didáticas. A importância das novas tecnologias de ensino é utilizada
como um instrumento extremamente importante para o desenvolvimento da aprendizagem, e
também uma ferramenta importante para a construção do conhecimento.
A presente pesquisa foi desenvolvida em uma única etapa e a metodologia utilizada será
a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o problema a fim de torná-lo
mais compreensível. De acordo com Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida
com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Boa
parte dos estudos exploratórios pode ser definida como “pesquisas bibliográficas”.
O artigo desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa, considerando que esta abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oportunizar ao
pesquisador uma visão mais ampla no cotidiano escolar, além de produzir conhecimentos e
contribuir para a transformação da realidade estudada. Desse modo, ao longo do trabalho, tais
métodos serão utilizados a fim de produzir de forma eficaz a proposta apresentada.
Para o entendimento do conceito de pesquisa qualitativa, González Rey (2002, p. 55)
afirma: “A pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a subjetividade, cujos elementos estão implicados simultaneamente em diferentes processos constitutivos do todo, os quais mudam em face do contexto em que a expressa o sujeito concreto”.
Para alcançar os objetivos da pesquisa, e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável a utilização de alguns procedimentos, que são a consulta bibliográfica,
pois é necessário obter embasamento teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido.
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ALFABETIZAÇÃO
Segundo Ferreiro (2002), a alfabetização não se restringe apenas à decodificação
do alfabeto, não é somente juntar umas letras
aqui, outras acolá, é a aprendizagem do sistema de escrita e da linguagem escrita em seus
diversos usos sociais. A língua é um sistema
discursivo que se organiza no uso e para o uso,
escrito e falado, sempre de maneira contextualizada. No entanto, uma condição básica para
ler e escrever com autonomia é a apropriação
do sistema de escrita, que envolve, da parte
dos alunos, aprendizagens muito específicas.
Não basta colocar os alunos diante
dos textos para que conheçam o sistema de
escrita alfabético e seu funcionamento ou para
que aprendam a linguagem escrita. É preciso
planejar uma diversidade de situações em que
possam, em diferentes momentos, centrar seus
esforços ora na aprendizagem do sistema, ora
na aprendizagem da linguagem que se usa
para escrever (FERREIRO, 2002).
Durante muito tempo a tradição escolar
definiu como conteúdo de leitura o aprendizado da decifração. Ler, emitindo sons para cada
uma das letras, era a situação que ilustrava a
aprendizagem da leitura. Hoje, sabemos que
não basta ler um texto em voz alta para que
seu conteúdo seja compreendido, e a decifração é apenas uma, dentre muitas, das competências envolvidas nesse ato.

O intuito da lei era que crianças com experiência pré-escolar tivessem um desempenho melhor ao longo da Educação Básica. Havia uma
certa preocupação por parte dos especialistas,
se as escolas estariam preparadas para receber essas crianças.
Mesmo com os prós e contras da Lei,
o importante foi que as escolas estão gradativamente se adaptando à mudança. Pois sabemos que vários especialistas em Educação
Infantil, já disseram que a criança aprende desde bem cedo. As pesquisas de Ferreiro e Teberosky, nos anos 80, apresentam conclusões
sobre este assunto, que as crianças, estejam
elas ou não em processos de educação formal, são capazes de aprender a ler e a escrever O maior problema, de acordo com Ferreiro,
é saber a maneira de ensiná- las a ler e a escrever, levando em consideração a sua forma
de construir os conhecimentos, sua forma de
interação com o mundo, sua maneira de interpretar os signos e símbolos.
Para que o ensino aprendizagem atinja
seu objetivo é necessário que haja reuniões pedagógicas frequentemente com toda a equipe
escolar, professores, orientadores e coordenadores e que busquem fazer projetos escolares
em prol do desenvolvimento da escrita e leitura
dos alunos. O primordial é fazer da escola um
ambiente favorável à leitura, assim abrirá portas para possíveis mundos de encantamento,
apto a formar cidadãos da cultura escrita.

A alfabetização jamais seria um produto escolar, porém é um resultado de um
trabalho que envolve várias partes ligadas. O
método de alfabetização antecede e supera os
limites escolares. Apenas em estudos mais atuais observa-se uma gradativa mudança nessa
compreensão, em que alfabetizada é a criança
apta a ler e escrever um bilhete fácil, isto é,
capaz de realizar uma prática proficiente social
Desde o ano de 2010, que todas as de leitura e escrita.
crianças de seis anos foram obrigatoriamente
matriculadas em escolas de Ensino Fundamental, em atendimento a Lei nº 11.274, de 2006.
Ler é, acima de tudo, atribuir significado. Segundo 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”.
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Emília Ferreiro (1996) destaca que a
alfabetização, transitar de como ensinar para
como aprender. A escrita é um instrumento
de compreensão para a criança. Desta forma,
começa o processo de ensino-aprendizagem
destacando a importância do desenvolvimento.
Dessa forma, surge o interesse de compreender os níveis da alfabetização.
Este estudo se tornou muito importante
na opinião do processo pedagógico, pois nos
mostra que os pequenos já refletiam sobre a
escrita antes de entrar na escola e contudo
não dependia da autorização do docente para
começar este processo.
Ressalta Regina. (Nova escola 01 de
Março de 2009) “Todos eles precisam de oportunidades para pôr em jogo o que sabem para
se aproximar pouco a pouco desse objetivo
importante da cultura”, ressalta Regina (NOVA
ESCOLA, 2009).

A CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS
NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
A contribuição na utilização das ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula,
com bons resultados obtidos durante o processo de alfabetização. “Formar crianças aptas
a lidar com as novas exigências deste século
é uma meta que só será alcançada com uma
transformação sistêmica da Educação, com intervenções no ambiente escolar e no currículo”
(MARTINA ROTH, mestra em Pedagogia Global, Nova Escola, 2011).
Contempla-se uma época caracterizada pelos avanços das tecnologias e pelo surgimento de novos paradigmas de aprendizagem,
cabendo à escola desenvolver as habilidades
que as crianças precisam para enfrentar os desafios. Capacitando as crianças para que tenham um pensamento crítico, capacidade para
solucionar problemas e tomar decisões, disposição para trabalho colaborativo além de boa
comunicação, dando acesso ao ensino e à tecnologia a todos os alunos das redes públicas e
privadas (MARTINA ROTH, 2011).

A tecnologia permite que o aluno desenvolva trabalhos individuais ou coletivos, mesma
estando em casa, possibilitando se comunicar
com o grupo, realizar atividades de casa online, permite que este aluno tenha contato com
o conteúdo aprendido em sala também fora da
escola, além de dar a possibilidade aos pais
de acompanharem os avanços dos filhos pelo
mesmo sistema “[...] O objetivo da educação
não é ensinar coisas, porque as coisas já estão
na internet, estão por todos os lugares. [...] Rubem Alves, Escola Ideal – Portal Brasil 2011.
A fala de Rubem Alves dá sustentação
a este capítulo, questionar os rumos da educação e o apoderamento das tecnologias neste
contexto, direcionando o aprendizado para o
que é essencial ao ambiente onde a criança
está inserido, no entanto, a figura do professor
como orientador, ou figura de quem auxilia no
processo de descobrimento, ensino-aprendizado. A seguir será interpelado o papel do professor no conceito de aprendizado e sua interferência através das tecnologias.

LETRAMENTO
Atualmente, ouvimos falar sobre a temática alfabetização e letramento para se referir ao processo de aprendizagem da língua escrita. Alfabetização na acepção de se entender
a técnica da escrita em si e letramento para se
referir a aquisição de competências para fazer
uso de práticas sociais da escrita, evidenciando os aspectos culturais de uma sociedade
(TFOUNI, 2006).
Soares (1998) aponta que o Letramento tem um sentido ampliado da alfabetização,
pois consiste em práticas de leitura e escrita,
que vão além da alfabetização funcional, em
que indivíduos são alfabetizados, mas não sabem fazer uso da leitura e da escrita; muitos
não têm habilidade sequer para preencher um
requerimento.
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O processo de alfabetização pode
acontecer a partir de outros suportes, como
jornais e revistas, não ficando restrito apenas
ao livro didático, para que as habilidades de
leitura e escrita aconteçam dentro de situações
reais de comunicação, sem falar na riqueza
de imagens e diversidade de gêneros textuais
que esses suportes apresentam, o que poderia contribuir com a visão crítica e cidadã dos
envolvidos no processo de aprendizagem (SOARES, 1998).
O letramento é o estado ou condição
que adquire um grupo social ou um indivíduo.
A técnica de escrever pode levar um curto tempo para se adquirir já o letramento se faz durante toda a vida, como o ser humano aprende constantemente e as práticas sociais se
diversificam nesse processo, o letramento não
acontece para todos da mesma forma, está
vinculado a formação ética e estética do educando. A aprendizagem do indivíduo no uso
das práticas sociais aumenta ao mesmo tempo
que ele vai acumulando experiências e construindo seu próprio conhecimento. Suas necessidades são colocadas em evidência e todas
as ferramentas que apreendeu durante toda a
vida são usadas para resolver as situações em
seu contexto (SOARES, 1998).

mações históricas profundas, como o aparecimento da
máquina a vapor, da imprensa, do telescópio, e da sociedade industrial como um todo (TFOUNI, 2006, p. 30-38).

A expressão letramento apareceu ao
lado da alfabetização por se considerar o domínio mecânico da leitura e da escrita insuficiente na sociedade.

LETRAMENTO DIGITAL
Compreendemos que alfabetizar-se
é um processo contínuo, determinado por
momentos de construções e reconstruções.
Atualmente, percebemos que a alfabetização
dedicar se não apenas sobre propriedade da
leitura e da escrita, “é preciso também saber
fazer uso do ler e do escrever, saber responder
às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” (SOARES, 2009,
p.20) Neste sentido, que ocorre o letramento
na alfabetização.

A educação começa nesta perspectiva,
um novo meio de aprendizagem no código alfabético, procurando compreender os significados e funções que a língua demonstra socialmente, isto é, “de fazer uso real e adequado da
escrita com todas as funções que ela tem em
nossa sociedade e também como instrumento
Conhecer as letras é só um caminho na luta pela conquista da cidadania” (SOARES,
para chegar ao letramento, que é o uso social 1998, p.33).
da leitura e da escrita. Letrar significa colocar a
Também, destaca Kleiman (2005, p.
criança no mundo letrado, trabalhando com os
distintos usos de escrita. O letramento é com- 21) “o letramento abrange o processo de deplexo e se encontra em processo de formação, senvolvimento e o uso dos sistemas de escrita
podendo ser ampliado mediante novas práti- nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento
cas que envolvam a leitura e a escrita, em inte- histórico da escrita refletindo outras mudanças
ração ou não com a oralidade, que advém das sociais e tecnológicas”. A definição de letraconstantes mudanças sócio históricas e cultu- mento surge no contexto educacional brasileiro
rais pelas quais perpassam as sociedades de desde da década de 1980. Os primeiros registros ocorrem com as autoras Mary Kato e Leda
cultura escrita:
Verdiani Tfouni, em que elas definem o termo e
Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado evidenciam a importância desta nova comprecomo sendo produto do desenvolvimento do comércio, ensão para o ensino/aprendizagem da leitura
da diversificação dos meios de produção e da complexi- e escrita. Para Melo (2012), essas obras indade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, dentro fluenciaram e contribuíram para as discussões
de uma visão dialética, torna-se uma causa de transfor- acerca do processo de alfabetização.
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A expressão da palavra letramento vem
da palavra em inglês literacy que quer dizer estado ou condição daquele que compreende
o sistema alfabético (ler e escrever). Soares
(2009, p.18) chama a atenção para a importância de refletir sobre esse conceito, pois ele
carrega o significado que estas aprendizagens
têm socialmente. Nessa direção, ressalta Xavier (2005, p.02), “a capacidade de enxergar
além dos limites do código, fazer relações com
informações fora do texto falado ou escrito e
vinculá-las à sua realidade histórica, social e
política são características de um indivíduo plenamente letrado”.
O letramento, nessa perspectiva, se
mostra com um conceito inseparável ao ensino
de alfabetização, pois está de modo direto relacionada à aprendizagem da língua. Mas, Albuquerque (2005) assinala que o letramento não
substitui, porém acrescenta o conceito de alfabetização, já que o letramento é responsável
pela compreensão dos significados e funções
da escrita na sociedade, e a alfabetização, o
processo pelo qual a criança se apropria do
sistema alfabético. Deste então,
[...] a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e
de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em
um contexto de letramento e por meio de atividades
de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita (SOARES, 2004, p.97).

Conforme mostrado, alfabetizar letrando é a permissão para a aprendizagem da
leitura e escrita, permitindo o entendimento
dos significados que a língua apropria se na
sociedade, auxiliando para a formação de alunos competentes como ao uso das habilidades
linguísticas. Por tanto, é necessário considerar
que a língua nos dias de hoje assume um papel diferente daquele que se compreendia na
década de 1980.

A partir desse cenário a escrita se
mostra em um recente contexto social, principalmente, pela chegada das novas tecnologias
digitais. Desta forma também são mostrada
nas instituições escolares, mas “onde antes de
esperava que a criança usasse lápis e papel
para escrever de forma legível, hoje se espera que ela escreva coisas com sentido no caderno e no computador, e que use a internet”
(KLEIMAN, 2005, p.20-21).
Na presença dessas novas estruturas, a escrita é transformada, como também o
papel do letramento. A Tecnologia ajuda para
o conhecimento de outras formas de leitura e
escrita e induz as novas habilidades de letramento: o Letramento digital. Segundo Soares
(2002), é necessário reconhecer que a palavra
letramento carrega um significado de pluralidade, pois ao considerar as diferentes tecnologias da escrita, compreende-se também que
existem diversas formas de letramento, como
destaca Xavier (2005, p.04) “os tipos de letramentos mudam porque são situados na história e acompanha a mudança de cada contexto
tecnológico, social, político, econômico ou cultural em uma dada sociedade”.
Para Leandro (2010) discutir acerca do
letramento digital significa pensar em práticas
de ensino e aprendizagem diferenciada da forma tradicional de letramento. Desta forma, letramento digital pode ser estabelecido como
“certo estado ou condição que adquirem os
que se apropriam da nova tecnologia digital e
exercem práticas de leitura e de escrita na tela
diferentes dos que exercem práticas leitura e
de escrita no papel” (SOARES, 2008, p.151).
Freitas (2010) conceitua o letramento digital
como um conjunto de habilidades para que
os sujeitos não só entendam, mas utilizem as
informações de maneira crítica e estratégica,
contextualizadas em diversos formatos e fontes, principalmente, digitais.
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O processo das habilidades de ler e
escrever são desenvolvidos como o progresso das práticas alfabetizadoras. O letramento
digital pode oferecer na educação, aos professores e principalmente aos alunos um método
de alfabetização eficaz e diferenciado, e além
de proporcionar o aprendizado do sistema alfabético possibilitar a uma relação com as novas
tecnologias.

AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO
PRESENTES NA SALA DE AULA

Será abordado neste segundo capítulos como a tecnologia pode estar presente
em sala de aula, sendo uma boa ferramenta
para cotidiano escolar. A educação estabelece a base de toda construção e organização
humana. Os instrumentos usados em todo percurso neste processo são de grande importânXavier (2005) destaca que esta modali- cia para formação e representação da visão de
dade de letramento exige dos aprendizes uma mundo, para construção de pessoas verdadeinova forma de se relacionar com as atividades ramente participativas e estimuladas.
linguísticas e por esta razão exigem práticas
de ensino distintas, uma vez que são inseridas
Saindo deste ponto é perceptível a urnovas interfaces: computador, tablet, celular e gência de ajustes didáticas no ensino/aprenoutras plataformas de conteúdo: jogos educa- dizagem que cheguem em tais expectativas,
cionais, chats, blogs, editores de textos, fóruns gerando condições que possibilitem interconeeletrônicos e a própria internet. Esses gêne- xões com o processo pedagógico e o desenvolros digitais são recursos tecnológicos que, se vimento de recursos tecnológicos e conseguir
transformados em instrumentos pedagógicos, um conhecimento diferenciado e significativo.
podem favorecer a aprendizagem da língua A tecnologia vem facilitar o processo de consplenamente. Além disso, Coscarelli (2005, trução ou desenvolvimento de algo ou algum
p.28) assinala que,
produto.
Com a Internet os alunos podem ter acesso a muitos
jornais, revistas, museus, galerias, parques, zoológicos,
podem conhecer muitas cidades do mundo inteiro, podem entrar em contato com autores, visitar fábricas, ouvir músicas, ter acesso a livros, pesquisas, e mais um
monte de outras coisas que não vou listar, por serem
infinitas as possibilidades (COSCARELLI, 2005, p 28).

Diante disto, as instituições escolares
se caracterizam como ambiente de letramento
e o tem o compromisso e o dever por desenvolver as habilidades linguísticas, e é capaz de
trazer esses métodos para dentro das classes
e colabora para um recurso de ensino/aprendizagem concreto e significativo.
Melhora o aprendizado da leitura e da
escrita ainda é uma dificuldade para as instituições brasileiras, apesar dos progressos deste
a democratização da educação, ainda permanecemos em níveis insuficientes de alfabetizados/letrados. Esse novo olhar na alfabetização
tem colaborado para a evolução de novas práticas que buscam possibilidades na educação
que as tecnologias têm para oferecer.

“[...] Consideremos, então, que a tecnologia é a possibilidade de resolver problemas” Como afirmou o cientista da informação
(MEIRA, 2011). Cada vez mais a tecnologia
faz parte da vida cotidiana das pessoas, independente da sua idade. Desde crianças até
idosos apresentam interesse em interagir com
o mundo digital e desta forma adquirir conhecimento e compreensão sobre a área. O uso
dessa tecnologia na escola é fundamental para
a atualização do sistema educacional, entretanto, devemos ficar alertas a outros aspectos do
desenvolvimento das crianças, esse método
não deve ser imposto ou exigido no ensino, já
que nem todas as crianças aprendem do mesmo modo.
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O interesse dos alunos pela utilização de aparelhos eletrônicos aumenta gradualmente, precisamos ficar vigilantes para que
esse mundo tecnológico não impeça que as
crianças cresçam nas suas aptidões sociais,
ou suas experiências em viver o mundo atual.
Em que o desejo em se relacionar com outros
indivíduos e forma algo real dessas relações é
importante que a criança se considere como
um ser de convívio em aspectos biológicos,
psicológicos, sociais e culturais.
Segundo Vygotsky (1962 -1978), o
desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por
meio da interação social, ou seja, de fora para
dentro a sua interação com outros indivíduos e
com o meio.
Ao acrescentar o uso de tecnologias
na alfabetização muitos benefícios podem ser
considerados, dessa maneira a criança percebe que a tecnologia pode ter vários papéis
em sua vida, estimula que o aprendizado pode
ser alcançado pelo meio de um computador,
acrescentar a visão da criança em relação às
tecnologias, não resumindo apenas ao divertimento.
“Formar crianças aptas a lidar com as
novas exigências deste século é uma meta que
só será alcançada com uma transformação
sistêmica da Educação, com intervenções no
ambiente escolar e no currículo.” (MARTINA
ROTH, mestra em Pedagogia Global, Nova Escola, 2011).

A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS
NO AMBIENTE ESCOLAR
Os recursos tecnológicos no universo
escolar se tornam muito importantes, como na
vida social, amplia os conhecimentos, possibilitando as aprendizagens, podendo acontecer
em qualquer momento e lugar. Essa geração
nascida no século XXI têm mais aptidão e acesso favorável, em manipular a tecnologia, com
facilidades fantásticas, mas todos esses recursos acabam prejudicando questões simples do
dia a dia. Nota - se que tem umas habilidades
com a tecnologia, mas tem uma dificuldade de
interagir socialmente em ambientes não virtuais.
Com diversas informações junto aos
veículos de comunicação leva com que o aluno esqueça a essência, não percebendo o que
é bom/ ruim, bem/mal, o que certo e o errado,
ficando um bom período com jogos online, redes sociais com assuntos inapropriados à idade, sem nenhuma proibição e limitação quanto
ao tempo e assuntos frente a cibernéticos.
Existem vários desafios que a comunidade escolar tem enfrentado, com todo esse
assunto de tecnologia, para direcionar e manipular os recursos tecnológicos, carecendo
de estudar profundamente, trocar experiências,
criar competências na atualidade. A Instituição
escolar nesse sentido precisa refletir e reorganizar a prática pedagógica e os planejamentos,
incorporando-se as tecnologias em seu espaço
escolar, a princípio da cultura digital, portanto:
Cultura digital é a cultura em rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre sociedade contemporânea e Tecnologias da Informação (TI ‘s). Ao mesmo tempo que a
cultura digital abriga pequenas totalidades e seus significados, mantém-se desprovida de fluxos, de conhecimentos e de criações, que dá corpo e identidade às organizações que delas se constituem (AMADEU, 2016, p.20).
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Costa, mencionar que a cultura digital
é o comportamento dos filtros, das escolhas,
dos estímulos e dos comentários. Estão acontecendo bastantes mudanças, essencialmente pelo desenvolvimento da tecnologia, onde
cada vez mais são desenvolvidos novos produtos, realizadas novas descobertas. Muitas
pessoas enfrentam com facilidade essas mudanças, principalmente o nascido neste século, outras pessoas têm mais dificuldades nesse
desenvolvimento.

A internet é uma fonte de informação da
realidade do mundo. Através da web, fica mais
simples o contato entre conteúdo pedagógico
e a prática, criando uma a aprendizagem mais
produtiva para o dia a dia, formando um vínculo
entre o cotidiano e o conteúdo. Desta maneira,
o estudante entenderá o porquê de aprender
determinado conteúdo. O docente tem um papel importante de orientar e avaliar as fontes de
informações disponíveis ao estudante.
Cabe a ele criar uma situação de parceria e colaboração com os alunos e entre os alunos, incitando o levantamento de perguntas ou elegendo coletivamente um tema de estudos, questionando os
alunos, propondo desafios que possam ser significativos, convidando-os a verbalizar suas expectativas,
dificuldades e descobertas, provocando a formalização de conceitos e sua evolução em relação às intenções e metas atingidas (ALMEIDA, 2001, p.12).

Conforme Cavalcante (2012), trabalhar
com as tecnologias (novas ou não) de forma
participativa nas salas de aula exige: o cuidado
de aperfeiçoar as concepções do educando
sobre a sua vivência natural e cultural. É importante o desenvolvimento continuado de docentes e educandos, desenvolvendo corretamente
com as novas modernizações demonstrando
que o conhecimento pode se desenvolver com
Conforme o autor Almeida diz que
emocional, racional, da criação, do intuitivo,
dos convívios a partir dos estímulos, dos estu- quando proporcionamos uma coletividade endos pesquisas, de assumir afazeres, e de pen- tre os próprios alunos o ensino se torna mais
fácil. Isso a internet propõe com muita facilidasar juntos.
de.

OS BENEFÍCIOS DA INTERNET
A internet está no cotidiano das pessoas, das nossas crianças. Ela se tornou um
recurso didático nas escolas e mostrando seus
benefícios para o dia a dia escolar. Com o
uso do computador, as crianças passam a fazer pesquisas para sua própria aprendizagem,
sendo que o professor fica com a função de
mediar na construção do ensino. Sendo assim, as crianças podem descobrir novas possibilidades de estudos tendo o docente como
orientador em sua trajetória de conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa acadêmica, é possível observar a presença das tecnologias
na educação, suas contribuições e ainda os desafios encontrados por educadores, gestores e
alunos na implantação deste sistema dentro da escola e das salas de aulas. Mostrando que é
possível e necessário a utilização das ferramentas tecnológicas durante o processo de alfabetização, apesar de encontrar desafios e rejeições durante a pesquisa, foi observado resultados
efetivos e favoráveis.
A utilização das tecnologias no processo de alfabetização é um assunto atual, importante
e deve estar no planejamento escolar. As crianças e sua relação atual com as tecnologias, uma
vez que elas têm acesso desde muito pequenas.
Levando em consideração sua inserção da tecnologia na educação e sua contribuição
durante todo o processo de alfabetização e ao longo de toda jornada escolar. A formação e
adaptação dos professores e gestores para contribuírem neste progresso da educação.
Sendo possível destacar escolas e professores no Brasil que são exemplos bem-sucedidos na utilização da tecnologia. Os benefícios dos recursos tecnológicos que foi apresentado e
com exemplos reais que confirmam que é possível utilizar as ferramentas tecnológicas de forma
efetiva.
No presente trabalho realizado, buscamos métodos para atingir os objetivos reais, com
a produção de conhecimento efetivo, que possa ser aplicado e principalmente propagado, de
forma ágil e eficiente. E também o professor deve sempre estar em constante formação, buscando novas possibilidades e novos recursos e principalmente estar aberto a aprender sempre.
Levando estas tecnologias cada vez mais à realidade das salas de aula, ao cotidiano
educacional e contribuindo para o bom uso das ferramentas no processo de alfabetização nas
escolas públicas e privadas. Portanto o professor deve ser o porto seguro dessas empreitadas
infantis, que devem ser feitas com alguma orientação, mas sempre com muita liberdade na transposição de barreiras na alfabetização.
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A INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO PAUTADA NO
ENSINO HÍBRIDO UMA NOVA REALIDADE

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as mudanças na educação, pautando-se
no ensino híbrido buscando identificar a sua metodologia de aceitar a forma atual de se conceber a aprendizagem, busca-se analisar o assunto significativamente para desenvolver a melhor forma de promover o aprendizado da criança e esclarecer o que vem a ser ensino híbrido,
bem como contribuir para que o papel da escola se efetive garantindo primeiramente como
direito de toda e qualquer criança o acesso e permanência na escola, se tornando possível
dar acesso às formas mais avançadas de ensino, além de garantir a capacitação e formação
refletindo sobre as formas de aprendizagem minimizando suas dificuldades. É preciso investigar como promover a aprendizagem e qual a possível intervenção do professor no processo
de ensino e, consequentemente, na aprendizagem dessa criança ; Promovendo o interesse
dos professores nas formações continuadas referente ao ensino híbrido.

Palavras-chave: Ensino; Evolução; Aprendizagem; Desenvolvimento; Híbrido.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem o intuito de compreender o que vem a ser o ensino híbrido, ou
blended learning, uma vez que esta é uma importante tendências da Educação no
século 21, tendo como prática principal, promover a mistura entre o ensino presencial e o ensino online, a ideia seria então realizar a integração da Educação com a tecnologia,
uma vez que as ferramentas tecnológicas costumam estar presentes constantemente na vida
dos educandos.
Diante disso é preciso compreender a importância e a seriedade desta modalidade de
ensino, pois, trabalhar com o ensino híbrido não significa entregar o computador e deixar que os
alunos se divirtam, é preciso que realmente se tenha um objetivo e se produza conhecimento de
maneira significativa, dando real valorização à nova prática de ensino.
O objetivo deste artigo é compreender a forma que se dá o ensino híbrido e a importância dele para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, buscando compreender
quais são as ferramentas disponíveis para a realização de uma proposta educativa significativa.
É preciso ter compreensão sobre o tema, para que haja uma intervenção pedagógica de
forma adequada e com urgência, sendo necessário capacitar o professor para que ele possa
interagir dentro da sala de aula como alguém responsável e competente.
Desta forma o indivíduo quando passa a ter autonomia e independência, começa a
obter realizações concretas fortalecendo sua estrutura e sua autoestima, o que lhe dá confiança
para desenvolver seus recursos cognitivos. A atuação do professor precisa ter embasamento
constante nos diversos teóricos, visando maior capacitação e compreensão do aluno.

Buscam-se, sobretudo, desenvolver técnicas e estratégias de trabalho e de conduta que
façam mais sentido nesta modalidade de ensino tornando-a objetiva em suas sessões. É preciso
conhecer, entender e esclarecer o mecanismo por meio de vivências e discussões pertinentes,
buscando e permitindo o conhecimento.
Desta forma, a atuação do professor só encontra real eficiência quando atingir o aluno
incorporando-o ao processo por meio de técnicas e estratégias que o auxiliem nessa jornada.
Assim a atuação do professor visa auxiliar a que o sujeito se beneficie com um processo de
aprendizagem que lhe seja significativo e prazeroso, num nível compatível às suas reais potencialidades.
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A INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PAUTADA NO ENSINO HÍBRIDO UMA
NOVA REALIDADE

Muitas vezes negamos a presença das
ferramentas e não colocamos a tecnologia a
nosso favor, hoje a ideia é normal, e faz parte
da nova proposta educacional, mas isso não
significa que é fácil o processo, eu basta colocar computadores na escola a disposição dos
alunos e deixar o tempo passar sem qualquer
orientação (A.H, L.E, J.R., 2002).

O homem é considerado um ser extremamente social, pautado em relações presenciais sendo cada participante de determinado
grupo onde tem sua função definida desde
a pré-história sua formação social se dá por
“Lilian Bacich (2019) define o ensino
meio de relações seja a de caçar, plantar, ir à
guerra, cuidar dos filhos ou coordenar o grupo, híbrido como uma mistura metodológica que
sempre tendo como eixo principal o estar pre- impacta a ação do professor em situações de
ensino e a ação dos estudantes em situações
sente para fazer parte (A.H, L.E, J.R., 2002).
de aprendizagem”, esta construção de conheCulturalmente estas divisões de traba- cimento se dá por meio do desenvolvimento e
lho favorecem a construção do Estado e de da aprendizagem, definidos por Piaget (apud
um sistema hierárquico que determina as vá- Seber) da seguinte forma: aprendizagem é o
rias funções da sociedade, e os regimentos ponto essencial da construção, tendo como
comportamentais que deveriam ser usados em partida as interações com as ferramentas teclugares sociais determinando assim, suas po- nológicas.
sições, determinando assim o comando, e de
Este desenvolvimento diz respeito à
que detém o poder, o que oferece a está certa
força de coação ou resolução diante de assun- totalidade das estruturas criadas pela aprenditos ligados aos sujeitos definidos pela esfera zagem oferecida pelo meio. Entende-se que a
assimilação da aprendizagem desencadeia o
superior destes como inferiores.
desenvolvimento total do indivíduo, permitindoPorém as mudanças sociais e os avan- -lhe estruturar cognitivamente seu conhecimenços tecnológicos nos permitem refletir sobre to.
uma diferenciada forma de ensino, que une o
A ideia de adotar o ensino híbrido de
que temos prática ao que ainda desconhecemos transformando o ensino de forma a con- forma completa necessita de grande planejatemplar as atuais necessidades dos nossos mento e de uma reorganização escolar minuciosa, com exige que sejam repensadas a oralunos (A.H, L.E, J.R., 2002).
ganização da sala de aula, com a elaboração
Pensar no ensino híbrido hoje, é um plano pedagógico minimamente pensado para
grande desafio pois ao imaginar que a aula valorizar o tempo dentro da escola (BACICH,
presencial em sala de aula pode ser com- 2019).
plementada por ferramentas tecnológicas que
contribuem com a forma de ensinar, permitindo
a inovação do ensino. Nós professores muitas
vezes negamos a presença da tecnologia na
sala de aula, muitas vezes proibimos o celular,
o tablet, até por falta de informação e formação
ameaçamos recolher o aparelho e entregar somente aos pais (A.H, L.E, J.R., 2002).

Dessa forma, segundo a autora (2019),
o papel desempenhado pelo professor e pelos
alunos sofre alterações em relação à proposta
de ensino tradicional e as configurações das
aulas favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias
digitais. Esta combinação de experiências e
tecnologias digitais tem como objetivo garantir e promover uma reorganização do tempo e
do espaço da aula, aproveitando todos os ei239
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xos disponíveis, além de redefinir os papéis do
professor e do estudante, promovendo maiores
autonomia e engajamento, fundamentais para
a evolução intelectual e maior aproveitamento
de conteúdo (BACICH, 2019).

Assim a aula se torna interessante pois
o aluno é convidado a pensar e estimulado
a se tornar protagonista do seu aprendizado,
diante da pesquisa ele cria as hipóteses e busca conhecer as ideias criadas sobre o tema,
construindo um novo aprendizado, e desenvolO ensino híbrido encontra-se presente vendo a melhor maneira de aprender (ROMAna formação de cada indivíduo de forma indi- NOWSKI, 2006).
reta uma vez que ele está o tempo todo interligando o homem ao seu ambiente por meio
Diante disso, o professor transforma
de seus cliques e informações fora da sala de seu papel, pois ele passa de dono do conheaula, sendo necessário ampliar essa relação cimento para orientador, e tem diante de si
para facilitar o processo de aprendizagem da ferramentas eficientes que garantam as aulas
desenvolvido na escola (BACICH, 2019).
expositivas e o contato direto com o aprendizado, suprindo a necessidade do aluno acompaÉ preciso aproveitar todos os conceitos nhando a evolução dele diante das ferramentas
de construção de conhecimento para se obti- disponíveis, personalizando o ensino (ROMAver eficiência no desenvolvimento de habilida- NOWSKI, 2006).
des sejam motoras ou de raciocínio lógico,
criando e estimulando atividades que possibiDessa forma a escola passa a conslitem trabalhá-las, para que com o passar do truir a cidadania, abrindo espaço para as distempo à criança consiga reparar seus proble- cussões do que se lê desenvolvendo verdamas de aprendizagem, com a cooperação de deiro aprendizado, mantendo uma construção
todos que lidam com seu processo de forma- iniciada dentro dos muros escolares que pasção (BACICH, 2019).
sa para o mundo externo acaba desenvolvendo uma união entre o processo escolar e as
O ensino híbrido é uma tendência mun- coisas e ações que envolvem a vida do edudial, porém aqui no Brasil, desenvolvemos a cando, oferecendo a ele uma forma de desenprática por meio de visitas aos laboratórios de volvimento completa e coerente, cumprindo o
informática, onde os alunos podem acessá-lo papel social da educação que se condiciona
em meio as aulas do dia, tendo uma aula mais ao processo de construção estrutural e social
a da sala de informática desenvolvendo uma do aluno para sua participação em sociedade
combinação entre a aula de informática e os (ROMANOWSKI, 2006).
conteúdos complementares das aulas, levando
o aluno a contatar o tema da aula por meio da
Diante desta prática, observamos que
pesquisa em internet, para daí transmitir o con- as ferramentas tecnológicas se tornam aliadas
teúdo esperado (BACICH, 2019).
ao desenvolvimento do aluno servindo de apoio
ao professor dando ênfase a uma modalidade
Depois dessa aula de informática, pro- que existia na proposta educacional que era o
fessor e aluno se encontram na sala regular, ensino EAD. A muito o ensino a distância vem
onde se estuda e analisa mais profundamente contribuir com o processo escolar dos alunos
o conteúdo, se aprende os conceitos e desen- que não conseguem se adequar aos horários
volve os projetos, oferecendo os exercícios de das aulas presenciais e necessitam do aperfixação e esclarecendo as dúvidas existentes, feiçoamento profissional, realizando cursos a
esclarecendo os outros pontos que venham a distância (ROMANOWSKI, 2006).
surgir (ROMANOWSKI, 2006).
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O ensino híbrido permite que se tenha
uma associação do presencial e do tecnológico também para este público associado às
ferramentas e favorecendo o processo uma vez
que sua eficiência permite uma ampla experiência para todos os envolvidos, mesclando os
conteúdos presenciais e virtuais favorecendo
uma aprendizagem completa (ROMANOWSKI,
2006).

Existem diversas formas de implantação do modelo híbrido de aprendizagem, sendo necessário além de considerar a estrutura
física do prédio para alcançar sua eficiência,
construir uma estrutura coesa de forma, observando quais as tecnologias necessárias para a
implementação da proposta (OLIVEIRA et al.,
2001).
É papel da escola e de seus participantes, conhecer os problemas e analisá-los
estudando as dificuldades dos alunos, verificando seus interesses, estudando a causa dos
seus problemas e organizando um trabalho
que busque corrigir, ou pelo menos diminuir as
dificuldades apresentadas, buscando fornecer
condições básicas para que o indivíduo possa
desenvolver uma educação produtiva e feliz,
trabalhar atividades dinâmicas que se tornem
importantes para toda a sua vida, prevenindo,
desenvolvendo e corrigindo mutuamente problemas de aprendizagem favorecendo o desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2001).

É possível! Conseguiremos alcançar
maior número de alunos minimizando os problemas de aprendizagem dentro das unidades
escolares. O percurso para compreender este
processo, inicia-se na escola, porém, esta necessita adequar-se para a nova realidade adequando seus espaços para desenvolver tais
habilidades, apesar de infelizmente não ter
sido construída para isto, é preciso considerar que a escola ainda se encontra cheia de
medos e dificuldades, as quais permitem o desenvolvimento do individualismo, desencadeado devido às ideias autoritárias impostas onde
se tem como verdade a que está presente nos
livros, não sendo possível debatê-las ou quesPara aprender é preciso desenvolver
tioná-las, criando assim seres passivos (RO- uma metodologia adequada a proposta que
MANOWSKI, 2006).
está se desenvolvendo e na forma híbrida da
aprendizagem não é diferente, dentro desta
Para conhecer o aluno precisa sentir- proposta temos a prática blended learning ou
-se parte do todo, e à medida que ele toma semipresencial. Após escolhida a forma do enconsciência deste todo, existe um reconheci- sino, se faz necessário escolher qual a plataformento do processo que permite superar as di- ma que vai ancorar esta nova forma de ensinar,
ficuldades favorecendo a construção de novos para daí ajustar aos propósitos da aprendizasaberes.
gem objetivos que conduzam com o que se
deseja transmitir ajustado o proposto oferecido
Uma vez trabalhados estes processos pelo curso híbrido e ao tipo de tecnologia utiliestamos contribuindo para a construção da lin- zada (OLIVEIRA et al., 2001).
guagem autônoma, transformando o indivíduo
em senhor do seu saber, dando novo sentido
Para corrigir as dificuldades é preciso
ao verbo aprender, aprende-se não pelo sim- que se entenda a importância das escolhas de
ples fato de repetir palavras, mas pelo processo atividades significativas, para que estas sirvam
de entendimento do sentido que estas trazem como parâmetro para que se valorize e se reorescondidos por trás de seus escritos, aprende- ganize as atividades desenvolvidas consideran-se quando se enxerga mais profundamente a do sua eficiência, podendo este ser o caminho
ideia apresentada (OLIVEIRA et al., 2001).
para que o processo de aprendizagem torne-se
realmente produtor de conhecimento e trabalhe
as habilidades específicas do indivíduo, permitindo ao coordenador deste processo, atrelar
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novos eixos ao material oferecido, buscando
por soluções dos problemas de aprendizagem
apresentados corrigindo-os e facilitando o desenvolvimento do trabalho (OLIVEIRA et al.,
2001).

Este processo de construção permite
a reformulação das relações modificando as
estruturas e modelos de sociedade que são
reproduzidos dentro do ambiente escolar devido às relações estabelecidas. Seguindo este
modelo de educação oferecido pela escola
segundo Rodrigues (1985 p. 62) apud Zélia
(2001), a educação transmite exatamente o
que corresponde a herança cultural, política e
profissional da sociedade em que as pessoas
estavam inseridas, sendo possível e necessário transformá-las (RODRIGUES, 1985 p. 62
apud ZÉLIA, 2001).

Assim a escola passa a construir a cidadania, abrindo espaço para as discussões
dando atenção a todos os tipos de interação,
uma vez que se trata de um sistema de aprendizado personalizado, baseado em dados e necessidades reais. O equilíbrio entre aulas online e presenciais possibilita uma experiência
completa para todos os participantes (OLIVEIO grande objetivo educacional da déRA et al., 2001).
cada é o desenvolvimento de uma educação
onde as pessoas participem do sistema regular
É preciso que se tenha consciência de de ensino, onde este proporcione uma educaque não podemos continuar submissos à anti- ção significativa, que vem a ser um grande dega realidade da educação, é preciso ter ciência safio para profissionais da área e órgãos comde que ela deve ser mudada, pautando sempre petentes, pois a sociedade mostra-se ainda
na necessidade do novo, buscando interessa- incompreensível, insensível e não comprometidos capazes de transformar a realidade em da com sua educação, mas é preciso construir
mecanismos que modifiquem esta realidade.
que se encontram. O ato de ensinar passa ser
compreendido como uma fonte de poder e forA educação tem o papel de transforça na vida da pessoa, o que a leva a libertação mar o paradigma tradicional da escola, redo processo de escravidão (social, político, vendo sua forma de ensinar, percebendo que
econômico) que ele está inserido, modificando cada turma é uma turma, que cada escola é
os contextos sociais existentes (OLIVEIRA et uma escola, que somos únicos, e que é imal., 2001).
possível transformar a escola se continuarmos
pensando o processo como uma grande linha
O primeiro passo a ser dado, é o de de produção onde as máquinas criam peças
transformar o processo pedagógico de forma exatamente idênticas, todos temos habilidades
que este seja condizente com a proposta pe- diferentes, necessidades diferentes e as pessodagógica da unidade, permitindo que o traba- as que coordenam administram e idealizam as
lho a ser realizado seja flexível, utilizando-se do escolas devem pensar no todo, não da forma
tempo necessário para se alcançar o objetivo que pensam, individualizado o processo (ROproposto que podem ser dias ou até meses DRIGUES, 1985 p. 62 apud ZÉLIA, 2001).
para a concretização deste.
Algumas propostas de educação visam
orientar diante dos desafios, buscando viabiliO processo trilhado pelo ensino híbrido zar a organização e formação de todos que esé tão importante que se realizado de maneira tão envolvidos na proposta, oferecendo–lhes,
adequada torna-se interessante pois modifica subsídios adequados para a realização do seu
a forma com que lemos, interpretamos e en- trabalho. Oferecer qualidade para que estes
tendemos a informação recebida, ele instiga o consigam rever seu conhecimento, é uma condebate, a troca de ideias e permite que o aluno sideração de suma importância o que favorece
alcance total compreensão do que está vendo. sua aprendizagem, suas novas descobertas, e
sua construção da história.
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É preciso observar que as escolas públicas tem tido iniciativas públicas em que uma
pequena parcela, busca adequar a educação
para receber a população para participar da
gestão, sendo que o processo ainda engatinha
em tal processo, não tendo nem realizar pequenas experiências no assunto, e por isto não
oferecem apoio adequado aos seus profissionais e a população (RODRIGUES, 1985 p. 62
apud ZÉLIA, 2001).

O OBJETIVO DA PROPOSTA DE UMA
EDUCAÇÃO PAUTADA NO ENSINO
HÍBRIDO

Segundo BACICH et al. (2015), o objetivo de trabalhar nesta perspectiva educacional
passa por uma enorme lacuna social no que se
refere à compreensão de uma educação que
busque a transformação plena, que significa
englobar as múltiplas esferas da vida planetária e social, inclusive individual, favorecendo o
Esta abertura favorece a transformação processo educativo entendido como transforde vários pontos burocráticos da escola, uma mador.
vez que a comunidade escolar conhece as
necessidades do espaço inclusive no que diz
Com essa finalidade, o fazer Educarespeito à reorganização dos prédios,de forma ção se realiza de modo coerente com teoria
que se garanta ao aluno, seu direito constitu- emancipatória que implica na compreensão
cional de ir e vir sem restrições.
de que este processo se torna indispensável
Para o sucesso completo da educação
é preciso entender o contexto social a que o
ensino tem se proposto, permitindo que se alcance o objetivo, trabalhando contra a discriminação que ai esta, com os conhecimentos voltados a todos os alunos, mostrando que está à
frente de sua sala, mas, o poder não está centralizado em si, que todos são protagonistas do
conhecimento, que estão lá buscando novas
experiências para o crescimento individual de
cada um (RODRIGUES, 1985 p. 62 apud ZÉLIA, 2001).
O fortalecimento do grupo por meio
do respeito mútuo fortalece a equipe, fazendo
com que o professor perceba que ele não está
só, e a verbalização do eu, faz com que todos
se sintam uns só, responsáveis pela resolução
do problema arrancando o diretor do anonimato e levando-o ao sucesso esperado. A mudança iniciada busca uma solução para o problema na visão transversal da proposta, porém,
esta não é uma questão simples de ser tratada
porque trabalha com aspectos organizacionais
e interpessoais de recursos e a estrutura da
escola (RODRIGUES, 1985 p. 62 apud ZÉLIA,
2001).

para o entendimento da educação como instrumento mediador de interesses e conflitos entre
agentes do meio que usam e se apropriam do
ambiente e de seus recursos de modo diferenciado em condições materiais desiguais e em
contextos específicos tendo o diálogo como
base do processo.
Porém esta deve ter um objetivo específico, se aprofundando nos problemas sociais
existentes sem ignorar os saberes de forma a
criar uma concepção crítica. O segundo objetivo deste seria abrir a percepção dos problemas, observando-os em sua dimensão sendo
este apreendido pelos indivíduos em relação
aos olhares que se têm. Este entendimento implica em perceber as relações existentes entre
educação, sociedade e trabalho, em um processo global de aprendizagem em sua esfera
dimensional BACICH et al. (2015).
Outro objetivo seria a compreensão de
que o desenvolvimento da capacidade teórica no sentido de agir em situações concretas
do cotidiano da vida, conhecendo a realidade
em um processo de sistematização, reflexão e
ação. Por meio deste entende-se que falar em
educação transformadora é afirmar a educação enquanto práxis social que contribui para
o processo de construção com uma política
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consciente que implica em um processo conIndividualmente, é preciso reconhecer
cretização de alguns princípios indispensáveis em primeiro lugar que todos tem a ver com o
para a evolução humana BACICH et al. (2015). espaço que está a sua volta, e que só torna-se cidadão colocando em prática seu saber,
A educação híbrida porém, só tem su- ao perceber que existem problemas comuns a
cesso se todos os segmentos estiverem traba- várias pessoas, ao descobrir que tem quanto
lhando juntos, pois aí a função da escola estará membro da sociedade direitos e deveres, ao
correta pois, havendo união de todos os inte- criar mecanismos de expressar publicamente
resses, a escola assume a função de educar e sua opinião e quando entende que é preciso
transformar a sociedade por meio de projetos reunir forças para realizar as mudanças (BACIe do diálogo, porém quando não se tem o CH et al., 2015).
devido apoio é difícil implementar os devidos
programas de educação porque para trabalháUma educação híbrida como prática so-lo deve-se fazê-lo coletivamente não de forma cial na atual realidade é uma necessidade, de
individual, é preciso que haja integração, com cada indivíduo, pois, fora dos muros da escola,
todos trabalhando na mesma direção (BACICH não se realiza a leitura apenas para aprender
et al., 2015).
a ler, aprende-se a ler para entender o mundo,
é um meio de o indivíduo se socializar, obter
Na medida em que tomamos consci- as informações necessárias e se comunicar. A
ência de que todas as questões educacionais modificação da gestão escolar além dos munão se prendem somente às ideias do diretor, ros da escola possui um caráter de autonomia,
mas que o engloba também o seu entorno, de independência, que permite ao aluno ser
sendo mais propício discutir tais questões que dono do seu saber, e é assim que deveria ser a
dizem respeito a toda a comunidade uma vez escola, um local de construção que possuísse
que concentra um grande contingente de crian- sentido e valores para os alunos e pudessem
ças, jovens e adultos formadores de opiniões. ajudar na construção da personalidade (BACIAssumir a educação como projeto significa en- CH et al., 2015).
riquecer o trabalho pedagógico da escola uma
vez que se trata de uma vertente que exige por
É preciso mudar o fato de a escola ser
sua própria natureza, o exercício da transdisci- mera reprodutora dos saberes dominantes, ela
plinaridade, envolvendo todas as disciplinas e não permite aos indivíduos pensar por si próáreas do conhecimento por meio da inter-rela- prio, pois indivíduos pensantes criam cidadãos
ção da grade curricular (BACICH et al., 2015). críticos, e estes causaram problemas, questionaram, então seria uma população bem mais
Além de criar atividades que permitam difícil de controlar. É difícil para o educador
iniciativas iniciais de discussão , contando com transferir as oportunidades oferecidas no exteo apoio de diretor, coordenador, professores, e rior da escola para seu interior, pois, nem tudo
comunidade, é preciso também criar projetos o que se experimenta fora pode ser reproduextra classe que oferecem oportunidade aos zido dentro dos muros da escola, pois lá fora,
alunos de desenvolverem o senso de cidada- a vida apresentada mostra-se desafiadora, e é
nia exteriorizando o que se aprende , intera- assim que ela deve ser, pois transforma o alugindo e favorecendo ações que ampliem os no em um indivíduo confiante (BACICH et al.,
limites da escola para a sociedade (BACICH 2015).
et al., 2015).
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Para aprender deve-se aguçar a curiosidade, e isto ocorre no dia a dia porque nosso
aluno precisa entender o que ocorre no dia a
dia e o faz por uma necessidade básica de sobrevivência, ele precisa decifrar os códigos, e
para isso ocorre uma interação do gestor com
a escola.
O ensino híbrido ocorre por meio de
um processo dinâmico, o que incentiva a comunidade a querer conhecer mais e mais do
mundo escolar, as pistas vão aparecendo a comunidade as vai decifrando até construírem o
processo de gestão convencional. Porém para
que haja condições favoráveis para esta construção, é preciso que existam espaços disponíveis onde será realizada a proposta de trabalho
(BACICH et al., 2015).
A intervenção da comunidade é muito
importante neste processo, auxiliando-a para
que ela consiga levantar todas as hipóteses
e buscar respostas para todas elas, encontrando-as. Porém, não se deve nunca oferecer
respostas prontas que a impeçam de pensar,
e decifrar os enigmas apresentados, pois tal
ação a impediria de decifrar ele retirando toda
a magia da construção do processo de gestão
democrática (BACICH et al., 2015).

alidade a partir de um contexto significativo de
forma global, percebendo o ser humano como
uma unidade diversa, e complexa (BACICH et
al., 2015).
Para a Educação ser emancipatória
e transformadora é preciso compreender o
quadro de crise em que se vive, utilizando o
espaço escolar para modificar o pensamento
e transformar a realidade por meio do diálogo. Observa-se também que para que haja
tal transformação é necessário que todos os
segmentos trabalhem juntos, é preciso que
se criem políticas públicas adequadas para a
transformação das condições em que a escola ocupe seu lugar de mediadora para que a
sua proposta seja feita de forma consciente. A
mudança só se dará após a reflexão da necessidade de mudança de forma consciente (BACICH et al., 2015).

Percebe-se ainda que é preciso dar a
educação o devido valor, percebendo a educação ambiental como transformadora quando
realizada pela própria comunidade, por meio
do respeito e do conhecimento dos saberes
dessa população. Observa-se que o trabalho
participativo modifica a política cultural da sociedade transformando os valores norteando
os conteúdos oferecendo um potencial crítico
O primeiro passo a ser dado é o de à população exercitando o questionamento e
transformar o processo pedagógico de forma a opção de valores significativos mais dignos
que este seja condizente com a proposta pe- (BACICH et al., 2015).
dagógica da unidade, permitindo que o trabalho a ser realizado seja flexível, utilizando-se do
O papel da escola que não pode e não
tempo necessário para se alcançar o objetivo consegue realizar a transformação educacional
proposto que podem ser dias ou até meses sozinho devido à falta de espaço e continuapara a concretização deste.
ção dos projetos, por falta de espaço social, e
conhecimento, inicialmente é necessário que o
O trabalho democrático torna-se mais professor aprenda o conhecimento para depois
interessante por meio do acesso da comunida- transportá-lo para seus alunos de forma signifide escolar, permitindo que os alunos tenham cativa e ordenada. Tudo leva a crer que a eduacesso ao material e recontem de seu jeito as cação híbrida só terá sucesso quando esta for
histórias lidas. Oferecendo ao grupo acesso às incluída no cotidiano, tornando-se prática diáopiniões e decisões, permitindo o desenvolvi- ria, para isto, seria necessárias transformações
mento do senso crítico de cada indivíduo sen- e conscientização social, levando o indivíduo
do pertinente a Educação crítica, não se deriva a perceber-se participante e responsável pelo
de saberes desunidos, mas de apreender a re- meio em que se vive (BACICH et al., 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste artigo, pude comprovar que a educação tem passado por um processo
de modificação sofrida pelas dificuldades e que apesar de todas as ações estas lhe parecem
insignificantes, num primeiro momento, elas se tornam desgastantes devido à falta de estrutura
e conhecimento profissional, dificultando as relações entre professores e alunos.
Percebo que ao valorizar profissional oferecendo meios para que seu conhecimento
esteja sempre sendo renovado, o sistema está valorizando o processo pedagógico e o psicopedagógico, estabelecendo uma relação ampla com o saber e o aprender, vencendo desafios e
enfatizando a resolução dos problemas causados pelas necessidades dos alunos.
Modificar os currículos, reestruturar a política educacional oferecendo melhores condições de ensino – aprendizagem é o caminho para a resolução da degradação e da falta de
sucesso do processo de democratização nas escolas.
Concluindo também que órgãos da educação, segurança e assistência social, pois as
construções e reestruturações desta são de suma importância para que amenizar, a pressão
sofrida pelos educadores no processo de ensinar, pois assim estes aprenderiam a lidar com a
demanda tão heterogênea que estão recebendo em sala de aula.
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PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: As habilidades psicomotoras são uma neurociência que transforma o pensamento
motor harmônico. A evolução psicomotora é considerada um dos aspectos principais do desenvolvimento até o início do pensamento operatório (em torno de sete anos) e não é definitivamente concluída, em indivíduos normais, até a obtenção do pensamento formal (em torno
de doze anos). O objetivo geral do presente estudo é demonstrar como os jogos podem ser
utilizados como recursos didáticos no ensino de operações fundamentais com números inteiros. De modo específico este trabalho busca num primeiro momento descrever a Psicomotricidade; num segundo momento explicar as etapas do desenvolvimento psicomotor; e, por
fim, analisar a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil. Para fundamentação,
realização e conclusão do estudo o levantamento de referências bibliográficas é imprescindível. Portanto, este trabalho se desenvolverá por meio de pesquisas bibliográficas.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação Infantil; Desenvolvimento Psicomotor.
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INTRODUÇÃO

A

s habilidades psicomotoras são uma neurociência que transforma o pensamento
motor harmônico. A educação psicomotora é o “ponto de partida” para o processo de aprendizagem das crianças. Geralmente, se o seu filho tem dificuldades de
aprendizagem, é o resultado de alguma deficiência no desenvolvimento psicomotor.
A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor constituído dificilmente pode
apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção do gráfico, na distinção das letras, na
ordem das sílabas, no pensamento abstrato e na análise gramatical e lógica, entre outros. A escola e o professor têm, especialmente nos anos iniciais, importância, influenciando diretamente
o desenvolvimento do aluno (ROSSI, 2012).
O desenvolvimento do ser humano refere-se às sucessivas transformações pelas quais
um óvulo fertilizado sofre até se tornar adulto. Dentre os aspectos desse processo de mudanças,
o desenvolvimento físico e psicomotor exige atenção especial nos primeiros anos de vida da
criança pelas transformações rápidas e sucessivas que ocorrem em sua vida e pelas repercussões que elas têm no desenvolvimento global do ser humano global inclusive na Educação Infantil, fato que motivou o desenvolvimento deste trabalho. Nesta perspectiva, este estudo propõe
a seguinte questão: Qual a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil?
O objetivo geral do presente estudo é demonstrar como os jogos podem ser utilizados
como recursos didáticos no ensino de operações fundamentais com números inteiros. De modo
específico este trabalho busca num primeiro momento descrever a Psicomotricidade; num segundo momento explicar o desenvolvimento psicomotor; e, por fim, analisar a importância da
Psicomotricidade na Educação Infantil.
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. PSICOMOTRICIDADE
O termo psicomotricidade nasceu há pouco tempo, mas sua origem remonta há alguns
séculos. De fato, já em 427 a.C. Platão falou da dualidade entre a alma e o corpo. Aristóteles
falou da unidade psicossomática. Os autores falaram sobre o corpo e a psique de diferentes
maneiras, o que levou a um conceito em constante movimento: psicomotricidade.
No século XVII, para Descartes, o pensamento está acima do corpo, é predominante.
No final do século XIX, as correntes de pensamento estão em torno da questão do corpo. Há
muito pensamento sobre o corpo e a mente. O corpo está carregado de significado, incorpora a
psique. No início do século XX, a neurologia se moveu em direção a três polos: neurofisiologia,
neuropsiquiatria, patologias corticais. A corrente neurológica estava muito presente. Mas a psiquiatria também está se desenvolvendo. Piaget tratou da inteligência como um meio de adaptação (MACHADO; TAVARES, 2010),
A história da psicomotricidade, representada já um século de esforço de ação e de pensamento, a sua cientificidade na área
da cibernética e da informática, vai-nos permitir certamente, ir mais longe da descrição das relações mútuas e recíprocas
da convivência do corpo com o psíquico. Está intimidade filogenética e ontogenética representam o triunfo evolutivo da
espécie humana; um longo passado de vários milhões de anos de conquistas psicomotoras (FONSECA, 1988 p. 99).
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A psicomotricidade está diretamente relacionada à dimensão psíquica. A emoção contribui para o desenvolvimento emocional e intelectual. Ela tem um papel de liderança no desenvolvimento da criança. O termo psicomotricidade foi inicialmente concebido na Alemanha em 1843
por Wilhelm Griesinger, fundador da e depois retomado na França por Ernest Dupré no início do
século XX.
O conceito foi investido e desenvolvido em vários campos de pesquisa: pedagogia, psiquiatria, psicologia. Há uma longa jornada desde os primeiros momentos (século XIX), em que
há uma conexão significativa entre um distúrbio motor e sua equivalência com um modo de ser e
de se comportar, expresso pela linguagem não-verbal. A psicomotricidade se estabeleceu como
uma disciplina que permite combinar esses termos e formar um todo comum. A partir daí, para
o conceito atual, há uma história densa, embora jovem (MACHADO; TAVARES, 2010).
Na filosofia e na psicologia, o estudo do corpo como um centro espiritual em Henri Bergson e como um fenômeno em Husserl ou centro de percepção em Merleau-Ponty promoveu pesquisas em diferentes disciplinas. O conceito psicomotor apareceu no início do século XX com as
descobertas básicas da neuropsiquiatria. Autores como Wernicke, Dupré, Sherrington e outros
foram os que transcenderam o pensamento dualista, demonstrando a relação entre desordens
motoras e mentais (GONÇALVES, 2004).
Adicionalmente, menciona-se o trabalho de Freud e todo o desenvolvimento psicanalítico
subsequente, que fornece a base e o funcionamento dinâmico das pessoas, nesta linha o DW
Winnicott é fundamental para a consideração do desenvolvimento sensório-motor como o eixo
transversal na formação da personalidade. De uma perspectiva diferente da freudiana, também
é necessário considerar as contribuições de Jung e seus seguidores sobre a importância do
corpo no desenvolvimento simbólico que se manifesta através do mito da história ou da arte
(GONÇALVES, 2004).
Finalmente, deve se considerar durante esta primeira metade do século XX, o surgimento
de métodos de grandes pedagogos como Montessori, Decroly, Freinet, Deligny, etc. No entanto,
Julian de Ajuriaguerra e seus colaboradores (como os professores Dr. Richard e Dr. Guimón) vão
completar as bases da noção de habilidades psicomotoras; integrando as contribuições da neuropsiquiatria, psicologia do desenvolvimento, psicanálise e as correntes da pedagogia moderna
(MACHADO; TAVARES, 2010).
Desde os tempos antigos, o ser humano é concebido de maneira dupla, composta de
duas partes: o corpo e a alma. Ainda hoje, principalmente pela influência das ideias de René
Descartes, pensa-se que o ser humano é esquematicamente composto por duas entidades distintas: sua realidade física, por um lado, claramente identificada como o corpo, que possui as
características dos elementos materiais (peso, volume e etc. ) e, por outro lado, uma realidade
que não se considera diretamente tangível e que está relacionada à atividade do cérebro e do
sistema nervoso a que se denomina psique, alma ou espírito (FONTANA, 2012).
Certamente, devido ao seu esquematismo, a explicação do funcionamento humano
como uma máquina complexa (o corpo) liderada por um piloto experiente (a psique) ainda está
tão arraigada no pensamento atual. Além das implicações morais ou religiosas que enfatizam
fortemente a hipótese da alma como algo qualitativamente diferente do corpo. A inadequação
desse tipo de explicação é cada vez mais evidente, pois o corpo humano não é um mecanismo
a serviço de uma entidade superior.
O grau de evolução que a espécie humana alcançou permite que ela use suas possibilidades corporais (o cérebro também é um corpo) para criar, comunicar, resolver problemas,
perceber, ter sensações, se relacionar, ter sentimentos, entender, desejar, acreditar, lembrar, projetar, organizar, tirar conclusões, etc., enfim, realizar atividades, de forma mais ou menos controlada ou espontânea, que constituam a especificidade de seu comportamento, que os identifica
como seres humanos, além de sua forma humana (FONTANA, 2012).
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Em todas as atividades que o homem realiza, sejam elas evidentes ou não, existe um
componente corporal, nem sempre fácil de reduzir o funcionamento de um conjunto de músculos, ossos, fibras e glândulas que atuam mais ou menos automaticamente. A mentalidade dualista acostumou a todos com a ideia de que o ser humano tem um corpo, como se fosse algo acessório, sem considerar que o corpo está sempre presente, inequivocamente (FONTANA, 2012).
A cinética é a parte da física que estuda o movimento dos corpos (dos objetos materiais), mas, convencida de que o estudo do movimento humano excede esse quadro de análise,
é necessária uma nova disciplina, a psicomotricidade, para aprofundar o estudo das implicações
recíprocas do movimento e atividades relacionadas na evolução e no comportamento global do
ser humano.
A habilidade psicomotora como o nome indica claramente, tenta relacionar dois elementos: o psíquico e o motor. É algo basicamente referido ao movimento, mas com conotações
psicológicas que excedem o puramente biomecânico. As habilidades psicomotoras não se preocupam, portanto, com o próprio movimento humano, mas com a compreensão do movimento
como fator de desenvolvimento e expressão do indivíduo em relação ao seu ambiente (GONÇALVES, 2004).
Ao estudar o movimento como um fenômeno comportamental, ele não pode ser isolado
de outras coisas. Somente considerado globalmente, onde movimentos expressivos e atitudes
significativas estão integrados, é possível perceber a especificidade motora e atitudinal do ser
humano. As habilidades psicomotoras buscam fazer uma leitura globalizada do progresso e
aquisição dos movimentos motores que marcam a evolução da criatura humana e cuja importância determina a evolução de outros processos (linguagem, relacionamento afetivo, aprender
a ler, escrever e calcular etc.).
Nesse sentido, pode-se considerar as habilidades psicomotoras como uma área do conhecimento que lida com o estudo e a compreensão de fenômenos relacionados ao movimento
corporal e seu desenvolvimento ambiente (GONÇALVES, 2004).
A evolução psicomotora é considerada um dos aspectos principais do desenvolvimento
até o início do pensamento operatório (em torno de sete anos) e não é definitivamente concluída,
em indivíduos normais, até a obtenção do pensamento formal (em torno de doze anos). Além
do estudo do desenvolvimento normal do sujeito, trata da compreensão das dificuldades ou distúrbios que podem ocorrer como resultado de alterações na aquisição de padrões normais de
movimento (OLIVEIRA, 2013).
Esse conceito aproxima o ser humano das habilidades psicomotoras como área de conhecimento e estudo. Mas as habilidades psicomotoras também são, e talvez fundamentalmente,
desde o início, uma técnica que visa desenvolver as habilidades do indivíduo (inteligência, comunicação, afetividade, aprendizado...) através do movimento, tanto em indivíduos normais como
em pessoas que sofrem de distúrbios motores.
Nesse sentido, as habilidades psicomotoras são uma abordagem da intervenção educacional ou terapêutica, cujo objetivo é o desenvolvimento de possibilidades motoras, expressivas
e criativas do corpo, o que o leva a concentrar sua atividade e interesse em movimento e ação,
incluindo tudo o que deriva disso: disfunções, patologias, estímulos, aprendizado etc. (OLIVEIRA,
2013).
Em suma, as habilidades psicomotoras são propostas, como objetivo geral, para desenvolver ou restaurar, através de uma abordagem corporal (através do movimento, postura, ação e
gesto), as habilidades do indivíduo. Pode-se até dizer que a psicomotricidade pretende chegar
pela rota corporal ao desenvolvimento das diferentes aptidões e potencialidades do sujeito em
todos os seus aspectos (motor, afetivo-social, comunicativo-linguístico, intelectual- cognitivo),
(PINHO et al., 2009).
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A psicomotricidade tem como objetivo ajudar a criança, fazendo com que ela se desenvolva, estimulando todos os seus movimentos. Além disso, a psicomotricidade envolve 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, assim, melhorando a sua concentração (ROSSI, 2012).
No campo educacional, uma concepção de habilidades psicomotoras foi desenvolvida
como uma maneira de estimular o processo evolutivo normal da criança em seus primeiros anos
(geralmente desde o nascimento até os 8 anos). Essa atividade psicomotora educacional é direcionada, como de costume na escola, a um grande grupo e responde a uma abordagem educacional clássica que pode ser resumida no esquema de programação-desenvolvimento- avaliação
com características próprias: observação, estruturação da intervenção, diagnóstico (equilíbrio)
psicomotor, etc. (PINHO et al., 2009).
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
O desenvolvimento psicomotor descreve como a mobilidade do recém-nascido muda
e melhora com o tempo. O desenvolvimento
psicomotor descreve a aquisição gradual do
sistema muscular pela criança como a motricidade primária (reflexos arcaicos), a maturação
do sistema nervoso central, a progressão do
despertar e da repetição de suas experiências
motoras.
Esse desenvolvimento motor é inseparável do desenvolvimento sensorial com o qual
opera em interação permanente. Por exemplo,
para entender um objeto, a criança deve coordenar sua visão e compreensão (CAVALARI;
COURA, 2010).
Essas mudanças foram objeto de importantes pesquisas em psicologia do desenvolvimento. O desenvolvimento de habilidades
motoras envolve interações importantes entre
a criança e seu ambiente. Também envolve
interações complexas entre sistemas físicos e
genéticos (especialmente reflexos) presentes
no nascimento e o desenvolvimento sensorial,
emocional, social e cognitivo da criança que é
amplamente aprendida ou construída.
O desenvolvimento psicomotor se preocupa com habilidades motoras gerais (por
exemplo, aprender a andar) e habilidades motoras finas (por exemplo, segurando uma colher), (CAVALARI; COURA, 2010).

ESQUEMA CORPORAL
Esse conceito pode ser definido como
a representação que se tem do corpo, dos diferentes segmentos, de suas possibilidades de
movimento e ação, bem como de suas diversas
limitações. É um processo complexo, vinculado
a processos perceptivos, cognitivos e físicos,
que começa após o nascimento e termina na
puberdade, com maturação neurológica e sensível, interação social e desenvolvimento da linguagem.

As experiências produzidas pelo movimento, os resultados desse movimento e a
percepção do corpo dos outros estabelecem
os fundamentos sobre os quais a percepção
do próprio corpo será elaborada (FONTANA,
2012). E segundo Wallon: “O esquema corporal é um elemento básico indispensável para a
formação da personalidade da criança. É uma
representação relativamente global, científica e
diferenciada que a criança tem do seu corpo”
(WALLON apud FONTANA, 2012 p. 46).
Os distúrbios do esquema corporal, se
não por causa neurológica, estão relacionados
a déficits em seus conhecimentos ou em sua
representação simbólica, devido a lateralização
inadequada, concepção espacial ou porque não
podem posicionar o corpo como um objeto no
campo do relacionamento. Considera-se que
uma criança apresenta um atraso na elaboração do esquema corporal se, aos três anos,
não conseguir reconhecer, apontar ou nomear
os elementos do rosto, ou se, aos seis anos,
não o reconhecer em si mesmo ou não puder
representá-lo. Espera-se também que, nessa
idade, as crianças consigam distinguir sua direita e esquerda e conheçam alguns conceitos
simples de espaço-tempo, como cima / baixo,
frente / trás, primeiro / último, ontem / amanhã,
etc. (FONTANA, 2012).
Durante o segundo ano de vida, a criança manifesta uma diferenciação progressiva de
algumas partes do corpo e, no terceiro ano, as
crianças são capazes de identificar olhos, boca,
ouvidos, nariz, mãos, braços, pés e pernas. A
linguagem terá um papel essencial na construção do esquema corporal, pois além de permitir
nomear as partes que compõem o corpo, como
reguladora das sequências de atos motores na
interação com o meio ambiente através do jogo.
A representação do corpo torna possível
usar o corpo de forma coordenada, ajustando a
ação ao que se deseja ou deseja. Dos seis aos
doze anos, o esquema corporal continua sendo
aperfeiçoado, o movimento se torna mais reflexivo, permitindo uma potencialização da representação mental do corpo e do movimento em
função do tempo e do espaço (GIBELLI, 2014).
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LATERALIDADE
O corpo humano, embora no nível
anatômico seja simétrico, no nível funcional é
assimétrico. O termo lateralidade refere-se à
preferência de usar uma das partes simétricas
do corpo humano, mão, olho, ouvido e pé. O
processo pelo qual se desenvolve é chamado
lateralização e depende da dominância hemisférica. Assim, se a dominância hemisférica for
deixada, uma dominância lateral direita é apresentada e vice-versa. Se uma pessoa é destra
ou canhota depende do processo de lateralização (FONTANA, 2012):
O conhecimento “esquerda-direita” decorre da noção
da dominância lateral. É a generalização da percepção do eixo corporal, a tudo que cerca a criança, esse
conhecimento será mais facilmente aprendido quanto
mais acentuado e homogêneo for a lateralidade da
criança. Com efeito, se a criança percebe que trabalha naturalmente com “aquela mão”, que “aquela mão”
é a mão direita ou esquerda (OLIVEIRA, 2015 p. 21).

ESTRUTURAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL
A orientação espacial implica estabelecer relações entre o corpo e outros objetos
e está associada ao espaço perceptivo e inclui essencialmente relações topológicas. A
estruturação do espaço implica a aquisição
de noções de conservação, distância, reversibilidade, etc., tornando-se um processo longo, configurado desde os planos mais simples
(para cima, para baixo, para frente, para trás...)
até os mais complexos (direita-esquerda), ocorrendo primeiro na ação e subseqüentemente
sendo representados em si mesmo, no outro e
no espaço com objetos (GIBELLI, 2014).
Não se pode confundir domínio dominante com noções espaciais direita-esquerda
discriminatórias em si próprio ou nos outros. O
conceito direita-esquerda é configurado entre
cinco e oito anos. Geralmente, crianças de seis
anos adquirem os conceitos espaciais básicos
e a noção de direita e esquerda sobre si mesmas.
A discriminação da direita e esquerda
de outro oposto é alcançada a partir de oito
anos e a posição relativa de três objetos aos
onze a doze anos. O conhecimento desses
conceitos é essencial para a aprendizagem
escolar, uma vez que o desconhecimento está
relacionado a alterações na leitura (dislexia),
escrita (disgrafia) e dispraxias (GIBELLI, 2014).

Uma criança é considerada homogeneamente lateralizada se usar consistentemente
os elementos de um determinado lado, seja o
direito (destro) ou o esquerdo (canhoto). Quando a execução de um sujeito com uma mão
é tão boa quanto com a outra, é chamada de
ambidestro.
A lateralização ocorre entre três e seis
anos. Se uma criança de cinco anos ainda não
definiu sua dominância lateral, principalmente
a referente à mão, é necessário direcioná-la
A estrutura temporal possui dois compara o lado ou a mão com a qual o sujeito é ponentes principais: ordem e duração. A ormais hábil e / ou preciso (FONTANA, 2012).
dem permite tomar consciência da sequência
de eventos e a duração permite estabelecer o
início e o fim deles. O ritmo sintetiza os dois
elementos que constituem a base da experiência temporal. A evolução do entendimento de
ordem e duração ocorre de dois a doze anos.
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Crianças de dois a seis anos de idade
têm dificuldades em estabelecer séries cronológicas e lógicas de eventos, mas, com sete
a doze anos de idade, podem realizar tarefas
lógicas que envolvem conservação, reversibilidade e ordenação, o que ajudará Noções temporárias são totalmente adquiridas (FONTANA,
2012).
A relação íntima entre ritmo e habilidades motoras é evidente no movimento. Igualmente relacionados são o ritmo e a leitura no
início de seu aprendizado, pois exige que as
estruturas visuais sejam transformadas, distribuídas no espaço, em estruturas auditivas,
distribuídas ao longo do tempo. Ao escrever
o ditado, ocorre o processo inverso e as duas
estruturas espaço-temporais são integradas ao
processo de leitura e escrita. Indivíduos disparáxias apresentam grandes dificuldades na
reprodução de estruturas rítmicas (FONTANA,
2012).

COORDENAÇÃO DINÂMICA E
VISOMANUAL
A coordenação consiste no uso conjunto de diferentes grupos musculares para a
execução de uma tarefa complexa. Isso é possível porque os padrões motores anteriormente independentes são encadeados, formando
outros padrões que serão posteriormente automatizados.
Uma vez que certos padrões são automatizados, a apresentação de certo estímulo
é a sequência dos movimentos, de forma que
o nível de atenção prestado à tarefa diminui,
podendo abordar outros aspectos mais complexos ou até diferentes. A coordenação dinâmica geral desempenha um papel importante
na melhoria dos controles nervosos e na precisão das sensações e percepções (FONTANA,
2012).

O exercício neuromuscular resulta em
autocontrole que se reflete em qualidade, precisão e domínio na execução de tarefas. Para
que o gesto seja correto, devem ser dadas as
seguintes características motoras: precisão ligada ao equilíbrio geral e independência muscular, possibilidade de repetir o mesmo gesto
sem perda de precisão, independência direita-esquerda, adaptação ao esforço muscular,
adaptação sensório-motora e adaptação ideomotora (representação mental dos gestos a serem realizados para alcançar o ato desejado).
Essas qualidades evoluem com base na maturidade neuromotora e no treinamento (FONTANA, 2012).

TÔNUS MUSCULAR
Esse conceito refere-se ao grau de contração muscular, variando de hipertonia (tensão) a hipotonia (relaxamento). Está sujeito,
em parte, ao controle involuntário dependente
do sistema nervoso e, em parte, ao controle
voluntário. É regulado como resultado de diferentes experiências que estão ocorrendo desde que exijam controle corporal para adaptar
as ações aos objetivos. Esse aspecto afeta o
controle postural e o grau de extensibilidade
dos membros. É um fator relacionado à manutenção e controle da atenção, emoções e personalidade (GIBELLI, 2014).

INDEPENDÊNCIA MOTRIZ
Consiste na capacidade de controlar
separadamente cada segmento motor necessário para a execução de uma determinada tarefa, aspecto que se espera que seja realizado
corretamente em crianças de sete a oito anos
(FONTANA, 2012).
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CONTROLE RESPIRATÓRIO
A respiração está ligada à percepção
do próprio corpo e à atenção internalizada que
controla o tônus muscular e o relaxamento segmentar. Existe uma ligação estreita entre respiração e comportamento. Há evidências da
relação entre o centro respiratório e as partes
corticais e subcorticais do cérebro.
A respiração depende do controle voluntário e involuntário e está relacionada à atenção e emoção. A consciência de como se respira e a adequação de como se faz, tanto em
termos de ritmo quanto de profundidade, são
os aspectos fundamentais do controle respiratório (GIBELLI, 2014).

A educação psicomotora deve ser considerada como
uma educação de base na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares e escolares; leva a criança a tomar consciência de ser corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar
o tempo, a 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 apud SACCHI; METZNER, 2019, online).

Para as crianças, a Psicomotricidade
na Educação Infantil possui enorme relevância no que se refere à sua formação, tendo em
vista que mediante atividades psicomotoras as
crianças possuem a chance de conhecer a si
mesmo e ao outro. A Psicomotricidade sendo
exercitada de forma eficiente desde tenra idaEQUILÍBRIO
de, etapa vital do desenvolvimento humano,
Ele reúne um conjunto de habilidades pode atuar na prevenção de dificuldades de
estáticas e dinâmicas, incluindo controle de aprendizagem (FONSECA, 2008),
postura e desenvolvimento de locomoção. É
uma etapa essencial no desenvolvimento neu- É nesse período que se instalam as principais dificuldaropsicológico da criança, pois é fundamental des em todas as áreas de relação com o meio ao qual está
para executar qualquer ação coordenada e in- inserido e que, se não forem exploradas e trabalhadas
tencional. Quanto menos equilíbrio a criança a tempo, certamente trarão prejuízos como dificuldades
tiver, mais energia consumirá na execução e na escrita, na leitura, na fala, na sociabilização, entre oucoordenação de uma determinada ação, fazen- tros. [...] Observando o indivíduo de forma global, a psido com que ela acabe distraindo a atenção e comotricidade faz-se necessária tanto para a prevenção
e tratamento das dificuldades quanto para a exploração
aumentando a ansiedade (GIBELLI, 2014).
do potencial ativo de cada um (BUENO, 1998, p. 51).

A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Incentivar o desenvolvimento motor,
cognitivo, psicomotor, afetivo na educação Infantil é de enorme relevância para que a criança não tenha dificuldades quando atingir a
idade adulta. Dentre os principais motivos de
retardo motor pode se citar: baixo peso ao nascer, índice educacional precário dos pais, infecções neonatais, distúrbio cardiovasculares,
neurológicos e respiratórios, baixas condições
socioeconômica, desnutrição e prematuridade
(WILLRICH, 2008),

Ao se estimular a criança de diversas
maneiras auxilia com que esta comece a executar mais conexões cerebrais, e quando esta
alcançar a etapa da alfabetização já possuirá
uma gama de competências desenvolvidas,
necessitando somente de aperfeiçoamento
e aprofundamento (MANEIRA; GONÇALVEZ,
2015).
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As habilidades psicomotoras do menino e da menina desde o nascimento e durante os primeiros anos de vida correspondem a
anos vitais para que seu potencial possa ser
plenamente desenvolvido. Seu tratamento deve
ocupar os objetivos e conteúdos curriculares
da Educação Infantil, a fim de alcançar o grande objetivo da educação infantil: o desenvolvimento integral da pessoa (FONSECA, 2008).
Essencialmente, as habilidades psicomotoras favorecem a saúde física e psíquica
da criança, pois é uma técnica que ajuda você
a dominar o movimento do corpo de maneira
saudável, melhorando seu relacionamento e
comunicação com o mundo ao seu redor.
Destina- se a todas as crianças, geralmente até os 7 anos de idade, e em casos
especiais é recomendado para quem tem hiperatividade, déficit de atenção e concentração e
dificuldades de integração na escola. As habilidades psicomotoras permitem que as crianças
explorem, investiguem, superem e transformem
situações de conflito, interajam com outras pessoas, desfrutem de brincadeiras em grupo e se
expressem livremente (LAPIERRE, 2002).
Além disso, as habilidades psicomotoras são seguras para meninos e meninas,
porque as habilidades psicomotoras são uma
técnica que, por intervenção corporal, busca
aprimorar, estabelecer e reeducar ou aprimorar os aspectos globais, motores, cognitivos
e afetivos da pessoa. Através das habilidades
psicomotoras, pretende-se que o menino e a
menina se divirtam, desenvolvam e melhorem
todas as suas habilidades motoras básicas e
específicas (LAPIERRE, 2002).
Através do movimento, a criança consegue expressar seus sentimentos, sejam eles
bons ou ruins, pois o seu corpo fala através de
seus gestos. Neste sentido, se torna imprescindível a observação apurada de cada criança,
suas reações são inesperadas com relação à
imagem corporal que se tem de si, como demonstração de timidez e ousadia, medo ou coragem, insegurança ou segura de si, superação de seus limites e muito mais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica.
Neste sentido a sua finalidade é de ampliar o
tema abordado e entender a psicomotricidade,
possibilitando mais informações sobre o assunto, flexibilizando de maneira viável no que
diz respeito a diversos conceitos que se referem ao fenômeno estudado.
De acordo com os seus objetivos, esta
pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa
exploratória que “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-los mais explícitos ou a construir
hipóteses” (GIL, 2008, p. 41).
A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo no qual privilegia expor os fatos e comportamento dos indivíduos de um grupo ou população, buscando entender o comportamento
e particularidades do objeto do qual está sendo
estudado. O procedimento aplicado foi referente a uma revisão bibliográfica sobre o assunto relativo à psicomotricidade: que de acordo
com Severino (2007) a pesquisa bibliográfica:
E aquela que se realizada a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.
utiliza-se dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos outros autores do estudo analítico
constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).

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

O levantamento bibliográfico será feito
a partir da análise de fontes secundárias que
abordam o tema da indisciplina no ambiente
escolar. As fontes são livros, artigos, documentos monográficos, periódicos (jornais, revistas,
etc), textos disponíveis em sites confiáveis, entre outros locais que apresentam um conteúdo
documentado. A coleta de dados foi realizada
por de dados que já se encontram disponíveis,
pois já foram objeto de estudo e análise: livros;
teses, artigos. A análise de dados foi feita através de maneira qualitativa. Nessa perspectiva,
esse trabalho buscou responder questões sobre o tema.

Minayo (1993, p. 23) postula que é
“uma atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade’’. É uma
atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados.
Segundo Bruyne (1991), a metodologia
deve ajudar a explicar não apenas os produtos
da investigação científica, mas, principalmente, seu próprio processo, pois suas exigências
não são de submissão estrita a procedimentos
rígidos, mas, sim, da fecundidade na produção
dos resultados.

Nesse sentido entendemos que o fenômeno que estamos pesquisando já vem sendo
estudado por vários pesquisadores relacionado
a esse assunto buscando um aprofundamento
mais abrangente sobre esse problema através
de uma variedade de autores e documentos
para terem uma base teórica confiável.
Desse modo, esta pesquisa é aprofundada com base em matérias que já foram
elaboradas, sendo fundamental para organizar
informações sobre o tema em questão facilitando a organização e explicação de dados do
objeto de estudo.
A metodologia de pesquisa torna-se
indispensável para a qualidade e confiabilidade do trabalho científico. Logo, é importante e
necessário classificá-la quanto à sua natureza,
sua maneira de abordar o problema, seus objetivos e os procedimentos técnicos utilizados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As habilidades psicomotoras ocupam um lugar importante na educação infantil, pois
especialmente na primeira infância, há uma grande interdependência no desenvolvimento motor,
afetivo e intelectual.
Através das habilidades psicomotoras, o objetivo é conscientizar o próprio corpo em todos os momentos e situações da vida socioeducativa, domínio do equilíbrio, controle e eficácia
da coordenação global e segmentar, controle da inibição voluntária da respiração, a organização
do esquema corporal e a orientação no espaço, uma correta estrutura espaço-temporal, geram
as melhores possibilidades de adaptação a outros e ao mundo exterior.
O conhecimento e a prática das habilidades psicomotoras podem ajudar todos a entender e melhorar os relacionamentos conosco mesmos, com os objetos e com as pessoas ao
nosso redor. A psicomotricidade é baseada na globalidade do ser humano, principalmente na
infância, que tem seu núcleo de desenvolvimento no corpo e no conhecimento que é produzido
a partir dele.
O desenvolvimento psicomotor possibilita atingir níveis de simbolização e representação
que têm seu maior expoente na elaboração de sua própria imagem, no entendimento do mundo,
no estabelecimento da comunicação e no relacionamento com os outros; as habilidades psicomotoras podem ser aplicadas como instrumento educacional para conduzir o menino e a menina
em direção à autonomia e à formação de sua personalidade.
Em suma, a educação infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento
integral das crianças, pois intervém nesse período fértil e sensível à aprendizagem fundamental;
permite que as crianças passem do ambiente familiar para um ambiente social de maior diversidade e com novas demandas.
A Psicomotricidade na Educação Infantil pode influenciar positivamente o desenvolvimento da criança e contribuir para a aquisição de novas aprendizagens, levando a criança
através de movimento para a formação de estruturas cognitivas de atenção, memória, percepção, linguagem e níveis mais elevados de pensamento que lhe permitirá interpretar as noções
de espacialidade, temporalidade etc., ao mesmo tempo em que seu movimento se torna mais
autônomo e consciente através da expressão e linguagem, atuando inclusive na prevenção de
dificuldades de aprendizagem futuras.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA
INTERAÇÃO, ESCUTA E DO BRINCAR

RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer e compreender a importância do brincar e a brincadeira, a interação e a escuta
de bebês e crianças, como uma ação cultural, social e pedagógica. Na garantia e defesa do
direito, da pedagogia da infância, de todos/as. Os educadores e toda comunidade, em instituições educacionais devem articular, planejar, garantir, ações, atividades que contemplem a
ludicidade, o desenvolvimento da criação, imaginação e construção de saberes. Analisando
literaturas e estudiosos acerca da Educação Infantil, conhecendo 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 significativas em um
contexto social real.

Palavras-chave: Brincadeiras; Educação Infantil; Interações; Escuta.
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INTRODUÇÃO

A

educação é processo social, bem público, direito de todos, a sociedade necessita assegurar a coesão e a equidade social, a solidariedade e o desenvolvimento
pessoal de todos.

De forma que os processos de educação e as aprendizagens sejam decididos no dia
a dia pelos sujeitos, nos quais os bebês e as crianças em seu ingresso na educação infantil,
possam aprender a conviver na esfera pública.
O acesso à escola pública e laica é direito dos bebês e crianças brasileiras, dever do
Estado, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil apresentam três funções: educação, processo e construção social, política e pedagógica.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), 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 escolar, complementando e compartilhando a ação da família e ou 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:
Promover festas com significados para e com os bebês e as crianças, sem natureza religiosa ou comercial, respeitar
os territórios onde os bebês e as crianças vivem, conhecer a localidade onde a escola se situa, ter maior relação com
as famílias/responsáveis para criar vínculos pode ser o início de uma educação que escuta bebês e crianças em
sua integralidade e condições sociais, respeita-os e os trata com justiça e equidade. Respeitar as diferentes composições familiares, as culturas populares, as tradições locais, jogos e brincadeiras, as manifestações culturais como
patrimônio imaterial e propor brincadeiras com bebês e crianças com os materiais que tem à disposição é criar caminhos para uma vida participativa, cidadã e digna (CURRÍCULO DA CIDADE- EDUCAÇÃO INFANTIL, 2019 p.29).

Em sequência à legislação, às crianças de zero a doze anos, estão amparadas e asseguradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em continuidade a Lei de Diretrizes e
Bases, apresenta documentos que contemplam o redimensionamento do papel da escola, dos
bebês, das crianças e dos adultos, recriação da educação infantil e reinvenção de suas práticas
pedagógicas.
Como premissa a educação infantil tem como superar compreensões assistenciais, compensatórias e antecipatórias, haja a vista que a escola, deve ser concebida e compreendida
como lugar para estar, viver, aprender, (re) conhecer, (re) ver e (re) pensar o mundo e a vida a
partir das experiências estabelecidas construídas e elencadas ao longo de toda Educação Básica:
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A escola é um lugar onde se aprende a conduzir a existência, tendo em vista o interesse comum, e não apenas os
desejos e interesses individuais. Na Educação Infantil, os espaços possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia dos bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua descoberta de si e dos outros e no conhecimento do mundo. Estar nesse espaço educativo possibilita aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com autoria e protagonismo. É um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, construir um estilo pessoal frente
ao mundo, aprender a compreender as pessoas e a diversidade de seus modos de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo significados pessoais e significações sociais(CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.23).

O acolhimento dos bebês e das crianças, precisam acontecer em espaços organizados
, as vivências oferecidas, tempos para as elaborações, as materialidades, criações e questionamentos que eles evidenciam (verbais/gestuais), necessitam acontecer de maneira a garantir a
escuta sensível e atenta, de forma a assegurar a ludicidade, imaginação e o processo de criação,
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 a estar ativamente
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).

Na garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, possibilitar por práticas pedagógicas que contemplem e garantam a Pedagogia da Infância, atrelada às questões de ludicidade,
imaginação, experiências, e vivências nas múltiplas linguagens.
Dessa maneira o planejamento na Educação Infantil precisa contemplar ações que garantam o lugar da criança no território, realizando o diálogo com outras instituições e parcerias
na busca do pertencimento social, individual e coletivo, na crescente ampliação das interações
e relações sociais. O ato de apropriar-se dos territórios, com ação, interação, de forma a potencializar 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:
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 (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.23).

O Projeto Político Pedagógico das instituições deve ser pensado e elaborado, a partir
da identidade do território, respeitar, conhecer e trabalhar com as realidades, particularidades e
singularidades, preservar a escuta, conhecer contextos, experiências de Infâncias, espaços e
tempos, é primordial para uma aprendizagem significativa e real.
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Como por exemplo, realização de atividades de passeio no bairro , quantidade de lixo
e revitalização da praça e ou ainda ida à feira/mercado e descobertas, possibilitando diversos
registros, contemplando as múltiplas linguagens, garantindo assim a visibilidade das infâncias e
escuta dos territórios.
Nem sempre os territórios são acolhedores com os bebês e as crianças; portanto, articular mudanças nos territórios com as famílias/responsáveis para construir espaços mais gentis e de brincadeira para as crianças no território é também função da escola. Nos Centros Educacionais Unificados (CEUs),
por exemplo, é possível atender às necessidades dos bebês e das crianças por meio do desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e de lazer (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.26).

A educação perpassa pelo direito à uma formação indispensável para a sua realização e
crescimento pessoal, de forma amplamente a constituir parâmetros e diretrizes para a vida produtiva e pleno exercício da cidadania. As aprendizagens quando asseguradas ao longo de todas
as etapas e modalidades da Educação Básica, decorrem para a efetiva realidade de cidadãos
éticos, responsáveis e solidários, os quais acabam por fortalecer uma sociedade mais inclusiva,
democrática, próspera e sustentável.
Currículos precisam ser construídos e pensados no cotidiano, com alguns princípios teóricos para garantia dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem. A justiça sendo exercida de modo
a garantir o direito de todos, educação para equidade, a qual tem como o enfoque a atenção
nas populações mais vulneráveis, igualdade partindo do reconhecimento da diversidade.
Na luta contra a exclusão social e racial, que trabalhe na contramão de uma sociedade
desigual, uma escola inclusiva, em razão de sua pequena autonomia, pode contribuir para reduzir as discriminações e os preconceitos relacionados às diferenças:
As desigualdades, as diferenças e as diversidades estão 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).

Pensar e articular uma educação integral, as práticas integradas de formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral
e simbólica, possibilita o compromisso com a integralidade e inteireza dos sujeitos, trabalha na
criação, elaboração e execução de um currículo integrador.
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O BRINCAR E AS BRINCADEIRAS
O brincar e a brincadeira é um processo de aprendizagem, o qual proporciona a
interação ativa, estabelece diferentes relações
e interações, construindo e criando saberes e
cultura. As interações e a brincadeira , na cultura humana, nas práticas sociais dos territórios
se fortalecem na relação das unidades escolares, quando incluídas no dia a dia, nas práticas
pedagógicas, como elemento fundante da ludicidade e imaginação.
Contar com a parceira das famílias/responsáveis, estabelecer um elo, dialogar acerca
dos gostos e preferências dos bebês e crianças, é um fator positivo para a aprendizagem.
As interações e brincadeiras, devem compor
o currículo, o planejamento e a prática diária,
por meio da realização de projetos pedagógicos, realizados por diversas linguagens nas experiências, porém sem separá-las, pois não é
de modo fragmentado, mas sim numa situação
de forma integral, respeitando os sujeitos em
sua inteireza de suas dimensões intelectual, física, social, cultural e emocional:
A inteireza que bebês e crianças possuem é tensionada nas experiências de vida que fazem as separações do corpo e da mente, do brincar e do aprender.
É necessário assegurar uma educação que valorize a
multidimensionalidade humana e contribua para manter a integralidade dos sujeitos, valorizando sentimentos, pensamentos, palavras, ações em suas relações
e conexões entre esses sujeitos e o meio (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.34).

As crianças aprendem nas relações
e interações enquanto vivem e convivem, o
planejamento de ações e atividades devem
garantir a oferta de tempo qualitativo para as
crianças viverem, suas experiências a respeito
de suas particularidades, singularidades e nos
coletivos.

Realizar o trabalho com grupos heterogêneos, não produz expectativas por resultados padronizados, mas sim asseguram a
observação das diferenças entre as crianças,
regras e combinados de convivência, as demandas se diferenciam, de acordo com cada
etapa do projeto e ou atividade desenvolvida:
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).

Como atitude permanente de acolhimento e valorização de todos bebês e crianças, suas histórias e culturas devem ser ouvidas, valorizando as vozes e a escuta sensível
e ativa, as crianças se expressam, percebem
do mundo ao redor brincam e exploram o ambiente.
Um grande desafio para os/as educadores/as é de organizar o ambiente, o qual
propicia diferentes experiências, tendo como
fundamento, que o espaço é educador. Sendo
assim, sempre possível, propor coletivamente
situações desafiadoras, aguçando a criatividade e a imaginação dos protagonistas, que são
ativos como um todo, seu corpo, sua mente
e suas emoções possibilitam autonomia, liberdade, independência e escolhas, respeitando
interesses e necessidades dos bebês e crianças nos processos coletivos de ampliação e
aprofundamento das experiências corporais,
sociais, culturais e científicas.
Os seguintes princípios devem ser garantidos de forma a contemplar as culturas e
a Pedagogia da Infância, são eles: éticos, desenvolvendo questões de autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades singularidades. Princípios
políticos trata acerca da questão dos direitos
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de cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática. E por último, porém não menos importante, os princípios estéticos reafirmam a importância da sensibilidade,
criatividade, ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas
e culturais.

de recursos na brincadeira (brinquedos e materiais de largo alcance) pois a mesma, empobrece a experiência. Os materiais e recursos
asseguram maiores possibilidades criativas,
seja eles materiais (brinquedos prontos) ou
imateriais (criação das crianças, um rolo de
papel higiênico por exemplo vira uma luneta),
estimulando de forma constante a criatividade
A brincadeira são as diferentes ações e imaginação, o mesmo serve para areia, pedas crianças que envolvem o lúdico, as quais drinhas, água, barro entre tantas e infindáveis
privilegiam o processo e não um resultado vi- possibilidades.
sível, mas sim o fato de aprender quem elas
são, como as coisas funcionam, perceber o
A BRINCADEIRA NA PRÁTICA
mundo ao redor e formar uma memória do que
COTIDIANA
fazem e aprendem. O brincar apresenta possibilidades de ação, compreensão, interpretação
Segundo documentos oficiais (BRASIL,
e criação, sendo uma atividade plena que en- 2012), às crianças como sujeitos históricos e
volve corpo, mente e as emoções, linguagem de direitos, que interagem, brincam, imaginam,
de expressão.
fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem
Propiciar momentos do faz de conta, sentidos sobre a natureza e a sociedade.
estimular a brincadeira de papéis, na qual é
possível colocar-se no lugar do outro, estimuA brincadeira compreendida como eslam a compreensão de uma forma lúdica e paço de aprendizado, possibilita o aumento de
criativa, das relações e papéis sociais. Possi- repertório, incentiva bebês e crianças a dividibilitando assim a formação e desenvolvimento rem espaços, estabelecer parcerias, conflitos e
de capacidades sofisticadas e criativas.
disputas pelos brinquedos, processo de negociação e interação (BRASIL, 2012).
Os/as educadores/as e demais atores
envolvidos no processo, precisam observar as
São múltiplas as linguagens, amplo
manifestações (escuta), entrar e ampliar o argu- campo de formas de expressão, que despermento, sempre em parceria com as instituições tam e desenvolvem criatividade, ludicidade,
escolares na defesa da infância e a preserva- imaginação. A linguagem e brincadeira são
ção das culturas de brinquedos e brincadeiras. elementos articuladores, aguçando os saberes
das crianças, o conhecimento historicamente
Bebês e Crianças são sujeitos ativos construído e acumulado. Por este fato, a Imque se apropriam das rotinas culturais ofere- portância de experiências com a linguagem, a
cidas, reinterpretando-as, se constituem como brincadeira como experiência de cultura e forsujeitos nas relações sociais, construindo iden- ma privilegiada de expressão da criança (BRAtidades como membros desses grupos sociais, SIL, 2012).
pois criam culturas infantis, repletas de manifestações que expressam com as múltiplas linFator de extrema importância, os regisguagens, seus desejos e vontades, suas vozes. tros dos processos de observação, participações, falas, perguntas e inquietações, precisam
As Culturas infantis são uma inesgotá- ser pensados e garantidos para a realização
vel fonte de conhecimento, na transformação de uma prática pedagógica significativa, com
e qualificação da ação educativa. Portanto, é o foco reflexivo, realizado com olhar atento.
necessária a atenção para que não haja falta Os educadores/as necessitam planejar, orga268
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nizar, despertar a curiosidade, lembrando semA CONSTRUÇÃO DA ESCUTA
pre que os bebês e crianças são protagonistas,
participam ativamente de todo processo (BRAÉ de fundamental importância, valorizar
SIL, 2012).
e respeitar os interesses e necessidades dos
bebês e crianças, os processos coletivos de
O brincar é meio privilegiado de inclu- ampliação e aprofundamento das experiências
são das crianças com ou sem deficiência, de em todas as suas dimensões, por meio do ato
diferentes classes sociais, etnias e gênero, por de viver coletivamente, expandindo territórios,
meio da brincadeira, aprende-se a incluir, a aguçando percepção de outros modos de vinão discriminar, a não excluir, os materiais e ver, pensar, agir, relacionar-se, ensinando a ver
espaços, deve ser construído de modo a elimi- do ponto de vista do outro (CURRÍCULO DA
nar barreiras.
CIDADE, 2019).
A brincadeira possui um lugar, assim
como as atividades e projetos desenvolvidos,
não pode ser nem abandonada que dispense a
figura da(o) educador(a), nem tão dirigida que
deixe de ser brincadeira para tornar-se obrigação, deve ocorrer de modo, que as singularidades, vozes, desejos e vontades sejam respeitados, constituído a prática de ludicidade e
imaginação (BRASIL, 2012).

Uma prática pedagógica que estimule,
rompa os muros da escola, se deslocar e aprender com a vida comunitária, articulada a escuta ativa e sensível, garante maior autoria aos
bebês e crianças. Outro fator muito importante
é a observação, de cada momento, interação,
é necessário o registro do aprendizado com e
sobre eles, a busca do entendimento de suas
particularidades. Organizar conversas com as
famílias e ou responsáveis, considerar iniciativas, acolher e respeitar sentimentos, com boas
perguntas e aguardar manifestações, possibilitam a criação de vínculos (CURRÍCULO DA
CIDADE, 2019).

O currículo construído com a centralidade ao brincar e às interações, respeitando
as questões do cotidiano, assume variadas
oportunidades, todos os espaços e ocasiões,
tornam-se passíveis de exploração e experimentação, diferentes possibilidades e modos
As produções infantis devem ser vade interpretar os espaços, dos mobiliários e os lorizadas, expostas nas paredes a altura das
materiais, dentro e fora da sala de referência crianças e a disposição para toda comunidade
(BRASIL, 2012).
escolar, o que caracteriza uma visão respeitosa acerca dos processos. Como tantos outros
O espaço externo preparado para a exemplos, desfralde, assembleias mirins, escocriação de brincadeiras, sejam com recursos lha das atividades tanto no que diz respeito à
naturais, como folhas, árvores, areia, pedrinhas, participação, quanto a exposição delas, alimenpinhas, vida saudável o contato com a natu- tação dentre tantos outros, o qual as crianças e
reza ou com materiais acabados, brinquedos bebês exerçam o direito de escolha, respeitado
prontos, jogos contribuem para a organização suas particularidades, singulares, vozes e vonde tempos e espaços, de modo a não se so- tades (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
brepor às necessidades de bebês e crianças,
na garantia da pedagogia do brincar (BRASIL,
Os/as educadores/as e demais atores
2012).
das instituições escolares devem organizar intencionalmente os espaços para favorecer a
exploração, a curiosidade e a descoberta. Ainda que a sociedade atual, anseie por uma rápida aquisição da leitura e escrita, na educação
A IMPORTÂNCIA DAS INTERAÇÕES E infantil, convivência com a cultura escrita, não
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é um treino mecanizado e descontextualizado,
mas sim uso social da escrita e da leitura, de
forma lúdica e prazerosa, um contato atrelado
às múltiplas linguagens (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Nos momentos de convívio nas relações, o olhar atento aos estereótipos de gênero na divisão entre brincadeiras, brinquedos e
cores deve estar presente. Faz- se emergente,
discutir relações de gênero, realizar discussões
sobre atitudes racistas, xenófobas, machistas,
misóginas, homofóbicas no currículo, planejamento das atividades, rodas de conversa, organização dos espaços e materiais, reuniões
de responsáveis, formação continuada dos/
as educadores/as (CURRÍCULO DA CIDADE,
2019).

e espaços, trabalhados e desenvolvidos, na
perspectiva dos princípios de currículo integrador na educação infantil:
Bebês e crianças convivendo com os seus grupos e
com grupos de crianças maiores aprendem a se respeitar, a acolher quem precisa de ajuda, a acolher cada
um com as suas histórias, a ter amigos com um sotaque diferente ou uma dificuldade de fala ou de movimento. Isso acontece especialmente quando as(os)
educadoras(es) também adotam uma atitude permanente de acolhimento e valorização de todas as crianças e de suas histórias e culturas. Para as crianças
maiores, a convivência com bebês e crianças menores
é igualmente uma oportunidade de aprendizado: fortalece a sua autoestima, pois se sentem responsáveis
pelos menores. Aprendem, percebem que ensinam e,
assim, aprendem juntamente com o grupo (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019, p.71).

Na garantia dos objetivos de aprendizagem através das interações, tempos, espaços, narrativas e materialidades, a gestão dos
tempos de forma participativa, garante uma atividade autônoma, agregada a interação dos
adultos com bebês e crianças, com objetos,
conhecimento, língua, linguagens, hábitos, costumes (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).

Tendo como premissa o espaço sendo
construído pelas crianças e para as crianças,
sujeitos de direitos, propiciando movimento
intenso, pensado e organizado acesso e permanência, de todos/as bebês e crianças. De
forma a garantir espaços seguros e apropriados onde possam brincar, e ir adaptando o
O papel da escola e dos/as educa- que possuem e como vivem para o momento,
dores/as, é justamente o de evitar o reforço o brincar, a ludicidade e a imaginação (CURRÍdo que já visto em casa, por essa razão a ne- CULO DA CIDADE, 2019).
cessidade de estabelecer uma relação com os
O currículo integrador, é construído pela
familiares e ou responsáveis, estabelecer uma
comunicação que assegure momentos qualita- valorização da expressão infantil, formação de
tivos de aprendizagem no convívio, agregando uma identidade confiante, aberta, interessada,
diversas estratégias de parceria e vínculos e curiosa, atitude cidadã , vivências culturais,
tudo isso por meio de múltiplas linguagens.
acolhimento.
Conceber uma ideia de criança, sem
brincar, sem prazer, sem barulho, sem imaginação e ludicidade, é algo imaginável. Realizar
projetos, partindo da escuta e ótica das crianças, seus interesses, particularidades e singularidades, os quais possam aguçar sua curiosidade em experimentar, criar, produzir cultura,
interagir e brincar produz uma prática pedagógica em a favor das crianças, com eixos como
interações, materialidades, narrativas, tempos

LINGUAGENS E PRÁTICAS
270
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COTIDIANAS

rém que a mesma ocorra de forma os bebês
e crianças, possam conviver, testemunhando a
leitura e a escrita de educadores/as reais, possibilitando o acesso ao conhecimento, apresentar as diferentes linguagens, uma diversidade, quanto mais linguagens mais potentes,
criativas e capazes para se expressarem.

A Comunicação (ideia, informação,
sentimento, necessidade) é frequente nessa
etapa, e necessita ser observada em excelência, em toda a sua riqueza de detalhes e desdobramentos. A primeira forma de comunicação, a emocional (gestos, vocalizações, choro,
Educadores/as precisam organizar siolhares), educadores/as e demais atores do
convívio dos bebês e crianças, respondem es- tuações em que bebês e crianças são igualtabelecendo um diálogo único e rico na cons- mente protagonistas, brincantes, artistas e
cientistas, que pensam, planejam, exploram,
trução de pertencimento e relações.
testam, agem, descobrem o mundo. Assim exA fala surge ao longo dos 2 primeiros pressar- se de forma rica e autoral. O Projeanos, nesse momento a importância do adulto, to Político Pedagógico das instituições, precipara ampliar experiências sensoriais e realizar sa dar voz e autoria aos bebês, expressão de
a comunicação por meio das linguagens. As suas múltiplas linguagens, portanto, conhecer
práticas pedagógicas das instituições, devem o território e diversidades, sem foco no produvalorizar as culturas, o lúdico, os objetos e as to, mas valorizando o processo e o exercício de
formas de fazer, por meio de projetos temas expressão em suas diversas facetas.
que encantam, com recursos diversos: uso de
vídeos, documentários e registros.
Lembrando sempre que o corpo é ativo, anda, corre, pula, sobe e desce, escorrega,
pega e solta, puxa e empurra, experimenta texturas, pesos, tamanhos, cores, formas e funções dos objetos. Um processo de exploração
do mundo na garantia de saúde para bebês
e crianças. A construção da linguagem é algo
autoral, o qual deve sempre respeitar as particularidades dos bebês e crianças. Por essa
razão as práticas pedagógicas e os projetos
desenvolvidos, não devem estar ancoradas na
apresentação e realização de desenhos mimeografados e ou xerocados.
Práticas de linguagens não são disciplinas, não devem ser entendidas e realizadas de
maneiras separadas, nem em forma de treinos,
não são aulas, daí a necessidade de superar
a hierarquização das linguagens, caráter instrucional e divisão de trabalho.

Todos têm direito à cultura escrita, po271
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições escolares, educadores/as e comunidade, por meio do planejamento e a
organização curricular, articulam atividades, projetos, propostas pedagógicas, que sejam significativas para as crianças, desafiadoras para educadores/as e encantadoras para as famílias.
Visando o desenvolvimento do protagonismo infantil, observar os contextos (respeito ao território), cultura.
O constante acolhimento é fundamental, respeito pelo desejo da criança ao seu objeto
de apego ou transicional, sendo função do adulto oferecer uma base segura para as descobertas, de modo a facilitar a liberdade de movimentos, criação de condições necessárias para tal
ação, material e cuidado, descobrindo, por sua própria iniciativa e a seu próprio ritmo.
Currículo compreendido e construído como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de zero a seis anos de idade.
Constituir um currículo não transmissivo, mas constituído pela e na experiência em espaços e territórios, com materialidades e em tempos significativos ofertados para que haja movimento, brincadeira, pesquisa, conversa, discussão e reflexão, é um compromisso pedagógico
que possibilita a integração dos currículos e dos sujeitos:
Os bebês e as crianças, desde o seu nascimento, fazem parte ativa do próprio processo de crescimento. Nas suas interações, colocam-se em relação com outras pessoas, objetos, linguagens, isto é, com os
modos de funcionamento da sua cultura, e vão se constituindo subjetivamente como seres humanos pertencentes a um território. As UEs, sejam elas de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, precisam garantir a oferta de tempo para as crianças viverem, realizarem as suas brincadeiras, construírem os seus gestos e as suas expressões, desenvolvendo as suas múltiplas linguagens. Essas são tarefas fundamentais
das(os) professoras(es), muitas vezes previstas no Projeto Político Pedagógico (PPP), sendo também tarefa conjunta de toda a comunidade educativa (CURRÍCULO DA CIDADE- EDUCAÇÃO INFANTIL, 2019, p.69).

É de suma importância o planejamento pedagógico flexível, elaborado com e para bebês
e crianças, apresentando de forma clara e coesa a intencionalidade pedagógica, organização
dos tempos, espaços, materiais, dos artefatos culturais e das interações, favorecendo e ampliando aprendizagens e desenvolvimento dos bebês e crianças.
O trabalho integrado das equipes gestora, docente, de apoio e auxiliares técnicos (diferentes atores da instituição), na garantia de um trabalho de qualidade, fomenta discussões
pedagógicas, docência compartilhada, conhecer sujeitos e território, relacionar prática com conhecimentos sobre a infância.
Os educadores/as de bebês e crianças, concebida e compreendida como profissão
exigente, exige uma ampla formação inicial e continuada. Pensar e articular uma prática pedagógica com intermédio de projetos, apresentam possibilidades de construir uma docência em
relação com as crianças, em que todos aprendem diferentes conhecimentos de modo situado e
não linear.
272
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É fundamental por parte de todos/as educadores/as e demais atores das instituições escolares, acompanhar o processo de aprender, de registrar e documentar aprendizagens, criando
instrumentos para dar visibilidade às suas produções e ao trabalho, como portfólios, registros
diários, diário de bordo, vídeos, fotos e quaisquer outros mecanismos que assegurem detalhes
e riquezas contidas, no aprendizado, nas experiências dos bebês e crianças.
Documentar pressupõe contextualizar, conhecer, olhar minúcias da realidade vivida coletivamente, assim a documentação pedagógica, propõe-se a comunicar as vivências e as experimentações de bebês e crianças, suas descobertas, criações, ideias e aprendizados expressos
pelas linguagens de expressão, permitindo a percepção e reflexão docentes sobre o que as
crianças pensam, fazem, falam, teorizam, problematizam sobre os desafios que lhes são apresentados.
Assegurar princípios de uma pedagogia da infância, a qual se caracteriza pela escuta e
pelo diálogo, pelo envolvimento entre docentes, famílias, responsáveis e crianças nos territórios,
pelo respeito às culturas infantis, entre outros, e garante aprendizagem em contexto social real
e significativo.
Os bebês e crianças, realizam de forma espontânea, muitas observações que nós educadores/as, não percebemos, nem paramos para notar. Quando asseguramos momentos de
interação, construção e aprendizagem, elas comentam o quanto as pinturas das casas são
interessantes e revelam sobre as pessoas que ali moram, as próprias construções, a quantidade
de lixo nas ruas, entre tantos outros momentos.
O currículo, o planejamento na educação infantil, precisa garantir atividades extracurriculares como os passeios, saídas com os bebês e crianças, quando planejado, o passeio deixa de
ser somente um momento de lazer e diversão com os colegas, torna-se também um momento
de estudo do meio, uma oportunidade rica de aprendizagem.
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RACISMO NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

RESUMO: Este artigo aborda sobre o racismo na escola, traz reflexões sobre as práticas pedagógicas que, mesmo não intencionais, perpetuam a exclusão de conteúdos e vivências importantes para os alunos afrodescendentes. Na atual conjuntura política, econômica e social
brasileira, é muito relevante pensar no racismo estrutural que encontra-se, muitas vezes, nas
instituições de ensino. Ao longo da história percebe-se negação e desvalorização da cultura negra, e de outras etnias, tentando imprimir a veracidade na história da elite dominante.
Deveria ser na escola, que o racismo fosse discutido, já que a cada hora faz vítimas no país.
Mas, o que se vê, é uma educação excludente que ainda traz por meio de livros, atividades e
conteúdos, a visão do colonizador branco.

Palavras-chave: Racismo; Escola; Discriminação; Diversidade.
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INTRODUÇÃO

A

escola deveria ser espaço privilegiado de debates e reflexões sobre racismo, pois
é um tema recorrente na sociedade brasileira, mas o que se percebe é que há
pouca discussão sobre a história e cultura africana em prol da cultura europeia,
dos colonizadores do Brasil. Mesmo com a obrigatoriedade da lei n° 10.639/2003 implantada
pelo governo federal, que instituiu o ensino de História e da Cultura Afro-brasileira em todas as
escolas do Ensino Fundamental e médio, é pouco conteúdo discutido ou até mesmo trabalhador,
reduzindo à atividades perto do dia 13 de maio (Data da Lei Áurea).
A atividade é relegada a uma data comemorativa.Assim, é muito importante que os
brasileiros conheçam a história e cultura africana, pois neste país, tem-se muitos descendentes.
Aqui, não se defende uma cultura em detrimento da outra, mas se espera a construção de uma
identidade brasileira que trate as culturas originárias com respeito e igualdade.
Há um mito que não existe racismo, que vive-se em uma democracia racial e que todos
são iguais. Porém, o que se observa cotidianamente, são casos e mais casos de discriminação,
quer apareçam nos jornais, nas redes sociais ou até mesmo nos corredores da escola.
Para que isso seja amenizado, este artigo aborda práticas pedagógicas que combatem
o racismo e apresenta um aprofundamento sobre as leis que amparam a sociedade democrática
e igualitária.
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Assim, conclui-se que ao longo da história das civilizações, há uma ideia de superioO racismo acompanha a humanidade ridade e de racismo, quando ela tenta subjugar
há muitas gerações, quer seja de ordem físi- outro.
ca, cultural ou étnica. Sempre esteve presente na humanidade estigmatizando, marcando, [...] o racismo é uma ilusão de superioridade. O racista
rotulando ou rebaixando pessoas que a elite se acha superior àquele a quem se compara: ele nasceu para mandar e o outro, visto como inferior a ele,
econômica da época impunha.

HISTÓRICO DO RACISMO

para obedecer. O racismo, então, é antes de tudo é uma
expressão de desprezo por uma pessoa. Às vezes não
por causa de suas características, mas por aquela pessoa pertencer a outro grupo (LOPES, 2007, p. 19-20).

É difícil afirmar e confirmar em qual período histórico surgiu o racismo, porém o que
se sabe, é que surgiu no exato momento que
alguma raça se sentiu superior à outra e tentou
Até Aristóteles, um filósofo grego, defiimpor as próprias vontades em outros povos,
niu
de
forma
preconceituosa o mundo em que
quer seja por guerras, estupros, roubos, convivia, considerando todos os outros, que não
quistas e até colonizações.
fossem gregos, de bárbaros, selvagens e esTem-se um registro antigo sobre o ra- cravos natos (AZEVEDO, 1987).
cismo, uma escritura feita no Nilo, Egito, feita
a cerca de 2.000 anos antes de Cristo (a.C.).
Nesta escritura consta que a partir daquele
marco, ficavs proibida a passagem de negros,
exceto com o propósito comercial (AZEVEDO,
1987, p.23). Há uma controvérsia entre os historiadores, dizendo que esta passagem era direcionada aos “núbios”, inimigos dos egípcios
na época, e que a tradução errônea foi feita
pela visão preconceituosa dos europeus (LOPES, 2007, p.16).

Há muitas passagens racistas ao longo
da história, mesmo na Grécia, conhecida como
o berço da democracia e arte. Essas passagens denotavam certa tentativa de hegemonia
e pureza, relegando aos outros o posto de escravos, segregando assim, os bárbaros. Platão
(428-348 a. C.), na obra “A república” define o
estado ideal onde os melhores se relacionam
com os melhores, o ouro não se misturando
com o bronze (PLATÃO, 2007, p. 242). Isto
mostra uma arrogância de supremacia racial.

Assim, percebe-se que desde muito
antes da civilização atual ser concebida, o racismo já existia, tentando imputar à outra raça
a sugestão de povo selvagem ou bárbaro. Haja
vista o que aconteceu com os povos indígenas
de toda a América:

Nos principais povos da antiguidade,
gregos, egípcios, babilônicos e depois romanos, o racismo se tornou sinônimo de escravidão com a descaracterização dos outros povos, imputando-lhes a condição de inferiores
e não hábeis intelectualmente. Foi com a ruína
do império romano e o nascimento do cristiaO racismo, desde os tempos antigos, é basicamente uma nismo que começou uma relação “amistosa”
rejeição daquela pessoa que é diferente de nós. Segun- entre “escravo e senhor” (WEDDERBURN,
do o historiador Heródoto, os antigos egípcios evitavam 2007, p. 53).
a companhia de pessoas de rosto claro e cabelos ruivos,
como alguns gregos, por considerá-las maléficas; os persas, por sua vez, consideravam-se absolutamente superiores ao resto da humanidade [...] (LOPES, 2007, p. 18).

Com o cristianismo se alastrando no
império romano, a evangelização dos povos
“bárbaros” passa a ser regra, mas nada mais
é que outra forma de racismo. (SILVA, 2007, p.
89). Então a discriminação toma um vulto de
cunho religioso, perseguindo à todos que não
eram cristãos:
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Com o advento do cristianismo, os judeus passaram
a ser acusados de responsáveis pela crucificação e
morte de Jesus. Mas segundo o filósofo Francês Jean-Paul Sartre, essa acusação seria apenas uma estratégia e propaganda cristã, já que o suplício da cruz
era criação dos romanos, e Cristo, na época considerado um agitador político, foi sabidamente executado
pelo poder colonial romano (LOPES, 2007, p. 49).

Durante as décadas de 1850 a 1870 as ideias de
raça e racismo se consolidaram na Europa. A partir
dessa época, generalizou-se a crença de que certos
povos, por questão de raça, não tinham a capacidade de progredir como tantos outros, e os europeus
passaram a reconhecer grandes diferenças entre os
brancos e as outras raças (AZEVÊDO, 1987, p. 25).

Foi nesta época que as Cruzadas,
Guerra Santa, tiveram consentimento de praticar atrocidades contra vários povos não cristãos e principalmente os judeus que foram acusados de criar e disseminar doenças e pragas
que assolavam o povo naquele tempo (LOPES,
2007).

A escravidão na África criou o Apartheid, que foi institucionalizado por leis,

O racismo prossegue se disseminando
na medida que povos guerreavam uns com outros pela supremacia econômica, armamentista
ou até cultural, ao longo dos tempos.

Na África do Sul, o racismo institucionalizado, (apartheid) teve inicio com a chegada dos colonizadores
holandeses em 1652, seguido pelos britânicos e franceses. Através dos séculos, esses colonizadores brancos criaram na África do Sul todas as formas possíveis de despojar e oprimir os habitantes negros em
proveito de seus interesses (AZEVÊDO, 1987, p. 27).

Assim, os “dominantes” criaram dispositivos que os ajudavam a manter todo um
Na sequência, este artigo traz o ra- povo cativo e sem direitos:
cismo na época moderna com o advento das
grandes navegações. Então, ao final da idade A minoria dominante procurava pulverizar o poder
média, os europeus desenvolveram a tecnolo- dos negros, dividindo as etnias. E, nessa estratégia,
gia das grandes navegações, para ampliarem o fortalecimento da ideia dos territórios rurais e natios próprios territórios, assim, o racismo ini- vos, os bantustões, teve papel fundamental. Nescia-se na modernidade com o “encontro” de ses territórios, era incentivado o restabelecimento
“novos” lugares favorecendo a colonização e a da organização tribal, enquanto que nas cidades as
ideologia preconceituosa que se tem até hoje áreas reservadas aos negros eram apenas espé(AZEVÊDO, 1987):
cies de acampamentos, de aspecto provisório, como
as piores favelas brasileiras (LOPES, 2007, p. 133).
Na metade do século XIX (1855), Gobineau, que mais
tarde veio a ser considerado o ”pai do racismo” publicou
na Europa seu trabalho intitulado “Ensaio sobre as desigualdades de raças”. O trabalho de Gobineau explorava
fundamentos biológicos para as diferenças, tendo encontrado ampla receptividade (AZEVÊDO, 1987, p. 25).

Seguindo a influência do final da idade
média, os europeus passaram então a escravizar os africanos durante séculos, expondo uma
teoria de segregação, que o negro era inferior
e não tinha alma. Também, nesta época, invadiram as Américas, com a desculpa de estarem colonizando, massacraram milhares de
pessoas e além de pilhar os recursos naturais
destes países, acabaram com culturas riquíssimas para a imposição do Eurocentrismo:

Mesmo com o final do Apartheid (meados de 1.990), a África do sul ainda traz sequelas dessa segregação social e não só dos
negros, mas também de outros grupos éticos
como os indianos.
Segundo Lopes (2007), a perseguição
aos judeus tomou vulto novamente em outro
capítulo vergonhoso da história da humanidade, que foi o Holocausto. Genocídio em massa,
aprovado e executado pela Alemanha, na segunda guerra mundial, foi uma versão moderna
do antissemitismo do século XVIII.
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Segundo Azevêdo (1987), a Alemanha, liderada por Hitler, tinha obsessão por hegemonia racial e guiados pela lei de seleção
natural de Darwin, colocaram-se como primazia branca e perseguiram e mataram as outras
raças que não se encaixavam em sua teoria.
Já Milovic (2004) afirma que essa questão do holocausto ia além da genética, era msi
filosófica e cultural:
Trata-se de como tematizar o outro: A partir da caracterização do padrão social da épocas(europeu e cristão), os judeus são o outro fora do padrão e assim
deveriam ser eliminados. O racismo se apresentou em
várias formas durante os vários períodos da história e
continuam até hoje separando e marcando as pessoas
em todas as partes do mundo (MILOVIC 2004, p. 104).

Mesmo na era moderna, o que se observou ao longo dos anos foi a perseguição
de povos com ideais diversificados, quer sejam
por questões raciais, culturais ou econômicas.
Nações pautaram a própria economia, educação e cultura na segregação de outras pessoas, oprimindo e muitas vezes matando para
consolidar a supremacia idealizada.
Neste artigo, destacou-se que a América também foi colonizada para servir de mercado explorado, desde de os recursos naturais
até a matança indiscriminada dos grupos indígenas que já a habitavam. Cada país colonizado, traz ainda hoje, marcas da “invasão” europeia. Haja vista a dizimação dos incas, maias e
astecas feita pelos espanhóis que justificavam
o genocídio por meio do cristianismo.
No Brasil, por volta do século XVI, não
foi diferente, os nativos que aqui viviam foram
atacados sistematicamente para servirem de
mão de obra e serem roubados das próprias
terras.

por meio de expedições como as bandeiras ou
como espólio das guerras intertribais. Os portugueses estabeleciam alianças com as tribos
e, em troca, conseguiam mão de obra escrava
indígena.
Por muito tempo, nas escolas brasileiras, se ensinou que o índio não servia como
escravo por ser “preguiçoso” e por isso, os
portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas
somente seria abolida no século XVIII, e, portanto, o argumento não tem sentido.
A verdade é que escravizar africanos
era muito mais lucrativo que escravizar indígenas, e por esta razão, os europeus preferiram
investir no tráfico negreiro. Outro impedimento
para a escravização do indígena foi a oposição dos religiosos, sobretudo os jesuítas, que
protegiam aldeias inteiras em suas reduções.
Porém esta “proteção” não era para assegurar
ao índio os direitos deles e sim impor a religião
dos portugueses, para que o gentio abandonasse os hábitos bárbaros e pecaminosos.
Nesta época a exploração das terras
foi intensa. Então, para tirar melhor proveito da
terra “descoberta” os portugueses começaram
a trazer escravos africanos para impulsionar a
economia deles. No caso do Brasil, os negros
africanos eram trazidos de colônias portuguesas na África para serem utilizados principalmente na agricultura e na mineração. Desempenhavam também vários serviços domésticos
e/ou urbanos.
Assim, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram os
porões dos navios com negros africanos (navios negreiros) para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda América.

Os portugueses que descobriram o
As pessoas escravizadas não ganhapaís, nada mais fizeram do que impor a própria vam nada, ao contrário, só perdiam, pois pascultura em detrimento da que já era praticada savam a ser propriedade de outra pessoa. Este
aqui pelos nativos. Os índios eram capturados contingente produziu toda riqueza no Brasil:
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desde o plantio da cana de açúcar, colheita,
BRANQUEAMENTO COMO FORMA DE
transformação do caldo de cana, construção
SOLUÇÃO DE CONFLITOS
de casas, engenhos, igrejas, tudo isso era feito
por cativos, claro que o lucro de tudo isso era
Para tentar amenizar os conflitos exismandado para Portugal.
tentes no país por causa da raça, surge a ideia
que no Brasil havia democracia racial, criando
Assim, o início na formação da popu- a tese do Branqueamento, que era a defesa
lação brasileira se iniciou, a miscigenação se do fato de que, dada a realidade do procesdeu com a ideia do racismo imputado aos po- so de miscigenação na história brasileira, os
vos escravos. Desde que tribos oriundas da descendentes de negros passariam a ficar proÁfrica chegaram no Brasil como escravizados, gressivamente mais brancos a cada nova prole
um dos principais mecanismos de desarticula- gerada. O antropólogo e médico carioca João
ção de revoltas e fugas, foi a mistura dessas Baptista de Lacerda foi um dos principais extribos, pois a cultura e a língua eram diferentes, poentes da tese do embranquecimento entre
desta forma, dificultava a comunicação, e por os brasileiros, tendo participado, em 1911, do
sua vez, a articulação:
Congresso Universal das Raças, em Londres.
Se os colonizadores portugueses tivessem sido homens sem preconceitos raciais e tivessem constituído
famílias com a mulher índia e/ ou com a mulher negra, teríamos desenvolvido outra mentalidade valorativa
em relação ao corpo da mulher de cor. Mas a tradição
que preservamos dos colonizadores é a de desrespeito ao uso do corpo da mulher de cor, traduzido na
busca do sexo fácil e na comercialização (exibicionista) da nudez da mulata para o lucro de empresários.
Essas atitudes e práticas tornaram-se tão aclamadas
no Brasil que se passou a não perceber o significado racista nelas implícito (AZEVEDO, 1987, p. 46).

Um fator curioso da apresentação de
Baptista no Congresso Universal das Raças foi
a exibição de uma cópia do quadro “A Redenção de Cam”, do pintor espanhol Modesto Brocos. Este quadro de 1895 apresenta a imagem
de uma família: à esquerda, uma senhora negra olhando para os céus em gesto de agradecimento e uma mulher mestiça segurando uma
criança branca; à direita, um homem branco
observando a esposa e o filho.
A imagem do quadro transmite categoricamente a tese que Baptista defendia: o embranquecimento através das gerações. Blocos
propõe a diluição da cor negra na sucessão
de descendentes e insere nessa sucessão a
“redenção”, a “absolvição” de uma “raça amaldiçoada”, isto é, a descendência de Cam, filho
de Noé, que, no livro do Gênesis, é amaldiçoado pelo pai.

O fim da escravidão no Brasil durante
muitos anos foi apresentado como uma ação
do Estado brasileiro, pressionado pela Inglaterra, por meio de várias legislações, culminando
com a assinatura da Lei Áurea pela princesa
Isabel, em 13 de maio de 1.888. Também foi
apresentado como resultado do interesse das
elites latifundiárias cafeeiras, que viam o trabalho assalariado mais lucrativo que a força de
A história de Cam, a despeito de seu
trabalho escravizada.
simbolismo bíblico, foi interpretada à revelia
pelo racialismo do século XIX, no qual Brocos
Porém, pouco se fala sobre o papel de- estava envolto. O “escurecimento” dos descensempenhado pelas lutas dos escravos como dentes de Cam teria desembocado na raça
principal forma de pressão pelo fim da escravi- negra africana, que poderia ser redimida por
dão e também as fugas e rebeliões existentes meio da mistura com a raça branca europeia.
naquela época.
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A tese do branqueamento ganhou, na
época, argumentos por parte de outros intelectuais de peso do Brasil, como Oliveira Vianna.
As teses racialistas, de modo geral, só foram
desacreditadas, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo por meio de congressos
fomentados por organismos internacionais,
como a ONU (Organização das Nações Unidas).
O embranquecimento foi difundido
como forma de alienação das identidades do
povo negro, os quais acreditavam que com
essa medida, os filhos seriam incluídos na sociedade, pois na época não eram considerados
como integrantes da população. Para André
(2008), a miscigenação tornou-se eficaz, pois
desenvolveu três formas de ação: A violência
sexual praticada pelos senhores de escravos
em mulheres negras e indígenas.

ta taxa de natalidade mais baixa, a maior incidência
de doenças e a desorganização social. Segundo – a
miscigenação produzia “naturalmente” uma população
mais clara, em parte porque o gene branco era mais
forte e em parte porque as pessoas procuravam parceiros mais claros que elas (SKIDMORE, 1989, p.81).

Então, toda a organização do período escravocrata no país ainda reflete a forma
como os negros se enxergam. Não é à toa que
pessoas negras não conseguem estabelecer,
nos primeiros anos da sua vida, uma identidade negra positiva. Há uma descaracterização
intencional para que, desde a infância, o negro
negue os traços corpóreos, alisando os cabelos, desejando afinar lábios e narizes. Seguindo padrão eurocêntrico.

RACISMO NA ESCOLA
=Até um tempo atrás, a escola não
discutia e nem trabalhava com o tema cultura
afro-brasileira e nem indígena. Foi por meio de
leis que a obrigatoriedade de se discutir estes
assuntos foi implantada.

Para enfatizar: Mulheres foram estupradas com o objetivo de clarear a população;
Casamentos fora da religião; A chegada dos
imigrantes no país. Os governantes da época resolveram adotar uma política externa no
=Em forma de data comemorativa, as
regime colonial, que facilitava a vinda de imigrantes de todos os países do mundo para o escolas passavam o conteúdo do final da esBrasil, oferecendo a possibilidade de trabalho cravidão na data da assinatura da Lei Áurea
(13 de maio de 1.888), enaltecendo a princesa
e moradia.
Isabel pela própria benevolência, até 1.970 ela
O embranquecimento ainda existe en- era festejada como a verdadeira responsável
tre pessoas negras devido a desfragmentação pela abolição da escravidão no Brasil, quando
identitária. Essa prática está alicerçada na es- começou-se a questionar o papel dela na assitrutura do racismo, vale lembrar que o racismo natura da lei.
é um sistema de poder, logo, as ações estão
=Atualmente, as escolas incorporaram
associadas a uma configuração que o permita
a data 20 de novembro em comemoração ao
se fortalecer e manter o poder:
dia da Consciência Negra, lei lnº 12.519, de 10
A teoria brasileira do “branqueamento”(...) [é] aceita de novembro de 2011, data provável da morte
pela maior parte da elite brasileira nos anos que vão de Zumbi, como uma data de reflexão.
de 1889 a 1914, era peculiar ao Brasil (...) baseava-se
na presunção branca, às vezes, pelo uso dos eufemismos “raça mais adiantada” e menos adiantada “e pelo
fato de ficar em aberto a questão de ser a inferioridade
inata”. À suposição inicial, juntavam-se mais duas. Primeiro – a população negra diminuía progressivamente
em relação à branca por motivos que incluíam a supos-

=O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos
descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, dentre outras coisas,
suscita questões sobre racismo, discriminação,
igualdade social, inclusão de negros na socie282
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dade e a cultura afro-brasileira, assim como a Considerar a diversidade não significa negar a existênpromoção de fóruns, debates e outras ativida- cia de características comuns, nem a possibilidade de
constituirmos uma nação, ou mesmo a existência de
des que valorizam a cultura africana.
Aqui nota-se que a lei, vigente em território nacional, foi aprovada tardiamente, apenas em 2.011. Amorim (2007) afirma que:

[...] a escola na atualidade tem como desafio a inclusão das diferentes pessoas, seja no âmbito das relações, seja no atendimento das necessidades individuais e coletivas. Neste sentido, faz-se necessário
que todos os envolvidos com a educação estejam
preparados para vivenciar no cotidiano das instituições de ensino alternativas de práticas que ajudem a
formar seres humanos mais solidários e que saibam
conviver com as diferenças (AMORIM, 2007, p.216).

Desde a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de 1.996, a educação tenta inserir a temática de cultura indígena e afro-brasileira nos
currículos, porém há muita pressão pelos conservadores que isto não seja feito, afinal o objetivo da elite é manter o oprimido no lugar de
subjulgado.

uma dimensão universal do ser humano. Pluralidade
Cultural quer dizer a afirmação da diversidade como
traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, e o fato
de que a humanidade de todos se manifesta em formas
concretas e diversas de ser humano (PCN, 2001, p. 16).

Para se dimensionar o quanto a cultura
legitimada pelos grupos que estão no poder
exerce influência nas práticas escolares, observa-se ataques massivos àqueles professores
que tentam incluir a religião de matriz africana
como objeto de estudo. Mas, estes mesmos
grupos apoiam músicas, festas e encontros
cristãos nos corredores da escola.

Não há priorização do entendimento
das formas de organização das tribos indígenas
e as relações que estabeleciam entre si, antes,
durante e depois da invasão dos portugueses,
bem como da cultura, manifestações artísticas,
filosóficas, linguísticas e musicais, manutenção
dos recursos naturais, dentre outros elementos.
Porém muitos setores da sociedaNa atual situação política brasileira, os indígede também pressionam pela inserção destes
nas continuam sendo marginalizados e destituassuntos, pois a maioria dos brasileiros tem
ídos de qualquer direito civil:
como herança, traços africanos e indígenas.
A própria Constituição de (1.988) garante os Ambas, desigualdade social e discriminação, se artiestudos destes assuntos.
culam no que se convencionou denominar “exclusão
Um avanço para este tema foi a Lei
10.639 que versa sobre a obrigatoriedade do
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira,
tendo a inclusão da cultura indígena com a lei
11.645, em 2008.
Contestando o modelo de educação,
que favorece a manutenção do poder da elite, a educação tornou-se alvo de embates e
ditadura. O desafio nos dias atuais, mesmo
com a garantia constitucional da liberdade de
cátedra, é o professor poder inserir e refletir sobre o racismo nas aulas. O desafio é profundo,
apesar de existirem leis específicas para que a
opressão das culturas não hegemônicas seja
superada:

social”: impossibilidade de acesso aos bens materiais
e culturais produzidos pela sociedade, e de participação na gestão coletiva do espaço público — pressuposto da democracia. Por esse motivo, já se disse que,
na prática, o Brasil não é uma sociedade regida por
direitos, mas por privilégios. Os privilégios, por sua
vez, assentam-se em discriminações e preconceitos
de todo tipo: socioeconômico, étnico e cultural. Em
outras palavras, dominação, exploração e exclusão
interagem; a discriminação é resultado e instrumento desse complexo de relações (PCN, 2001, p. 19).

Professores estão sendo ameaçados,
denunciados e têm sofrido pressão de alunas
e alunos, bem como de mães e pais, quando
buscam sair do eixo de conhecimento euro-estadunidense:
A inviabilização do negro, a difusão de um imagi-
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nário negativo em relação ao negro dos significados
positivos em relação aos brancos é estratégia de
discurso racista observada como forma de discriminação no interior das escolas, via livros didáticos
e literatura infanto-juvenil [...] (SILVA, 2008, p. 95).

Num contexto infeliz, docentes cientes
de seu papel e, também, do papel transformador da educação podem sofrer pressão, até
mesmo, de seus pares e de suas chefias, por
estarem cumprindo a lei. Assim, muitos educadores preferem então, dar continuidade na
história contada pelos dominantes para não se
verem comprometidos:
Mudar mentalidades, superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são finalidades que envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito
mútuo, o que é tarefa para a sociedade como um todo.
A escola tem um papel crucial a desempenhar nesse
processo. Em primeiro lugar, porque é o espaço em
que pode se dar a convivência entre crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes
e dogmas religiosos diferentes daqueles que cada uma
conhece, com visões de mundo diversas daquela que
compartilha em família. Em segundo, porque é um dos
lugares onde são ensinadas as regras do espaço público para o convívio democrático com a diferença. Em
terceiro lugar, porque a escola apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o País e o mundo, e
aí a realidade plural de um país como o Brasil fornece
subsídios para debates e discussões em torno de questões sociais. A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela (PCN, 2001, p.21).

Reconhecer e valorizar os diferentes
grupos étnicos presentes na sociedade, em lugar de apresentar apenas as contribuições das
pessoas brancas, é fundamental para expor as
desigualdades estruturais que perduram até
hoje e para problematizar a falsa ideologia da
harmonia racial.
Os negros e os indígenas tiveram, e
continuam tendo, papel importante na história
e na construção da sociedade brasileira. Mesmo assim, esse papel precisa ser evidenciado,
no mínimo, no mesmo nível do papel exercido
pelo homem branco. Abrir o diálogo estrutu-

rado, crítico e democrático é uma maneira de
dar voz àqueles que vivenciam o racismo no
cotidiano, seja na vida comunitária, na escola,
na família ou nas redes sociais.
Todo o processo de ensino e aprendizagem é permeado por experiências raciais.
Ou seja, quando não se dá visibilidade a elas,
os alunos perdem a compreensão histórica da
diversidade étnico-racial na formação da sociedade brasileira. Ou seja, a representatividade é
muito importante:
Alguns estudos publicados vêm demonstrando sistematicamente que os negros obtêm piores resultados
que os brancos nos indicadores educacionais. Proporcionalmente, maior número de escolares negros
evade da escola ou apresenta atraso escolar, seja
pela entrada tardia na instituição, seja devido às continuas repetências (SOUZA, MOTTA, 2002, p. 43).

Há avanços e retrocessos na educação
inclusiva da história das raças, principalmente
no Brasil, mas isso serve como alavanca para
novas reflexões e debates a fim de acabar com
o racismo estrutural e avançar na educação
que promova igualdade a todos.

ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO
RACISMO NA ESCOLA
Segundo Souza e Motta (2002), uma
maneira de combater o racismo na escola é conhecer e valorizar a pluralidade étnico-racial brasileira; valorizando as várias culturas presentes
no país; reconhecendo as qualidades de cada
cultura, valorizando-as criticamente; repudiando
todo tipo de discriminação seja ela de ordem religiosa, étnica, sexual, entre outras; valorizando um
convívio pacífico e criativo entre os diferentes; por
fim compreendendo a desigualdade como um
problema social passível de mudanças.
Estudos e formação continuada também são necessários para que os professores
possam refletir sobre o material fornecido para
as aulas, principalmente aqueles que abordam a
perspectiva eurocentrista:
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Outra forma de manifestação não-direta de discriminação é a centralidade dos currículos em perspectiva eurocêntrica (simbólica), que valoriza os aspectos
de origem e influencia da Europa, tomada comolocus
da civilização. Paralelamente, os legados de outras
origens são desconsiderados e/ou desvalorizados.
O movimento negro e pesquisadores negros mantêm
como uma de suas reivindicações no campo da educação o ensino de história e cultura afro-brasileiras
como forma de adequar o tratamento do patrimônio
cultural negro nos currículos, e de dar visibilidade ao
negro na sociedade brasileira (SILVA, 2008, p. 93-94).

Pesquisar e entender a história africana
para que os alunos possam compreender melhor a formação do povo brasileiro. E isto se dá
com debates sobre livros didáticos que ainda
tem atitudes racistas nos conteúdos, quer sejam eles na literatura, geografia, história e etc.:

Promover e organizar debates sobre
como o cruzamento de etnia, religião, cultura,
geografia e status socioeconômico resulta em
experiências de vida muito diversas para diferentes grupos de pessoas:
Aqui se coloca a sensibilidade em relação ao outro.
Compreender que aquele que é alvo de discriminação sofre de fato, e de maneira profunda, é condição
para que o professor, em sala de aula, poça escutar
até o que não foi dito. Como a história do preconceito é muito antiga, muitos dos grupos vitimas de discriminação desenvolveram um medo profundo e
uma cautela permanente como reação. O professor
precisa saber que a dor do grito silenciado é mais
forte que a dor pronunciada (PCN, 2001, p. 55).

A utilização de livros literários, por
exemplo, ajuda a compartilhar experiências
O PCN- Pluralidade cultural deixa clara a necessidade de pessoais de diferentes indivíduos. Por isso, a
abordar esse tema; todavia, a grande questão é como escolha de títulos que trazem a diversidade étfazê-lo sem ampliar os processos discriminatórios em nico-cultural é muito importante.
nossa sociedade. É preciso muito debate, esclarecimento, denúncia e pesquisa. Desde 1988, discriminação
racial é crime. Mas como comprovar isso, se não temos
claro em nossa sociedade o que é discriminação racial?
Algumas vezes, o que pode parecer uma simples brincadeira é, sem dúvidas, um crime (SOUZA, 2001, p. 58).

A melhor forma de combate ao racismo é o conhecimento. O ser humano, muitas
vezes, teme e rejeita o que não conhece. Conhecer pessoas e passar tempo com elas é
uma forma de derrubar barreiras e preconceitos. Viagens de campo, feiras étnicas, festivais,
ou simplesmente uma visita a um restaurante
étnico próximo, podem ser oportunidades para
essa interação. Da mesma forma, convidar oradores negros para falar sobre o racismo.
Uma coisa é aprender sobre África e
seus povos numa aula expositiva, com o uso
de um livro. Outra, bem diferente, é sentir, ouvir,
tocar, vivenciar essa cultura apresentada por
meio de músicas, instrumentos musicais, palavras e ditados, contos populares, histórias pessoais de imigrantes, obras de arte, artesanato,
alimentos, fotografias, tecidos e joias.

Se o professor evita os conflitos e desafios das diferenças humanas, pode passar a
falsa mensagem de que tudo é só harmonia no
mundo, já que todas as culturas são divertidas
e interessantes.
Um bom trabalho social, com a participação dos alunos, pais e funcionários, pode
ser um eficiente antídoto ao racismo se for
capaz de promover a conscientização. Quando desenvolvido de forma contínua, esse trabalho desenvolve novos olhares sociais, com
valorização da autoestima de crianças negras,
indígenas, entre outras, na escola, e o reconhecimento de comportamentos desiguais e
preconceituosos:
O cotidiano da escola permite viver algo da beleza da
criação cultural humana em sua diversidade e multiplicidade. Partilhar um cotidiano onde o simples “olhar-se”
permite a constatação de que são todos diferentes traz a
consciência de que cada pessoa é única e, exatamente
por essa singularidade, insubstituível (PCN, 2001, p. 53).

Combater o racismo é um trabalho
constante que exige dedicação do professor.
Este tema deve estar pautado tanto no plano
político pedagógico (PPP), como nas reuniões
pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo traçou um perfil do racismo desde as civilizações antigas até os dias de hoje.
Por meio de pesquisa bibliográfica, descreveu-se o racismo em vários ambientes, principalmente
nas escolas brasileiras. Entende-se que leis, a cultura e os saberes caminham conforme o grupo
que ocupa o poder, mas, acredita-se que independente disso, a escola é espaço de reflexão e
construção de discurso de empoderamento e questionamento de desigualdades.
Foi preciso a criação de leis específicas para que fossem inseridos e trabalhados, na
escola, saberes advindos dos povos oprimidos.
O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, mesmo obrigatório em todo o
currículo escolar, se fosse realmente efetivado, permitiria aos alunos conhecerem as próprias
raízes, criando novas formas de se relacionarem na sociedade.
Assim, os grupos conservadores temem perder a hegemonia que permite a exploração
desenfreada do meio ambiente, o questionamento dos valores de uma única religião, a cristã
(leia-se, cristã de manifestação branca), a superação das formas com as quais os recursos, as
propriedades e os meios de produção são organizados. Para isso, tentam criminalizar a prática
docente, as discussões nas escolas e atacar a diversidade e a luta por equidade.
Conclui-se então que este debate na escola deve promover a compreensão e aceitação
do outro, com as diferenças e necessidades. Além de alertar a comunidade escolar, compreendida por pais, alunos, professores, direção, funcionários e familiares, para a necessidade de se
atuar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual todos se sintam representados e respeitados nas próprias escolhas.
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NEUROCIÊNCIAS: ENFRENTANDO AS
BARREIRAS E AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: O presente artigo, vem destacar alguns itens resultantes da pesquisa bibliográfica,
sobre as Dificuldades de Aprendizagem, seu histórico e discutir a perspectiva de Psicólogos,
Psicopedagogos e educadores acerca de problemas como Distúrbio de Déficit de atenção,
Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperatividade, Dislexia, Discalculia e outros. Sendo assim, esta investigação tem como objetivo principal identificar procedimentos pedagógicos
atuais relacionados à alfabetização que visem a superação das dificuldades de aprendizagem
nesta etapa de ensino. Apresenta maneiras para reconhecer em uma criança a dificuldade de
aprendizagem, na qual se faz necessário primeiramente entender o que é aprendizagem e
quais fatores que nela interferem. De certo, as dificuldades de aprendizagem observadas nas
séries iniciais do Ensino Fundamental podem estar relacionadas ao desenvolvimento afetivo,
cognitivo e psicomotor das crianças. Nesse sentido, é importante a análise das dificuldades e
dos fatores que contribuem para o insucesso escolar, observando-se o trabalho do professor
alfabetizador com alunos. A prática pedagógica precisa ter como premissa que cada criança
é única e suas dificuldades merecem toda atenção, no sentido de resgatar-lhes o interesse, a
disposição e a motivação em suas atividades escolares, com o uso de todos os recursos que
se fizerem necessários para isso.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Dificuldade.
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INTRODUÇÃO

A

prendizagem é fenômeno do dia-a-dia, que ocorre desde o início da vida. Aprendizagem é tema central na atividade do professor. Pode-se dizer que o trabalho
do professor se resume na questão de aprendizagem.

Reserva-se o termo aprendizagem aquelas mudanças provenientes de algum tipo de
treinamento, como o que ocorre nas aprendizagens escolares. O treinamento supõe repetições,
exercícios e práticas. Uma situação que propicia a aprendizagem é quando, embora o sujeito
não vivencie propriamente a experiência, observa alguém a vivenciá-la. Quanta coisa a criança
aprende do adulto somente por observá-lo atentamente.
Não é qualquer mudança comportamental, no entanto, que será considerada aprendizagem. É importante excluir alguns casos como: as mudanças decorrentes da maturação, as mudanças passageiras e motivacionais, etc. Pode-se definir aprendizagem como uma modificação
relativamente duradoura do comportamento, através de treino, experiência, observação.
Pode-se dizer que houve aprendizagem quando, por exemplo, se uma pessoa passou
por um treinamento ou por uma experiência especialmente significativa para ela, ou observou
alguém na realização de algo, e depois disso mostra-se de alguma forma modificada, podendo
demonstrar essa modificação desde que se apresentem condições adequadas, e, além disso,
mantendo essa mudança por um período relativamente longo.
Aprendizagem é um processo pessoal, ou seja, depende do envolvimento de cada um
de seu esforço e de sua capacidade, de forma gradual, e cada um dentro do seu próprio ritmo.
Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um processo integrado que provoca uma
transformação qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. Essa transformação se dá
através da 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 à 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.
Desse modo, o desenvolvimento ocorre como uma equilibração progressiva, permitindo
que experiências externas sejam incorporadas pelo indivíduo, tendo em vista que o desenvolvimento é um processo de contínua construção da compreensão de uma realidade. De acordo
com Dessen e Guedes (2005), o desenvolvimento e o desempenho do indivíduo ocorrem de
modo integrado, mesclando recursos de maturação, experiência e cultura na ontogenia.
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Dessa forma, é no processo de interação da pessoa com o meio que acontece o desenvolvimento dinâmico e contínuo. Assim sendo, o processo de interação engloba as relações do
indivíduo com outras pessoas, com o ambiente que o cerca, com os grupos com os quais se
relaciona, e com aspectos culturais - que se constituem de significados previamente estabelecidos e compartilhados.
Alguns autores afirmam que aprendizagem é um processo cumulativo, em que cada
nova aquisição se adiciona ao repertório já adquirido. Outros autores consideram que cada nova
aprendizagem modifica o quadro anterior, fazendo com que o indivíduo se reestruture, dando-os
nova perspectiva.
Em síntese, a aprendizagem constitui uma mudança de comportamento resultante da
experiência. Trata-se de uma mudança de comportamento ou de conduta que assume várias
características. É uma resposta modificada, estável e durável, interiorizada e consolidada no
próprio cérebro do indivíduo.
A aprendizagem é, portanto, uma função do cérebro. Não há uma região específica do
cérebro que seja exclusivamente responsável pela aprendizagem. O cérebro é no seu todo funcional e estrutural responsável pela aprendizagem. A aprendizagem é uma resultante de complexas operações neurofisiológicas. Tais operações associam, combinam e organizam estímulos
com respostas, assimilações e acomodações, situações com ações, etc.
Enfim, criar e promover uma disposição favorável para realizar uma aprendizagem que
seja o mais significativa possível. E possibilitar a modificação das disposições iniciais desfavoráveis. O ensino precisa ajudar a estabelecer tantos vínculos substanciais e não arbitrários entre
os novos conceitos e os conhecimentos prévios quanto permita a situação.
O papel da escola é o de ensinar com qualidade todos os seus alunos, sabendo que
não está isolada e de que os acontecimentos e a forma como a sociedade está organizada ao
redor dela afetam o cumprimento desse papel. A função da escola em nossa sociedade é prover
o ensino de qualidade para todos os estudantes indistintamente.
É a aprendizagem, o objetivo de toda e qualquer escola, seja qual a modalidade for, trabalhe sob definições de quaisquer dos níveis escolares existentes e determinados por lei, tenha
seus alunos a faixa etária que tiver e sob qual intencionalidade existir.
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A CRIANÇA E O MOVIMENTO
A Psicomotricidade é a ciência que
tem como objeto de estudo o homem por meio
do seu corpo em movimento e em relação ao
seu mundo interno e externo, bem como suas
possibilidades de perceber, atuar, agir com o
outro, com os objetos e consigo mesmo. Está
relacionada ao processo de maturação, onde
o corpo é a origem das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas (S.B.P.,1999).
Psicomotricidade, portanto, é um termo
empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem
e sua socialização.
Por ser uma ciência ainda em busca
de bases mais sólidas, o psicomotricista ainda
não tem todos os seus papéis definidos. Sabemos que ele pode atuar em conjunto com
outras especificidades, mas também se percebe sua atuação clínica e institucional. Já é possível compreender que o psicomotricista é o
profissional da área de saúde e educação que
pesquisa, ajuda, previne e cuida do homem na
aquisição, no desenvolvimento e nos distúrbios
da integração soma psíquica (KUHLMANN,
1998).
Nos primeiros anos de vida da criança,
o aprendizado é muito importante para o seu
desenvolvimento ao longo da vida. Para isso,
a Educação Infantil tem seu papel fundamental
utilizando métodos que possam de certa forma
facilitar a absorção de todo o conteúdo ensinado. O lúdico é um dos primeiros métodos utilizados para o desenvolvimento da criança, pois
brincando, a criança desenvolve a identidade e
a autonomia, assim como a capacidade de socialização, através da interação e experiências
de regras perante a sociedade (KUHLMANN,
1998).

O brinquedo é um item essencial e dinâmico onde possibilita o surgimento de comportamentos espontâneos, é um transporte
para o desenvolvimento e crescimento, onde
leva a criança a descobrir seus sentimentos e
sua forma de agir e reagir. Outra etapa a se
cumprir na Educação Infantil é a alfabetização
que surgiu através de uma necessidade de comunicação no dia a dia da humanidade, ensinando o aluno a decifrar símbolos formando
palavras, ou seja, uma pessoa alfabetizada é
aquela pessoa que domina habilidades básicas para fazer uso da leitura e escrita. Já o
letramento, que acompanha esse método indispensável, é levado para o lado cultural, onde
ensina a criança a se desenvolver lendo, tendo
prazer em fazer leituras de livros, notícias e ter
ideias próprias como um uso social para a escrita e leitura (KUHLMANN, 1998).
A educação tem por finalidade propiciar o desenvolvimento pleno da criança, o
jogo e a brincadeira são fundamentais para o
desenvolvimento sensório-motor, afetivo, cognitivo e sociocultural da mesma. Além de ser
uma necessidade tanto física como emocional
da criança, portanto, neste contexto a legislação visa assegurar que tais necessidades e direitos sejam garantidos e respeitados em sua
totalidade (KUHLMANN, 1998).
No Brasil (1961) instituiu-se a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
incluiu as escolas maternais e os jardins-de-infância no sistema de ensino. Kuhlmann (1998)
afirma que as políticas educacionais na década de 70, pautaram-se na educação compensatória, ainda com um olhar voltado para suprir
as necessidades básicas de cuidar, proteger e
compensar as defasagens afetivas.
No Brasil (1988) a Constituição Federal afirma o dever do Estado com a educação,
garantindo o atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Assim
a educação infantil passa a ser considerada
como a primeira fase da educação básica, e
o Estado e os municípios passam a oferecer
creches e pré-escolas como melhoria da qualidade de vida da população.
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São Paulo (2008) indica que o Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei n°8.069, de
13 de Julho de 1990, traz em seus artigos a
explicitação dos direitos da criança e do adolescente referentes à vida, saúde, alimentação,
educação, esporte, lazer, cultura, dignidade,
respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária e profissionalização.

Crianças em fase de desenvolvimento;
bebês de alto risco; crianças com dificuldades/
atrasos no desenvolvimento global; pessoas
portadoras de necessidades especiais: deficiências sensoriais, motoras, mentais e psíquicas; pessoas que apresentam distúrbios sensoriais, perceptivos, motores e relacionais em
consequência de lesões neurológicas; família e
pessoas da terceira idade (LIMA, 2009).

No Brasil (1996) a LDB estabelece o
atendimento às crianças de 0 a 6 anos, tendo
como finalidade o desenvolvimento integral da
criança em todos os seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Afirmando ainda ser dever do Estado garantir o atendimento
gratuito em creches e pré-escolas.

Em que mercado de trabalho o psicomotricista atua? Creches, escolas, escolas especiais, clínicas multidisciplinares, consultórios,
clínicas geriátricas, postos de saúde, hospitais
e empresas (LIMA, 2009).
A razão dos insucessos de muitas experiências educacionais pode estar na dificuldade de a escola construir ambientes educativos com as características peculiares de seu
corpo docente, com as estruturas apresentadas por suas localidades e com os recortes de
cada método ou teoria de ensino em prol de
sua escola (LIMA, 2009).

Brasil (1998) a elaboração do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tem a finalidade de estruturar a educação
e fundamentar as concepções de crianças, e
visa contribuir para a construção de propostas
educativas que considerem a pluralidade, diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e
É urgente que profissionais de educacultural.
ção descubram a importância e as diferenças
entre espaços de educação formal e ambientes
Lima (2009) afirma que durante muito educativos (formais e informais). Tem-se difuntempo a infância no Brasil era vista como uma dido enormemente a ideia de que os recursos
fase de necessidades, portanto era tratada em e os insumos precisam chegar cada vez mais
instituições assistencialistas a partir da Cons- e, em grandes quantidades, à escola. Isto é
tituição Federal de 1988 e a LDB 1996, essa importante. No entanto, é importante lembrar
visão começou a mudar, pois em seus artigos que recursos físicos não se educam sozinhos.
traz uma perspectiva educativa para essa fai- Por trás dos recursos, por trás dos materiais, é
xa etária, essa nova visão coloca a educação preciso ter um grande profissional.
infantil como a primeira fase da educação báO profissional é capaz de usá-los, de
sica.
explorá-los e de interferir nas práticas diárias,
fazendo uso destes recursos todos, sempre
Vários estudos trazem à tona a imporpensando e buscando o desenvolvimento glotância da educação infantil para o desenvolvibal das crianças (SANTIN, 1987, p. 35).
mento das crianças. Lima (2009) a educação
infantil detém a função de oferecer e favorecer
É muito preocupante o que temos visto
um processo significativo de aprendizagem e em relação a este comportamento. Para piodesenvolvimento para essa faixa etária, visto rar esta situação, a Psicomotricidade necessita
que educar e cuidar faz parte do mesmo pro- de um mínimo de objetos para que as intercesso de construção do saber.
venções possam ser desencadeadas. Isto por
si só já causa uma reflexão primária naquele
professor que necessita desenvolver os trabalhos psicomotores nos espaços de educação
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infantil e nas séries iniciais. Para ele, se não
houver materiais, se não houver recursos, não
poderá haver trabalho psicomotor, e isso não é
verdade. Um bom trabalho de Psicomotricidade na escola básica precisa de uma junção de
fatores: concepção, comportamento, compromisso, materiais e espaços (SANTIN, 1987).

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Vygotsky (2000), a aprendizagem se inicia muito antes da criança entrar
na escola, visto que desde o primeiro ano de
vida ela já está exposta a elementos da cultura
e a presença do outro, que se torna o mediador dessa cultura. Assim define-se o papel importante da brincadeira na idade pré-escolar.
De acordo com Vygotsky (1989), o professor, portanto, em uma abordagem histórico-cultural, tem a função de mediador, atuando
na zona de desenvolvimento proximal do aluno,
fazendo a mediação entre os conhecimentos
espontâneos trazidos de sua realidade sociocultural e os conhecimentos científicos da própria escola. Agindo assim estará provocando
avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Sobre o desenvolvimento intelectual da
criança Piaget (1998) afirma que este provém
de uma “equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior”.
Cada estágio de desenvolvimento constitui,
portanto, uma forma particular de equilíbrio e a
consequência da evolução mental caracteriza
uma equilibração sempre completa.
Entende-se que é importante uma educação que considere a criança não apenas
como um aluno, mas também como uma criança que, no presente, tem potencialidades a serem desenvolvidas, com desejos e aspirações
e, que em alguns momentos pode apresentar
problemas e por isso precisam de ajuda para
serem superados. Para isso faz-se importante
uma pedagogia que contemple a diversidade

entre os estudantes e não um único modelo de
criança, enfatizando a infância como uma fase
importante da vida e oferecendo meios para
que os pequenos cresçam sendo reconhecidos como cidadãos (PIAGET, 1998).
Como descreve Pedro Demo (2006),
o professor é o profissional da aprendizagem,
peça absolutamente chave de uma sociedade
intensiva do conhecimento, figura crucial dos
processos formativos que implicam formação
do caráter, da personalidade das pessoas.
Professores de educação infantil e das séries
iniciais, por exemplo, participam ativamente da
vida das crianças. Em muitos casos passam
mais tempo com elas do que com seus pais,
oferecendo-lhes, para além da aprendizagem,
a segurança e o afeto que muitas não encontram em casa.
Na realidade, essa fase representa o
início da educação formal das crianças. O que
diferencia essa educação formal da educação
familiar, e também da educação que se dava
em instituições, antes das novas concepções
de educação infantil é que na educação infantil
se formaliza a educação da criança (DEMO,
2006).
E uma das maneiras de fazer isso é
criando um currículo que oriente a criança em
sua progressiva inserção no mundo social, no
mundo da natureza, e propicie oportunidades
para que ela desenvolva linguagens, por meio
de sua introdução no mundo da música, da expressão corporal, das representações simbólicas e também no mundo da escrita (DEMO,
2006).
Estudos recentes sobre a aprendizagem ainda sustentam a complexidade na definição do termo “estratégias de aprendizagem”.
No entanto, González (2007), define as estratégias de aprendizagem como um conjunto de
processos que podem facilitar a aquisição, o
armazenamento e/ou utilização da informação.
Segundo Dansereau, as estratégias podem ser
de dois tipos: primárias e de apoio. A primeira prioriza o trabalho sobre o material de texto
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(compreensão e memória). A segunda sustenta o estado mental adequado para a aprendizagem.
É perceptível em todos os processos
o envolvimento das diferentes classes com o
desempenho e resposta do aluno aos conteúdos ou componentes. Incluindo o componente cognitivo, pode-se dizer que o sujeito está
para o conteúdo, bem como o conteúdo está
para o sujeito, pois o professor é responsável
por orientar adequadamente o aluno nos processos aquisitivos de linguagem, operações e
compreensões das abordagens (GONZÁLEZ,
2007).

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
NA CRIANÇA
Segundo o Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem (EUA, 1997), dificuldade de aprendizagem é um termo genérico
que se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades na aquisição e no uso da audição, fala, leitura, escrita,
raciocínio ou habilidades matemáticas. Essas
desordens são intrínsecas ao sujeito, presumidamente, devido a uma disfunção no sistema
nervoso central, podendo ocorrer apenas por
um período na vida.

A dificuldade de aprendizagem decorre
de fatores intrínsecos e ambientais de construção do sujeito, bem como da desestabilização
em virtude da adaptação ao que é novo. Perraudeau (2009) analisa a aprendizagem sob
o ponto de vista do construtivismo social, que
compreende o aprender como uma fonte de
dificuldades, pois apropriar-se do novo revela
indicadores de erro em trabalhos orais, escriAs raízes psicomotoras também tos ou motores.
complementam os processos aquisitivos de
Atualmente, a política educacional prioaprendizagem. Fonseca (2008), aponta para a
experiência motora como facilitadora dos pro- riza a educação para todos e a inclusão de
cessos intrínsecos de construção mental do alunos que, há pouco tempo, eram excluídos
sujeito. A criança é capaz de manipular através do sistema escolar, por portarem deficiências
das sensações o contato com letras e núme- físicas ou cognitivas; porém, um grande números, é capaz de construir imagens, esquemas ro de alunos (crianças e adolescentes), que
e formas de pensamento baseado na corpora- ao longo do tempo apresentaram dificuldades
lização dos dados sensoriais e na antecipação de aprendizagem e que estavam fadados ao
de dados motores.
fracasso escolar pôde frequentar as escolas e
eram rotulados em geral, como alunos difíceis
Assimilando letras e números em seu (PERRAUDEAU, 2009).
próprio corpo e na sua motricidade (imagem
do corpo), a criança esboça aspectos gnósOs alunos difíceis que apresentavam
ticos e reflexivos que darão origem à apren- dificuldades de aprendizagem, mas que não
dizagem da leitura, da escrita e de cálculos. tinha origens em quadros neurológicos, numa
Resumidamente, é possível conceber uma linguagem psicanalítica, não estruturam uma
aprendizagem baseada nas relações de troca psicose ou neurose grave, que não podiam
entre aluno e professor, bem como da interati- ser considerados portadores de deficiência
vidade entre aluno e ambiente como facilitador mental, oscilavam na conduta e no humor e
de aprendizagem (FONSECA, 2008).
até dificuldades nos processos simbólicos, que
dificultam a organização do pensamento, que
consequentemente interferem na alfabetização
Tais processos também referem aos
alunos de caráter excepcional, como cita o autor. Para a aplicação consciente dos processos
no ensino, é preciso avaliar corretamente os
alunos, bem como o perfil da turma de acordo
com a faixa etária, a condição física e mental e
os componentes sociais e culturais que envolvem a vida dos mesmos (GONZÁLEZ, 2007).
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e no aprendizado dos processos lógico-mateO contexto psicológico refere-se aos
máticos, demonstram potencial cognitivo, po- fatores envolvidos na organização familiar,
dendo ser resgatados na sua aprendizagem ordem de nascimento dos filhos, nível de ex(PERRAUDEAU, 2009).
pectativa e as relações desses fatores são respostas como ansiedade, isolamento, não conÉ verdade que, para a maioria das centração. O contexto metodológico engloba o
crianças, aprender pode ser um desafio. Mas que é ensinado nas escolas e sua relação com
isso, em geral, não indica deficiência de apren- valores como pertinência e significado, com o
dizagem. Isto indica apenas que toda criança fator professor e com o processo de avaliação
tem seus pontos fracos e fortes na questão da em suas várias acepções e modalidades.
aprendizagem. Alguns têm grande capacidade
de ouvir, assimilam muitas informações simNa perspectiva de estudo das grandes
plesmente ouvindo. Outras têm mais facilida- dificuldades, Perraudeau (2009) aponta para o
de com o visual, aprendem melhor lendo. Na aluno com dificuldade como aquele que não
escola, porém, todos os alunos são mistura- construiu ou que construiu mal as operações,
dos numa sala de aula e espera-se que todos as estruturas lógicas ou as abstrações que
aprendam independentemente do método de constituem seu pensamento. Assim, quando
ensino utilizado. Assim é inevitável que alguns não há acompanhamento ou intervenção petenham problemas de aprendizagem (SCOZ, dagógica, o aluno corre o risco de fixar a di1994).
ficuldade, transformando-a em um problema
complexo de difícil solução.
As dificuldades de aprendizagem na
escola, podem ser consideradas uma das causas que podem conduzir o aluno ao fracasso
escolar. Não podemos desconsiderar que o
fracasso do aluno também pode ser entendido
como um fracasso da escola por não saber
lidar com a diversidade dos seus alunos. É preciso que o professor atente para as diferentes
formas de ensinar, pois, há muitas maneiras
de aprender. O professor deve ter consciência
da importância de criar vínculos com os seus
alunos através das atividades cotidianas, construindo e reconstruindo sempre novos vínculos,
mais fortes e positivos (PERRAUDEAU, 2009).
De acordo com Santos et al (2005), os
fatores relacionados ao sucesso e ao fracasso
acadêmico se dividem em três variáveis interligadas, denominadas de ambiental, psicológica
e metodológica. O contexto ambiental engloba fatores relativos ao nível socioeconômico e
suas relações com ocupação dos pais, números de filhos, escolaridade dos pais. Esse contexto é o mais amplo em que vive o indivíduo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste estudo foi refletir sobre o papel da pedagogia preventiva nas dificuldades de aprendizagem escolar durante a alfabetização, devido a desatenção que tem sofrido
o ensino da leitura e da escrita, e o baixo rendimento escolar das primeiras séries do ensino
fundamental.
Também, a importância do trabalho preventivo que se baseia principalmente na observação e análise profunda de uma situação concreta, no sentido de detectar possíveis perturbações
no processo de aprendizagem.
Ao longo da trajetória como acadêmica e principalmente como educadora observei nas
experiências vivenciadas que uma das causas que mais provocam angústia nos educadores
são as dificuldades de aprendizagem. Vi diariamente professores desistirem de seus alunos ou
sofrerem junto com eles por não poder desencadear a aprendizagem.
Ninguém pode afirmar que as dificuldades das crianças em controlar a aprendizagem na
escola são “forçosamente” e principalmente determinadas pelos déficits cognitivos de origem
genética. No que diz respeito às dificuldades de ensino, uma avaliação consciente do desempenho e atuação dos alunos é imprescindível (PERRAUDEAU, 2009).
Mas é preciso estar consciente de que o exemplo do educador é relevante para o
aprendizado dos mesmos, pois envolve os mesmos aspectos cognitivos dos alunos em aula. As
estratégias de ensino podem ser desenvolvidas ou enriquecidas, desde que o desenvolvimento
de ambos os lados se complementam (PERRAUDEAU, 2009).
As dificuldades de aprendizagem constituem um ciclo de desafios para a programação
e atitudes do docente. As estratégias para cada caso em particular são muito específicas. Com
este trabalho foi possível refletir sobre os diversos aspectos envolvidos na condição das dificuldades de aprendizagem e ressaltar que, embora a dificuldade de aprendizagem possa ser uma
condição ligada a múltiplos fatores internos à criança, ela está de certa maneira sustentada pelo
meio familiar, escolar e social, no qual a criança está inserida e, ainda a forma como a família
lida com essas condições, terá um papel decisivo na condução e evolução do caso (PERRAUDEAU, 2009).
A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade, além
da família. É um componente capaz de contribuir para o bom desenvolvimento de uma socialização adequada da criança, por meio de atividade em grupo, de forma que capacite o relacionamento e participação ativa destas, caracterizando em cada criança o sentimento de sentir-se
um ser social (PERRAUDEAU, 2009).
A metodologia da escola deve ser adequada, envolvendo seus alunos. E no momento
em que surgir algum problema com algum aluno é importante que haja uma mobilização por
parte da escola, a fim de que solucionem a possível dificuldade. A escola deve esforçar-se para
a aprendizagem ser significativa para o aluno. Com isso todos ganham.
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MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

O

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

MÚSICA E MUSICALIZAÇÃO
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favorece o desenvolvimento da socialização,
da participação e da cooperação e contribui
no psicomotor da criança, pois, as atividades
musicais favorecem as habilidades motoras,
estimulando os movimentos corporais e o desenvolvimento do senso rítmico, que são fatores importantes para o processo de aquisição
da leitura e escrita (FERRAZ; FUSARI, 1999).
A musicalização tem como objetivo desenvolver a escuta ativa e sensível nas crianças desde a primeira infância, por este motivo
estimular a observação em um ambiente silencioso torna-se de grande importância para o
desenvolvimento auditivo da criança, uma vez
que vivemos em meio a barulhos e ruídos produzidos o tempo inteiro ao nosso redor.

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
CRIANÇA
A criança possui mesmo antes do nascimento um potencial de desenvolvimento, o
qual é aprimorado na medida em que os fatores biológicos e ambientais são favoráveis,
os vínculos afetivos constituem uma bagagem
de experiências que marcarão toda a vida da
criança, a relação mãe - pai - filho, durante os
primeiros anos de vida, deixa uma marca na
criança que o influenciará durante o resto de
sua vida (FERRAZ; FUSARI, 1999).
O desenvolvimento biológico, enfocado no crescimento da criança e na estrutura e
funcionalidade dos órgãos e cérebro, foi enriquecido com a contribuição das neurociências,
que estuda que nos primeiros anos de vida, os
estímulos cognitivos e afetivos são essenciais
para a formação de interconexões sinápticas e
redes neurais (FERRAZ; FUSARI, 1999).
Possuímos cinco sistemas sensoriais
com os quais relacionamos com nós mesmos
e com o mundo, são eles: tato, olfato, visão,
gustação e audição:
• Tato – O sentido do tato tem seus
receptores na pele, na qual existem
células especializadas para a percepção do frio, do calor e da dor.

O tato desempenha um papel importante na formação dos vínculos afetivos, os carinhos da mãe acompanhados com palavras
de afeto, ampliam a formação das autopistas
cerebrais.
• Olfato – o sentido do olfato funciona
como quimiorreceptores localizados no nariz
e que captam as substâncias voláteis dispersas no ar.
• A comunicação buco - nasal faz com
que os sentidos da gustação e do olfato
guardem uma estreita relação, o que pode
ser experimentado cheirando e degustando
um aroma.
• Visão – no nascimento a visão é o sentido menos desenvolvido, porém o mais eficiente, os lactantes têm uma menor capacidade de focalizar imagens em diferentes
distâncias. Sua capacidade e discriminação
visual são bastante limitadas.
• Gustação – O sentido da gustação encontra-se na língua, é o sentido que comparado com os demais, é considerado o mais
fraco, já que a língua tem que cumprir outras
funções como articular a fala e fazer parte
da digestão dos alimentos.
A gustação é o sentido responsável
por distinguir quatro sabores: amargo, ácido,
doce e salgado.
• Audição – O sentido da audição tem
seus receptores no ouvido, órgão que também cumpre a importante função do controle de equilíbrio. Os bebês são capazes
de escutar uma grande variedade de sons,
porém reage preferencialmente a estímulos
auditivos que estão dentro da faixa de frequência da voz humana (FERRAZ; FUSARI,
1999)
Mas afinal se o presente trabalho tem
como o seu objetivo principal a Musicalização
na Educação Infantil, porque se faz necessário
o conhecimento dos sentidos sensoriais? A musicalização é um excelente recurso de estímulo
para diversas áreas do cérebro, trabalham as
múltiplas linguagens, além de fazer parte da
cultura das crianças, a música transmite o conhecimento de forma prazerosa e por meio do
brincar (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
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Especialistas afirmam que o bebê humano nasce com
uma predisposição para interagir. Ele dispõe de certas
estruturas orgânicas que o levam a privilegiar certos
estímulos na sua relação com o meio. Com isso, o
bebê responde, sobretudo, a estímulos associados a
outros seres humanos, como a face e as vozes. Assim
é que, desde cedo, o recém-nascido distingue a voz
humana do conjunto de sons presentes no ambiente
e rapidamente orienta-se para os traços do rosto humano colocados à sua frente. Suas estruturas perceptuais, por outro lado, são ativadas pelas ações dos
adultos ao lhe responderem, estabelecendo assim
uma interdependência comportamental, desde o início,
entre adulto e bebê (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p.81).

Por isso, ao cantar para o bebê, se faz
necessário à observação de seus movimentos,
gestos, choro e sorriso, quais são as sensações que estão sendo estimuladas e criadas. A
partir dos 18 meses os bebês podem começar
a responder à música de um modo coordenado, a capacidade da fala pode se desenvolver
mais rapidamente por meio do canto e da imitação.
O movimento e a resposta à música
podem ajudar a desenvolver a memória e a coordenação mãos/olhos, aprendem a distinguir
sons altos e baixos, rápidos e lentos. Começam
a tomar consciência de uma batida na música
e a reconhecer ritmos diferentes. Começam a
aprender as palavras de canções simples e a
desenvolver a coordenação necessária para tocar instrumentos simples, nomeadamente tambores e campainhas (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
O bebê tem sua principal fonte de
conhecimento no cotidiano, por meio do experimentar, assim quanto mais estímulos ele
receber, maior será o seu desenvolvimento
dos sentidos, até os dois anos de idade, atividades com sons se relacionam com gestos,
é a fase em que o bebê realiza gestos para
produzir sons e se expressa corporalmente na
representação do que canta e ouve, é o desenvolvimento da motricidade em prática (DAVIS;
OLIVEIRA, 1994).

MUSICALIZAÇÃO NA ESCOLA
Para Hohmann e Weikart (1997, p.
658), a música no ambiente escolar deve ser
trabalhada de forma criativa, com o objetivo de
estimular a criança a gostar da música e que
ela se torne um recurso pedagógico que auxilie
o trabalho do educador a desenvolver vários
aspectos do conhecimento da criança.
Por meio das atividades musicais como
os jogos musicais, roda de música, exploração
e criação de sons e objetos sonoros, observações no silêncio, escuta de obras e de vários estilos musicais, entre outros, que a criança se expressa, interage e aprende brincando
(HOHMANN; WEIKART, 1997).
As crianças gostam de músicas, cantar, ouvir, dançar, seguir o ritmo, a sensibilização musical deve ser feita de forma gradativa,
fazendo com que a criança reconheça a diversidade de sons como a sua voz ou balbucio,
sons da natureza, o canto, entre outros. Em
nossa cultura muitas são as músicas que encantaram nossa infância como um transmissor
de mensagens, são elas: cantigas de ninar e
algumas folclóricas, a música clássica e as músicas que ouvimos no nosso ambiente familiar
(HOHMANN; WEIKART, 1997).
As cantigas de ninar são canções calmas utilizadas principalmente para fazer o bebê
adormecer, possui letras simples ligadas ao
universo infantil e manifestação do folclore brasileiro, geralmente transmitidas oralmente, porém, com a mídia e a tecnologia em alta, pais
e educadores utilizam de recursos como CD e
DVDs para cantar essas músicas (HOHMANN;
WEIKART, 1997).
As cantigas de ninar e de roda possuem letras repetitivas que favorecem por meio
da monotonia, a chegada do sono da criança,
e outras cantigas estimulam a brincadeira, por
ser de origem folclórica, algumas pessoas afirmam que as letras possuem em seu conteúdo mensagens fortes que transmitem medo ou
violência, é o caso das cantigas: “Boi da cara
preta”, “Nana neném que a Cuca vem pegar”
e” Atirei o pau no gato”, essa última ganhou
uma nova versão com o intuito de conscienti306
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zar as crianças desde cedo a proteger e não
maltratar os animais (HOHMANN; WEIKART,
1997).
As músicas clássicas como as de Mozart e Vivaldi, acalmam os bebês, e quando a
música é ouvida ainda no ventre da mãe, além
de relaxar, ela estreita os laços afetivos entre
mãe e filho, médicos e musicoterapeutas recomendam que as mães ainda na gestação ouçam músicas calmas e as músicas que agradam a elas, pois auxilia no gosto musical do
bebê:
Ainda no útero, os bebês conseguem ouvir música, respondendo-lhe com pontapés e outros movimentos. Enquanto recém-nascidas ou já como bebês mais velhos,
as crianças continuam a ser fortemente afetadas pela
música. Dependendo do humor da música, da situação,
e da altura do dia, podem responder emitindo sons suaves, agitando entusiasticamente os braços e pernas,
ou deixando-se adormecer. As crianças de dois, três
anos, constroem os seus palhares musicais e, com frequência, cantam fragmentos de canções conhecidas,
bem como canções de duas ou três notas que elas
próprias criaram. As crianças pré-escolares, que já se
agüentam mais firmemente em pé do que as de 3 ou
4 anos, podem mexer-se ao som da música e tocar
instrumentos musicais simples de uma forma deliberada e organizada (HOHMANN; WEIKART, 1997, p. 658).

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

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

O professor deve ter consciência que
a duração de uma atividade varia de acordo
com a idade da criança, assim como respeitar
o tempo e a forma de expressão de cada um,
no qual surgirão ações repetidas sem sentido,
choros e balbucios, porém o mais importante
é que o bebê se sinta seguro e livre para se
expressar (FERRAZ; FUSARI, 1999).
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Como cultura infantil, as brincadeiras e
cantigas de roda perpetuam até os dias atuais,
elas se destacam por seu conteúdo poético,
a movimentação, a expressividade, a liberdade do brincar com o lúdico, são de influências
folclóricas, e tem como característica que as
crianças formem uma roda de mãos dadas, na
qual a dança se faz presente como a arte de
se movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados ao som da música. Conforme o Referencial curricular nacional
para a educação infantil:
A música, na educação infantil, mantém forte ligação
com o brincar. Em algumas línguas, como no inglês (to
play) e no francês (jouer), por exemplo, usa-se o mesmo verbo para indicar tanto as ações de brincar quanto
as de tocar música. Em todas as culturas as crianças
brincam com a música. Jogos e brinquedos musicais
são transmitidos por tradição Fotos: Teca Alencar de
Brito 71 oral, persistindo nas sociedades urbanas nas
quais a força da cultura de massas é muito intensa, pois
são fonte de vivências e desenvolvimento expressivo
musical. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a
dança e o faz-de-conta, esses jogos e brincadeiras são
expressão da infância. Brincar de roda, ciranda, pular
corda, amarelinha etc. são maneiras de estabelecer
contato consigo próprio e com o outro, de se sentir
único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, e de
trabalhar com as estruturas e formas musicais que se
apresentam em cada canção e em cada brinquedo. Os
jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem
os acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (os
brincos, as mnemônicas e as parlendas propriamente
ditas); as rondas (canções de roda); as adivinhas; os
contos; os romances etc. (RCNEI, vol.3, 1998, p.71).

Na educação infantil, o educador deve
fazer uma pesquisa com os pais e responsáveis da criança, pois afinal de contas quem
não possui lembranças da infância e do seu
brincar, assim como as cantigas de roda? Essa
busca por informação e conhecimento da comunidade, auxilia o educador a possibilitar que
a criança viva a sua própria cultura (RCNEI,
1998).

A criança se expressa naturalmente,
tanto no ponto de vista verbal, como plástico
ou corporal, motivada pelo desejo da descoberta e por suas fantasias, assim, o jogo pode
ser utilizado para introduzir conteúdos, verificar
aprendizagem e resgatar conteúdos anteriores,
favorecendo uma melhoria na relação interpessoal, havendo ainda um reforço nos valores de
respeito, reciprocidade e confiança (RCNEI,
1998).
Os jogos musicais são recursos que
chamam a atenção do aluno por tratar de situações muitas vezes vividas e conhecidas da cultura e convivência social do aluno, contribuem
no diálogo, permite a interação, a criatividade
e o improviso que são elementos importantes
para a aprendizagem.
Os jogos musicais motivam os alunos
a escutar, identificar e diferenciar sons de instrumentos, a compreender as fórmulas rítmicas
e é um motivador para que a criança sinta vontade de fazer música. Os jogos musicais são
constituídos de três fases, respeitando o tempo
e o desenvolvimento infantil, são elas (RCNEI,
1998):
• Jogos na qual a criança cria gestos
para produzir sons e ouvir música
expressando-se corporalmente. A
imitação é muito importante para
este desenvolvimento;
• Jogos em que a criança interpreta a
expressão, o sentimento e a definição de música;
• Jogos que auxiliem a compreensão
da estrutura e da organização musical.
Esses jogos, principalmente com crianças menores na fase de alfabetização, devem
ser bem elaborados e instigantes, visando um
aprendizado com prazer:
O processo de aquisição da linguagem também facilita a comparação com a expressão musical: da fase
de exploração vocal á etapa da reprodução, criação e
reconhecimento das primeiras letras, daí a grafia de palavras, depois as frases e, enfim, à leitura e à escrita,
existe um caminho que envolve a permanente reorganização de percepções, explorações, descobertas, cons-
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truções de hipóteses, reflexões e sentidos que tornam
significativas todas as transformações e conquistas de
conhecimentos: a consciência em contínuo movimento.
Isso também ocorre com a música (BRITO, 2003, p.43).

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

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

Por fim, o trabalho realizado na escola
com música auxilia o professor a observar e
avaliar pontos nos alunos muitas vezes escondidos em outras disciplinas, pois, a música auxilia que a criança se expresse ludicamente e
com prazer e liberdade de aprender e interagir
com o mundo.

MUSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS
A musicoterapia infantil pode ser utilizada em qualquer faixa etária, é uma abordagem
terapêutica que utiliza a música da cultura da
criança, além de instrumentos musicais e os
sons produzidos por ela mesma, como gritos,
tiques vocais, balbucios e outros (BRUSCIA,
2000).
A música é um recurso que ativa várias
áreas cerebrais e auditivas, a musicoterapia
tem como benefício reduzir a ansiedade muito presente em crianças nos tempos atuais,
melhora a concentração e a expressão criativa. A musicoterapia é indicada para crianças
com pouca expressão verbal, que produzem
sons considerados como inadequados para
os demais, durante a terapia é importante que
os pais ou responsáveis incentivam a musicoterapia em casa, buscando ouvir músicas de
qualidade, variando o repertório e que principalmente tragam mensagens, interagindo com
as crianças (BRUSCIA, 2000).
A música é utilizada como estímulo
no processo de estruturação e funcionamento
cerebral, envolvendo funções motoras, linguagem, aspectos emocionais e relações sociais:
A musicoterapia é diferente para diversas pessoas por
várias razões. Muitas dessas diferenças devem-se à
natureza elusiva da própria musicoterapia. A musicoterapia é muito difícil de ser definida, em muitos aspectos concorrem para isso! Como corpo de conhecimento e de práticas, ela é um híbrido transdisciplinar
de dois campos principais, música e terapia, e ambos
possuem fronteiras pouco claras e são, eles próprios,
difíceis de definir: como fusão de música de terapia,
ela é ao mesmo tempo uma arte, uma ciência é um

processo interpessoal; como modalidade de tratamento, ela possui uma diversidade incrível de aplicações,
objetivos, métodos e orientações teóricas: como tradição universal, ela é influenciada por diferenças culturais; como disciplina e profissão ela possui dupla
identidade e, como um campo novo, ela ainda está
em processo de formação (BRUSCIA, 2000, p.7).

Recentemente foi comprovado em pesquisas que crianças que fazem terapia com a
música, têm maior facilidade para o aprendizado da leitura e escrita, pois a música melhora a
comunicação e interação.
Na musicoterapia é trabalhado o vínculo mãe e filho por isso a importância da comunicação com o bebê ainda na gestação, pois
são momentos únicos que transmitem tranqüilidade e segurança para o bebê (BRUSCIA,
2000).
A criança tem a sua própria personalidade, interesses e gostos, além de um perfil de
habilidades que o tornam único entre os seus
semelhantes. A construção da personalidade e
autoestima da criança ocorre por meio de um
processo constante de interação com seus pares, com os pais e demais pessoas próximas.
A variedade de estímulos e a qualidade das
interações, especialmente com os familiares,
promovem o desenvolvimento de uma criança
feliz e inteligente (BRUSCIA, 2000).
Geralmente a musicoterapia é aplicada
porque existe algo no sistema neurológico que
não está funcionando corretamente, seja em
maior ou em menor grau, mas a terapia é importante para evitar o desencadear de outros
problemas, sejam eles psicológicos, sociais, fisiológicos, etc., muitas vezes um problema tem
solução na musicoterapia evitando problemas
futuros na criança (BRUSCIA, 2000).
É importante que o musicoterapeuta
respeite e analise cada personalidade musical
de seus pacientes, para selecionar a música e
terapia adequada com o objetivo de resultados
precisos e de qualidade. Na atualidade a tecnologia se faz presente em vários momentos
do cotidiano, isso não seria diferente ao falarmos sobre músicas, principalmente as voltadas
para os bebês (BRUSCIA, 2000).
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Muitos são os artistas da antiguidade
que fizeram e ainda fazem sucessos com suas
obras que eram gravadas nos antigos discos,
fitas cassetes e hoje gravadas em DVDs ou de
fácil acesso para download na internet, o que
facilita o trabalho do musicoterapeuta na escolha do repertório para determinados pacientes
(BRUSCIA, 2000).
Possuímos cinco sistemas sensoriais:
tato, olfato, visão, gustação e audição. Neste
tópico falaremos sobre a visão, não que os
demais não tenham sua importância, mas o
indivíduo com deficiência visual possui os outros quatro sistemas sensoriais mais desenvolvidos, sendo assim, estudaremos a relação da
musicoterapia em bebês que nasceram com
deficiência visual (BRUSCIA, 2000).

Para auxiliar os familiares, educadores
e o próprio bebê portador de deficiência visual,
a musicoterapia é um recurso riquíssimo, pois
estimula o potencial criativo, a ampliação da capacidade comunicativa, estimula aspectos biológicos, psicológicos e culturais, por se tratar
de uma terapia expressiva (BRUSCIA, 2000).
A musicoterapia por meio do som, da
música, promove a expressão individual do
bebê e sucessivamente como conseqüência a
sua interação social, durante a terapia é importante que o profissional conheça a família, sua
história cultural e realize todo um planejamento para a técnica e repertório que serão utilizados com o bebê, os instrumentos musicais
como: chocalhos, sino, tambor, violão, xilofone,
pandeiro, entre outros, devem fazer parte da
terapia e estar ao alcance do bebê para que
o mesmo possa manipular, ouvir sons e até
mesmo determinar o que mais o agrada, desenvolvendo assim habilidades de atenção e
memória (BRUSCIA, 2000).

A deficiência visual (cegueira) pode
ocorrer desde o nascimento ou por conta e
causas orgânicas ou acidentais, é a alteração
das funções elementares da visão que prejudica total ou parcialmente a capacidade de
reconhecer forma, cor, tamanho, movimento,
Na musicoterapia trabalha-se muito os
podendo em alguns casos vir a afetar à perda sentidos do tato, auditivo e olfativo, pois são os
da audição ou outras deficiências (BRUSCIA, principais meios que a criança utilizará para ex2000).
plorar e reconhecer o ambiente, coisas e pessoas por toda a sua vida.
O bebê que nasce com deficiência visual possui mais dificuldades para desenvolver
o equilíbrio corporal, coordenação e agilidade,
o que se torna ainda mais importante e fundamental o vínculo entre mãe - filho e bebê
- família, pois é principalmente no ambiente familiar que acontecerá a maior prática do seu
desenvolvimento, enfrentando dificuldades do
cotidiano, ultrapassando limites e tornando-o
capaz de produzir e realizar atividades naturais de sobrevivência que qualquer ser humano vive (higiene, alimentação, entre outros),
(BRUSCIA, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música faz parte da vida do ser humano e é por meio dela que expressamos nossos
sentimentos, com esse estudo foi entendido que o som pode ser compreendido pelos bebês
ainda na gestação da mãe, sendo de extrema importância o contato afetivo entre os dois, pois
a mesma tem um papel importante na transformação do indivíduo, seja no seu desenvolvimento
corporal, psicológico como no social.
As interpretações sensoriais são únicas para cada indivíduo e a música contribui para o
desenvolvimento desses sentidos, nas cantigas de ninar com o objetivo de acalmar e acalentar
o bebê, nas músicas mais agitadas que estimulam os movimentos corporais.
Com o estudo realizado neste trabalho, conheci o maravilhoso mundo da musicoterapia
e sua contribuição no auxílio de bebês com deficiência visual, apresenta como resultado positivo o desenvolvimento da memória, da atenção e da locomoção espacial, aspectos que serão
utilizados por toda a vida do paciente.
A música é uma linguagem infantil, que contribui de forma significativa na construção
do imaginário, além de favorecer no processo de ensino-aprendizagem, por isso a importância
de se escolher um repertório rico de sons e informações para cada fase de desenvolvimento da
criança, proporcionando uma forma prazerosa do conhecimento.
A música assim como a arte proporciona uma educação prazerosa e fundamental para o
desenvolvimento corporal e do pensamento crítico, fazendo que o indivíduo possa agir no mundo adquirindo uma capacidade crítica, estimulando a capacidade intelectual para criar e recriar
ideias e ações, seguindo sua própria decisão.
Conclui que é na escola que ocorre o resgate de músicas e brincadeiras da nossa cultura e que o professor tem um papel importante de transmitir esse conhecimento cultural e trabalhar por meio da musicalização o desenvolvimento e o auxílio para que as crianças possam se
desenvolver e se expressar de forma lúdica e prazerosa, seja por meio da música, da brincadeira
ou de um jogo musical.
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A NECESSIDADE DE DIVULGAR A IMPORTÂNCIA
DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral, apresentar a discussão do significado do termo
jogo e as diferentes modalidades em que se ramifica. Identifica-se, também, o sentido usual
de palavras como jogo, brinquedo e brincadeira, utilizados como sinônimos em países como o
Brasil. O jogo na educação, inicia-se com o histórico sobre a construção do termo jogo educativo ao longo da experiência europeia. Essa perspectiva esclarece o sentido desse termo, que
se expande no seio das instituições infantis. O significado atual de jogo na educação, incluindo a função lúdica e a pedagógica, elaboradas a partir da adoção do jogo, por Froebel, nos
jardins de infância, mostra o papel da pedagogia froebeliana nesse campo. Posteriormente,
psicólogos investigam sua função no psiquismo infantil, na constituição de processos interiores e nas manifestações da conduta infantil.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Jogo: Brinquedos; Brincadeiras.

315

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

INTRODUÇÃO

O

crescimento de estudos cognitivos, especialmente a partir dos anos 1960, estimula as pesquisas sobre o jogo infantil, trazendo novos parceiros provenientes
de áreas como Antropologia, Sociologia, Linguística, Artes e História, gerando
estudos interdisciplinares. Entre a variedade de jogos infantis deu-se destaque aos jogos tradicionais infantis, marginalizados em decorrência do acelerado processo de industrialização e
urbanização. O atual modo de vida das populações, sobretudo nas cidades, favorece o enfraquecimento de contatos interativos de crianças de diferentes idades com adultos, em grandes
espaços públicos.
A atualização e a recuperação dos jogos tradicionais infantis, considerados alternativas
adequadas para fortalecer os processos interativos e enriquecer a cultura infantil, mobilizam
professores e pesquisadores para seu estudo. As principais modalidades de jogos, mais comuns na educação infantil, que aparecem com a denominação de jogos tradicionais infantis,
de construção, motores ou de exercício, simbólicos ou de faz de conta e de regras, analisados
de acordo com referenciais teóricos encontram-se, denominado O jogo infantil segundo Piaget,
Wallon, Vygotsky e Bruner.
Existem termos que, por serem empregados com significados diferentes, acabam se tornando imprecisos, como o jogo, o brinquedo e a brincadeira. A variedade de jogos conhecidos
como faz de conta, simbólicos, motores, sensório-motores, intelectuais ou cognitivos, de exterior,
de interior, individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de adultos, de
animais, de salão e inúmeros outros mostra a multiplicidade de fenômenos incluídos na categoria jogo. A perplexidade aumenta quando observamos que diferentes situações recebem a
mesma denominação.
Denominam-se jogo situações como disputar uma partida de xadrez, um gato que empurra uma bola de lã, um tabuleiro com piões e uma criança que brinca com boneca. Na partida
de xadrez, há regras externas que orientam as ações de cada jogador. Tais ações dependem,
também, da estratégia do adversário. Entretanto, nunca se tem a certeza do lance que será dado
em cada passo do jogo. Esse tipo de jogo serve para entreter amigos em momentos de lazer,
situação na qual predomina o prazer, a vontade de cada um de participar livremente da partida.
Em disputa entre profissionais, dois parceiros não jogam pelo prazer ou pela vontade de jogar,
mas são obrigados por circunstâncias como o trabalho ou a competição esportiva.
O gato que rola uma bola tem o comportamento igual ao de uma criança que brinca com
a bola? Enquanto a criança tem consciência de seus atos, escolhe deliberadamente brincar, ou
não; no caso do gato, não seriam os instintos biológicos do animal os estimulantes da ação de
rolar a bola? Pode-se afirmar que o jogo do animal é semelhante ao jogo infantil? ira. Teria o mesmo significado quando vira recurso do ensino, destinado à aprendizagem de números? É brinquedo ou material pedagógico? Da mesma forma, um tabuleiro de xadrez feito de material nobre
como o cobre ou mármore, exposto como objeto de decoração, teria o significado de jogo?
A boneca é um brinquedo para uma criança que brinca de “filhinha”, mas para certas
tribos indígenas, conforme pesquisas etnográficas, é símbolo de divindade, objeto de adoração.
A variedade de fenômenos considerados jogos mostra a complexidade da tarefa de defini-lo. A
dificuldade aumenta quando se percebe que um mesmo comportamento pode ser visto como
jogo ou não jogo. Se para um observador externo a ação da criança indígena que se diverte atirando com arco e flecha em pequenos animais é uma brincadeira, para a comunidade indígena
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nada mais é que uma forma de preparo para a arte da caça necessária à subsistência da tribo.
Assim, atirar com arco e flecha, para uns, é jogo; para outros, é preparo profissional.
Uma mesma conduta pode ser jogo ou não jogo, em diferentes culturas, dependendo do significado a ela atribuído. Wittgenstein, em investigações filosóficas (1975), mostra que o mesmo
nome jogo denomina coisas muito diferentes. O autor fala em parentesco entre eles:
Refiro-me a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos etc. [...] O que é comum a todos eles?
Não diga: ‘Algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam ‘jogos’ – mas veja se algo é comum a todos. – Pois, se você os contemplar, não verá na verdade algo que seja comum a todos, mas verá semelhanças, parentescos, e até toda uma série deles. Como disse: não pense, mas veja! – Considere, por exemplo, os
jogos de tabuleiro, com seus múltiplos parentescos. Agora passe para os jogos de cartas: aqui você encontra
muitas correspondências com aqueles da primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem e outros
surgem. Se passarmos aos jogos de bola, muita coisa comum se conserva, mas muitas se perdem. – São todos ‘recreativos’? Compare o xadrez com o jogo da amarelinha. Há em todos um ganhar e um perder ou uma
concorrência entre os jogadores? Pense nas paciências. Nos jogos de bola há um ganhar e um perder, mas
se a criança atira a bola na parede e a apanha outra vez, este traço desaparece. Veja que papéis desempenham a habilidade e a sorte. E como é diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos brinquedos
de roda: o elemento de divertimento está presente, mas quantos dos outros traços característicos desaparecem! E assim podemos percorrer muitos, muitos outros grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem. Então este é o resultado desta consideração: vemos uma rede complicada de semelhanças, que
se envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanças de conjunto e de pormenor (Wittgenstein, 1975, p. 66).

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão semelhanças de família, pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes semelhanças que existem entre
os membros de uma família: estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento etc., etc. – E digo: os jogos formam uma família. (p. 42-43, 67). Nesse texto, Wittgenstein
mostra a dificuldade para compreender o jogo, uma vez que significados distintos são atribuídos
ao mesmo termo. Para o filósofo, que questiona a lógica da linguagem, certas palavras só adquirem significado preciso quando interpretadas dentro do contexto em que são utilizadas.
Por pertencer a uma grande família com semelhanças e diferenças, o termo jogo apresenta características comuns e especificidades. Dentro da variedade de significados, são as semelhanças que permitem classificar jogos de faz de conta, de construção, de regras, de palavras,
políticos e inúmeros outros na grande família denominada jogos. Para compreender a natureza
do jogo, é preciso, antes de tudo, identificar as características comuns que permitem classificar
situações entendidas como jogo nessa grande família; em seguida, precisar diferenciações que
permitam o aparecimento de suas espécies (faz de conta, construção etc.) A analogia entre o
jogo e a família, proposta por Wittgenstein, facilita a compreensão deste tema.
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CARACTERÍSTICAS DO JOGO
Entre os autores que discutem a natureza do jogo, suas características ou, como
diz Wittgenstein, “semelhanças de família”, encontram-se Caillois (1967), Huizinga (1951),
Henriot (1989) e, mais recentemente, Fromberg (1987) e Christie (1991a e 1991b). Ao
descrevê-lo como elemento da cultura, Huizinga (1951, p. 3-31) exclui o jogo dos animais
e aponta as características relacionadas aos
aspectos sociais: o prazer demonstrado pelo
jogador, o caráter “não sério” da ação, a liberdade do jogo e sua separação dos fenômenos
do cotidiano, a existência de regras, o caráter
fictício ou representativo e a limitação do jogo
no tempo e no espaço.
Embora predomine, na maioria das situações, o prazer como distintivo do jogo, há
casos em que o desprazer é o elemento que
caracteriza a situação lúdica. Vygotsky é um
dos que afirmam que nem sempre o jogo possui essa característica porque em certos casos
há esforço e desprazer na busca do objetivo da
brincadeira.
A psicanálise também acrescenta o
desprazer como constitutivo do jogo, especialmente ao demonstrar como a criança representa, em processos catárticos, situações
extremamente dolorosas.
O caráter “não sério” apontado por Huizinga não implica que a brincadeira infantil deixe de ser séria. Quando a criança brinca, ela o
faz de modo bastante compenetrado. A pouca
seriedade a que faz referência está mais relacionada ao cômico, ao riso, que acompanha,
na maioria das vezes, o ato lúdico e se contrapõe ao trabalho, considerado atividade séria.
Ao postular a natureza livre do jogo, Huizinga
o coloca como atividade voluntária do ser humano. Sujeito a ordens, deixa de ser jogo. Só é
jogo quando a ação voluntária do ser humano
está presente. Quando brinca, a criança está
tomando uma certa distância da vida cotidiana,
está no mundo imaginário.
Embora Huizinga não aprofunde essa
questão, ela merecerá a atenção de psicólogos que discutem o papel do jogo na constru-

ção da representação mental e da realidade. A
existência de regras em todos os jogos é uma
característica marcante. Há regras explícitas,
como no xadrez ou na amarelinha, bem como
regras implícitas, como na brincadeira de faz
de conta, em que a menina se faz passar pela
mãe que cuida de sua filha.
Nessa atividade são regras internas,
ocultas, que ordenam e conduzem a brincadeira. Finalmente, todo jogo tem sua existência
em um tempo e espaço. Há não só a questão
da localização histórica e geográfica, mas também uma sequência na própria brincadeira. Os
lances dados numa partida de xadrez não podem ser invertidos, senão o resultado do jogo
se altera. Seguindo quase a mesma orientação
de Huizinga, Caillois (1967, p. 42-43) aponta as
seguintes características do jogo: a liberdade
de ação do jogador, a separação do jogo em
limites de espaço e tempo, a incerteza que predomina, o caráter improdutivo de não criar nem
bens nem riqueza e suas regras.
Um novo elemento introduzido pelo autor é a natureza improdutiva do jogo. Entende-se que o jogo, por ser uma ação voluntária
da criança, um fim em si mesmo, não pode
criar nada, não visa a um resultado final. O que
importa é o processo em si de brincar que a
criança se impõe. Quando ela brinca, não está
preocupada com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de qualquer habilidade
mental ou física. Essa análise de Caillois receberá, em outro capítulo, nova interpretação,
visando complementá-la, quando a escola se
apropria do jogo para educar a criança.
Da mesma forma, a incerteza presente
em toda conduta lúdica é outro ponto que merece destaque. No jogo, nunca se tem o conhecimento prévio dos rumos da ação do jogador.
A incerteza está sempre presente. A ação do
jogador dependerá, sempre, de fatores internos, de motivações pessoais, bem como de
estímulos externos, como a conduta de outros
parceiros. Preocupado em explicitar o jogo,
Henriot (1989) acompanha o raciocínio de Wittgenstein e identifica, dentro da multiplicidade
de concepções sobre o jogo, eixo comum que
as une.
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Todo e qualquer jogo se diferencia de
outras condutas por uma atitude mental caracterizada pelo distanciamento da situação, pela
incerteza dos resultados, pela ausência de
obrigação em seu engajamento. Desta forma, o
jogo supõe uma situação concreta e um sujeito
que age de acordo com ela. Portanto, para ter
a dimensão completa do jogo, é preciso analisar dois elementos: a situação concreta, observável, compreendida como jogo e a atitude
mental do sujeito, envolvido na atividade. Nem
sempre a conduta observada por um pesquisador é jogo, uma vez que se pode manifestar
um comportamento que, externamente, tem a
semelhança de jogo, mas não está presente a
motivação interna para o lúdico. É preciso, também, estar em perfeita simbiose com o jogador
para identificar, em sua atitude, o envolvimento
no jogo.
Muitas vezes, ao observar brincadeiras infantis, o pesquisador se depara com situações em que a criança manifesta a mesma
conduta e diz: “agora eu não estou brincando”, mas, logo em seguida, entra na brincadeira. O que diferencia o primeiro momento (não
brincar) do segundo (brincar) é a intenção da
criança. Esse fato mostra a grande dificuldade
de realizar pesquisas empíricas sobre o jogo.
Mais recentemente, Christie (1991b, p. 4) rediscute as características do jogo infantil, apontando pesquisas atuais que o distinguem de
outros tipos de comportamento.
Utilizando estudos de Garvey (1977),
King (1979), Rubin et al (1983), Smith e Vollstedt (1985) et al, a autora elabora os seguintes
critérios para identificar traços que distinguem
o jogo: 1. a não literalidade – as situações de
jogo caracterizam-se por um quadro no qual a
realidade interna predomina sobre a externa. O
sentido habitual é ignorado por um novo. São
exemplos de situações em que o sentido não é
literal: o ursinho de pelúcia servir como filhinho
e a criança imitar o irmão que chora; 2. efeito
positivo – o jogo é normalmente caracterizado
pelos signos do prazer ou da alegria. Entre os
sinais que exteriorizam a presença do jogo estão os sorrisos.

Quando brinca livremente e se satisfaz,
nessa ação, a criança o demonstra por meio
do sorriso. Esse processo traz inúmeros efeitos positivos na dominância corporal, moral e
social da criança; 3. flexibilidade – as crianças
estão mais dispostas a ensaiar novas combinações de ideias e de comportamentos em situações de jogo que em outras atividades não
recreativas. Estudos como os de Bruner (1976)
demonstram a importância do jogo para a exploração. A ausência de pressão do ambiente cria um clima propício para investigações
necessárias à solução de problemas. Assim,
brincar leva a criança a tornar-se mais flexível
e buscar alternativas de ação; 4. prioridade do
processo de brincar – enquanto a criança brinca, sua atenção está concentrada na atividade
em si e não em seus resultados ou efeitos. O
jogo só é jogo quando a criança pensa apenas
em brincar. O jogo educativo utilizado em sala
de aula muitas vezes desvirtua esse critério ao
dar prioridade ao produto, à aprendizagem de
noções e habilidades; 5. livre escolha – o jogo
só pode ser jogo quando selecionado livre e
espontaneamente pela criança. Caso contrário,
é trabalho ou ensino; 6. controle interno – no
jogo, são os próprios jogadores que determinam o desenvolvimento dos acontecimentos.
Quando o professor utiliza um jogo
educativo em sala de aula, de modo coercitivo, não permitindo liberdade ao aluno, não há
controle interno. Predomina, nesse caso, o ensino, a direção do professor. Segundo Christie
(1991b, p. 5), os indicadores mais úteis e relativamente confiáveis do jogo podem ser encontrados nas quatro primeiras características: a
não literalidade, o efeito positivo, a flexibilidade
e a finalidade em si. Para auxiliar pesquisadores na tarefa de discriminar se os professores
concebem atividades escolares como jogo ou
trabalho, os dois últimos são os mais indicados. Se a atividade não for de livre escolha e
seu desenvolvimento não depender da própria
criança, não se tem jogo, mas trabalho.
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Já existem estudos no Brasil, como o de
Costas (1991), que demonstram que as crianças concebem como jogo somente aquelas
atividades iniciadas e mantidas por elas. Para
Fromberg (1987, p. 36), o jogo infantil inclui
as seguintes características: simbolismo, ao representar a realidade e atitudes; significação,
uma vez que permite relacionar ou expressar
experiências; atividade, ao permitir que a criança faça coisas; voluntário ou intrinsecamente
motivado, ao incorporar seus motivos e interesses; regrado, de modo implícito ou explícito; e
episódico, caracterizado por metas desenvolvidas espontaneamente.
Em síntese, excetuando os jogos dos
animais, que apresentam peculiaridades que
não foram analisadas, os autores assinalam
pontos comuns como elementos que interligam
a grande família dos jogos: liberdade de ação
do jogador ou o caráter voluntário e episódico
da ação lúdica; o prazer (ou desprazer), o “não
sério” ou o efeito positivo; as regras (implícitas ou explícitas); a relevância do processo de
brincar (o caráter improdutivo), a incerteza de
seus resultados; a não literalidade ou a representação da realidade, a imaginação e a contextualização no tempo e no espaço. São tais
características que permitem identificar os fenômenos que pertencem à grande família dos
jogos.

SIGNIFICADOS USUAIS DOS TERMOS
JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA
O que oferece dificuldade para a conceituação de jogo é o emprego de vários
termos como sinônimos. Jogo, brinquedo e
brincadeira têm sido utilizados com o mesmo
significado. No Brasil, estudos de Bomtempo,
Hussein e Zamberlain (1986), Oliveira (1984)
e Rosamilha (1979) apontam para a indiferenciação no emprego de tais termos. Segundo o
dicionário Aurélio (HOLANDA, 1983, p. 228), o
termo brinquedo pode significar indistintamente objeto que serve para as crianças brincarem; jogo de crianças e brincadeiras.

O sentido usual permite que a língua
portuguesa referende os três termos como sinônimos. Essa situação reflete o pouco avanço
dos estudos na área. Para evitar tal indiferenciação neste trabalho, o brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, brincadeira como a descrição de uma
conduta estruturada, com regras, e jogo infantil
para designar tanto o objeto como as regras
do jogo da criança. (brinquedo e brincadeiras).
Dar-se-á preferência ao emprego do
termo jogo quando se referir a uma descrição
de uma ação lúdica que envolve situações estruturadas pelo próprio tipo de material, como
no xadrez, trilha e dominó. Os brinquedos podem ser utilizados de diferentes maneiras pela
própria criança, mas jogos como o xadrez (tabuleiros, peças) trazem regras estruturadas externas que definem a situação lúdica. Segundo
a definição de Beart (apud CAMPAGNE, 1989,
p. 28), o brinquedo é o suporte da brincadeira,
quer seja concreto ou ideológico, concebido
ou simplesmente utilizado como tal ou mesmo
puramente fortuito.
Essa definição, bastante completa, incorpora não só brinquedos criados pelo mundo adulto, concebidos especialmente para
brincadeiras infantis, como os que a própria
criança produz de qualquer material ou investe de sentido lúdico. No último caso, colheres,
pratos e panelas têm servido como suporte de
brincadeira, adquirindo o sentido lúdico, representando, por exemplo, instrumentos musicais,
pente, entre outros.
Brougère (1981), no trabalho denominado Le jouet ou la production de l’enfance,
mostra que brinquedos construídos especialmente para a criança só adquirem o sentido
lúdico quando funcionam como suporte de
brincadeira. Caso contrário, não passam de
objetos. É a função lúdica que atribui o estatuto
de brinquedo ao objeto fabricado pela indústria
de brinquedo ou a qualquer outro objeto. Se
uma casa de boneca é objeto decorativo em
sala de jantar, disposta em locais apropriados
de uma instituição infantil, funciona como objeto simbólico, estimulante de brincadeira para
crianças, especialmente de 3 a 4 anos.
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É possível entender o brinquedo em
outra dimensão, como objeto cultural. Segundo
Jaulin (1979, p. 5), o brinquedo não pode ser
isolado da sociedade que o criou e reveste-se de elementos culturais e tecnológicos do
contexto histórico social. Estudos como o de
Oliveira (1986) mostram o brinquedo nessa
perspectiva. Outra vertente que explora o brinquedo provém de estudos históricos.
O interesse em conhecer a origem e a
evolução de brinquedos e jogos antigos como
a boneca, a pipa ou o pião merecem alguns
esclarecimentos. Granje (na obra de JAULIN,
1979, p. 224-276) mostra a impossibilidade de
escrever a história do brinquedo, focando na
pesquisa sobre um objeto ou todos os objetos
pertencentes a essa categoria, estudando circunstâncias e variações segundo o tempo e o
lugar. À semelhança do jogo, o brinquedo não
pertence a uma categoria única de objetos.
Com várias manifestações, existência
efêmera, como fazer séries históricas de milênios de brinquedos confeccionados com materiais perecíveis, esquecidos, como raminhos,
seixos, raízes, vegetais, castanhas e espigas?
Essa história deveria incorporar também objetos do mundo doméstico que passam a ter o
sentido de brinquedo quando a função lúdica
sobre eles incide. A caneta enquanto preenche
sua função usual é apenas um objeto. Passa a
ser brinquedo quando a criança a utiliza com
outro significado (colher, pente).
Apesar da dificuldade de estudos de
natureza histórica, destacam-se pesquisas sobre a boneca, por sua característica antropomórfica. Os vários registros encontrados em
diversas culturas têm se constituído em material para análise de um grupo internacional de
pesquisadores. Para Granje (na obra de JAULIN, 1979, p. 268), brinquedo conota criança.
O brinquedo tem sempre como referência a
criança e não se confunde com a miríade de
significados que o termo jogo assume. A história do brinquedo só pode ser feita em estreita
ligação com a história da criança.

O avanço de pesquisas acerca da imagem da criança em diferentes culturas mostra
como os historiadores estão ampliando seu
objeto de estudo atingindo a criança, seus brinquedos e jogos. Se, em tempos passados, os
historiadores não se detinham nas descrições
de brincadeiras infantis, hoje a situação se alterou com a multiplicação de pesquisadores
interessados no tema.
Divergindo do brinquedo e da brincadeira, como já foi visto, o jogo por sua amplitude só se explicita dentro do contexto em que é
utilizado. Neste trabalho, o foco de atenção privilegiará o jogo infantil. Por ser uma categoria,
com propriedades amplas que assumem significa- dos distintos, o jogo foi estudado por historiadores (Huizinga, Caillois, Aries, Margolin,
Manson, Jolibert), filósofos (Aristóteles, Platão,
Schiller, Dewey), linguistas (Cazden, Vygotsky,
Weir), antropólogos (Bateson, Schwartzman,
Sutton-Smith, Henriot, Brougère), psicólogos
(Bruner, Jolly e Sylva, Fein, Freud, Piaget) e
educadores (Chateau, Vial, Alain).
Entre as várias perspectivas de análise
do jogo, no campo da História, a iconografia
de tempos passados mostra muito mais a metáfora do que a representação do real. Pintores
do passado retratam a imagem de fragilidade
propiciada pelas brincadeiras com bolhas de
sabão que se espatifam no ar pela ação das
crianças ou a vaidade estampada em cenas
de crianças portando seus brinquedos. Outras
apontam o caráter de pouca seriedade ridicularizando figuras políticas da época por meio
de bonecos. Apoiando-se sobre uma imagem
negativa da criança, os jogos eram utilizados
pelos adultos nas caricaturas políticas, divulgando a imagem de frivolidade e ridículo. Mais
raras são as gravuras como a de Bruegel, que
mostram em toda sua variedade os jogos tradicionais infantis presentes nos tempos passados.
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Atualmente, em especial no campo da
educação infantil, a perspectiva que predomina
é a evolutiva. Os psicólogos têm dado grande atenção ao papel do jogo na constituição
das representações mentais e seus efeitos no
desenvolvimento da criança, especialmente na
faixa de 0 a 6 anos de idade.
Muitos estudos de natureza metafórica
explicitam, também, jogos para crianças de outras faixas etárias. Por envolver relações abstratas, analogias, jogos matemáticos e físicos
que fazem comparações metafóricas são adequados, geralmente, para crianças com mais
idade.
Por exemplo, é possível ensinar certas
equações matemáticas como a=b; 2a=2b, X=Y
por meio de uma balança com objetos com o
mesmo peso. Assim, pode-se dizer que objetos
diferentes mas com o mesmo peso são iguais
e, quando se aumenta um deles, é necessário
aumentar o outro. O jogo permite visualizar
concretamente a equação matemática em que
se postula que X é igual a Y, ou que A é igual a
B. Desta forma, pela brincadeira com balanças,
a criança está aprendendo equações matemáticas, realizando comparações, analogias.
Estudos de natureza etnográfica procuram explicitar o jogo infantil dentro de cada
cultura, investigando o cotidiano da criança.
Partidários de teorias antropológicas e fenomenológicas, como Henriot (1989) e Brougère
(1981), emitem conceitos de jogo de acordo
com o fenômeno e o uso que se faz dele. Historiadores, como Jolibert (1981), Aries (1978)
e Margolin (1982), propõem o estudo do jogo
com base na imagem que cada contexto forma
da criança.
Filósofos e psicólogos também apresentam concepções diversas de jogo infantil.
Para uns, o jogo representa a possibilidade de
eliminar o excesso de energia represado na
criança (Spencer). Para outros, prepara a criança para a vida futura (Gross), ou, ainda, representa um instinto herdado do passado (Stanley-Hall), ou mesmo um elemento fundamental
para o equilíbrio emocional da criança (Freud,
Claparède, Erikson, Winicott).

Entre representantes da psicologia
cognitiva, o fenômeno jogo assume os seguintes significados: para Wallon (1981), é uma forma de infração do cotidiano e suas normas.
Bruner (1976) tem interpretação semelhante
ao atribuir ao ato lúdico o poder de criar situações exploratórias propícias para a solução de
problemas. Vygotsky (1988) e Elkonin (1984)
entendem a brincadeira como uma situação
imaginária criada pelo contato da criança com
a realidade social. Piaget (1976), tendo como
princípio básico a noção de equilibração como
mecanismo adaptativo da espécie, admite a
predominância na brincadeira de comportamentos de assimilação sobre a acomodação.
Na área da educação, teóricos como
Chateau (1979), Vial (1981) e Alain (1986) assinalam a importância do jogo infantil como
recurso para educar e desenvolver a criança,
desde que respeitadas as características da
atividade lúdica. Trifu (1986) classifica as definições do jogo em duas categorias metodológicas: as que descrevem manifestações externas com uma análise superficial dos processos
internos do animal ou ser humano, criança,
adolescente ou adulto, primitivas ou contemporâneas e as que utilizam as manifestações
externas para explicitar os processos internos.
Para as teorias externalistas, as concepções do jogo aparecem como dispêndio de
energia física, como meio de preparação para
a vida adulta, como imitação da vida e das atividades do adulto ou, ainda, como distração.
Tais propostas são criticadas por Millar (apud
TRIFU, 1986, p. 227), uma vez que apontam
apenas a ausência de pesquisas na área, ou
cuidam de aplicações práticas ou mesmo tratam superficialmente os processos internos relacionados com a atividade lúdica.
As teorias que discutem os processos
internos relacionados ao comportamento lúdico focalizam o jogo como representação de
um objeto. Entre seus representantes estão Piaget, Vygotsky, Freud, Caillois e Huizinga. Tais
estudos, ao considerarem a realidade interna
(representação) e o ambiente externo (papéis,
objetos, valores, pressões, movimentos etc.),
permitem uma determinação teórica mais completa.
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Para Trifu, o jogo é uma realidade móvel
que se metamorfoseia conforme a realidade e
a perspectiva do observador e do jogador. Por
tais razões é necessário considerar o contexto
no qual está presente o fenômeno, a atitude
daquele que joga e o significado atribuído ao
jogo pelo observador. Muitas dúvidas persistem entre educadores que procuram associar o
jogo à educação: se há diferença entre o jogo
e o material pedagógico, se jogo educativo empregado em sala de aula é realmente jogo e se
o jogo tem um fim em si mesmo ou é um meio
para alcançar objetivos.
A gradativa percepção de que a manipulação de objetos facilita a aquisição de conceitos introduz a prática de materiais concretos
subsidiarem a tarefa docente. Em decorrência,
multiplicam-se experiências nas quais cordões
são empregados para representar elipses e
hipérboles; a construção de um sistema articulado tem como suporte brinquedos de construção tipo Meccano; formas geométricas são
construídas com auxílio de pranchas da Gattegno, guarnecidas com pontos sobre os quais
se prendem elásticos; réguas de Cuisenaire
são empregadas para facilitar a compreensão
do número; blocos lógicos servem para ilustrar
a matemática de conjuntos; e quebra-cabeças
e jogos de encaixe destinam-se ao desenvolvimento da atenção, percepção e habilidades
intelectuais e motoras. Tais experiências são
exemplos de jogos ou materiais pedagógicos?
É a pergunta que se coloca aos professores,
sobretudo os de educação infantil.
As dúvidas parecem localizar-se na
substituição de antigos materiais didáticos,
como mapa-múndi, livros e cartazes, por objetos conhecidos como brinquedos (jogos da
Meccano, quebra-cabeças). Se brinquedos
são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria criar momentos lúdicos de livre
exploração, nos quais prevalece a incerteza do
ato e não se buscam resultados.

Porém, se os mesmos objetos servem
como auxiliar da ação docente, buscam-se resultados em relação à aprendizagem de conceitos e noções ou mesmo ao desenvolvimento
de algumas habilidades. Nesse caso, o objeto
conhecido como brinquedo não realiza sua
função lúdica, deixa de ser brinquedo para tornar-se material pedagógico. Um mesmo objeto
pode adquirir dois sentidos conforme o contexto em que se utiliza: brinquedo ou material
pedagógico. O uso de brinquedos e jogos destinados a criar situações de brincadeiras em
sala de aula nem sempre foi aceito. Conforme
a visão que o adulto tem da criança e da instituição infantil, o jogo torna-se marginalizado.
Se a criança é vista como um ser que
deve ser apenas disciplinado para aquisição
de conhecimentos em instituições de ensino
acadêmico, não se aceita o jogo. Entende-se
que, se a escola tem objetivos a atingir e o
aluno tem a tarefa de adquirir conhecimentos
e habilidades, qualquer atividade por ele realizada na escola visa sempre a um resultado
— é uma ação dirigida e orientada para a busca de finalidades pedagógicas. O emprego de
um jogo em sala de aula necessariamente se
transforma em um meio para a realização daqueles objetivos.
Portanto, o jogo entendido como ação
livre, tendo um fim em si mesmo, iniciado e
mantido pelo aluno, pelo simples prazer de jogar, não encontraria lugar na escola. São tais
ponderações que têm aquecido as discussões
em torno da apropriação do jogo pela escola e,
especialmente, o jogo educativo. Ao incorporar
o jogo a sua área, a prática pedagógica cria a
figura do jogo educativo. Como surgiu e evoluiu essa noção?
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JOGO EDUCATIVO
Dois interessantes trabalhos detalham
a história dos jogos educativos, mostrando
seu aparecimento e precisando o significado
atribuído ao termo. Rabecq-Maillard, no livro
Histoire dos Jeux Éducatifs (1969), mostra o
gradual aparecimento dos jogos educativos
na história ocidental, a partir do século XVI, e
Brougère, em La notion de Jeu Éducatif dans
l’école maternelle française au debut du XXème
siècle (1987), a penetração da ideia do jogo
educativo na escola maternal francesa. Embora Rabecq-Maillard aponte o século XVI como
o contexto em que surge o jogo educativo, os
primeiros estudos em torno do jogo situam-se
na Roma e Grécia antigas.
Platão, em Les Lois (1948), comenta a
importância do “aprender brincando”, em oposição à utilização da violência e da repressão.
Da mesma forma, Aristóteles sugere, para a
educação de crianças pequenas, o uso de jogos que imitem atividades sérias, de ocupações
adultas, como forma de preparo para a vida futura. Mas, nessa época, ainda não se discute o
emprego do jogo como recurso para o ensino
da leitura e do cálculo. Entre os romanos, jogos
destinados ao preparo físico voltam-se para a
formação de soldados e cidadãos obedientes
e devotos, e a influência grega acrescenta-lhes
cultura física, formação estética e espiritual.
O interesse pelo jogo aparece nos escritos de Horácio e Quintiliano, que se referem
à presença de pequenas guloseimas em forma
de letras, produzidas pelas doceiras de Roma,
destinadas ao aprendizado das letras. A prática
de aliar o jogo aos primeiros estudos parece
justificar o nome de ludus atribuído às escolas
responsáveis pela instrução elementar, semelhante aos locais destinados a espetáculos e à
prática de exercícios de fortalecimento do corpo e do espírito (KISHIMOTO, 1990, p. 39-40).
O interesse pelo jogo decresce com o
advento do Cristianismo, a poderosa sociedade
cristã que toma posse do Império desorganizado e impõe uma educação disciplinadora. Escolas episcopais e anexas a mosteiros impõem
dogmas e distanciam-se do desenvolvimento

da inteligência. Os mestres recitam lições e
lêm cadernos. Aos alunos resta a memorização e a obediência. Nesse clima não há condições para a expansão dos jogos, considerados
delituosos, à semelhança da prostituição e da
embriaguez.
O aparecimento de novos ideais traz
outras concepções pedagógicas que reabilitam o jogo. Durante o Renascimento, a felicidade terrestre, considerada legítima, não exige
a mortificação do corpo, mas seu desenvolvimento. Desta forma, a partir do momento em
que o jogo deixa de ser objeto de reprovação
oficial, incorpora-se no cotidiano de jovens, não
como diversão, mas como tendência natural
do ser humano. É nesse contexto que Rabecq-Maillard situa o nascimento do jogo educativo.
O grande acontecimento do século XVI
que coloca em destaque o jogo educativo é
o aparecimento da Companhia de Jesus. Ignácio de Loyola, militar e nobre, compreende
a importância dos jogos de exercícios para a
formação do ser humano e preconiza sua utilização como recurso auxiliar do ensino.
A Ratio Studiorum, por exemplo, ensina
o latim com o seguinte método: a gramática
latina aparece em cinco tabelas – a primeira
para o gênero e a declinação, a segunda para
as conjugações, a terceira para os pretéritos e
as duas últimas para a sintaxe e o número.
Por meio de exercícios de caráter lúdico, o ensino escolático e o psitacismo são
substituídos pelas tábuas murais. O Renascimento reabilita exercícios físicos banidos na
Idade Média. Exercícios de barra, corridas, jogos de bola semelhantes ao futebol e o golfe
são práticas que se generalizam. Aos jogos do
corpo são acrescidos os do espírito. O baralho
adquire nessa época o estatuto de jogo educativo pelas mãos do padre franciscano Thomas
Murner. Percebendo que seus estudantes não
entendem a dialética apresentada por textos
espanhóis, edita uma nova dialética em imagens sob a forma de jogo de cartas, engajando
os alunos em um aprendizado mais dinâmico.
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Ao colocar em prática, em larga escala, os ideais humanistas do Renascimento, o
século XVII provoca a expansão contínua de
jogos didáticos ou educativos. Esse processo
é acompanhado por estudos de filósofos acerca da importância da imagem e dos sentidos
para a apreensão do conhecimento. Comenius
mostra, em 1657, na obra Orbis Sensualium
Pictus, a relevância das imagens para a educação infantil. Locke, o pai do empirismo, reforça
a tese, explicando que tudo que está na inteligência passa pelos sentidos. Multiplicam-se,
assim, jogos de leitura, bem como diversos jogos destinados à tarefa didática nas áreas de
História, Geografia, Moral, Religião, Matemática, entre outras.
A eclosão do movimento científico no
século XVIII diversifica os jogos, que passam
a incluir inovações. Preceptores da época servem-se de imagens publicadas na Enciclopédia
Científica para criar jogos destinados ao ensino de ciências para a realeza e a aristocracia.
Popularizam-se os jogos. Antes restritos à educação de príncipes e nobres, tornam-se posteriormente veículos de divulgação
e crítica. Jogos de trilha contam a glória dos
reis, suas vidas e ações. Jogos de tabuleiro
divulgam eventos históricos e servem como
instrumento de doutrinação popular. A imagem
da criança como ser dotado de natureza distinta da do adulto chega com o século XVIII,
permitindo a criação e expansão de estabelecimentos para educar a infância, que culmina
no século seguinte. O início do século XIX presencia o término da Revolução Francesa e o
surgimento de inovações pedagógicas. Há um
esforço para colocar em prática os princípios
de Rousseau, Pestalozzi e Froebel. Mas é com
Froebel que o jogo, entendido como objeto e
ação de brincar, caracterizado pela liberdade e
espontaneidade, passa a fazer parte da história
da educação infantil.

Manipulando e brincando com materiais como bolas e cilindros, montando e desmontando cubos, a criança estabelece relações
matemáticas e adquire conhecimentos de Física e Metafísica, além de desenvolver noções
estéticas. Embora Froebel, em sua teoria, enfatize o jogo livre como importante para o desenvolvimento infantil, mesmo assim introduz a
ideia de materiais educativos, os dons, como
recursos auxiliares necessários à aquisição de
conhecimento, como meio de instrução. Com
a expansão dos novos ideais de ensino, crescem experiências que introduzem o jogo com
vistas a facilitar tarefas de ensino. Paralelamente, o desenvolvimento da ciência e da técnica
constitui fonte propulsora de jogos científicos e
mecânicos.
Surgem jogos magnéticos para ensinar
História, Geografia e Gramática. As fábulas de
La Fontaine e os contos de Perrault inspiram
“puzzles” e brinquedos de cubos. A expansão
dos meios de comunicação, bem como o avanço do comércio, estimulam o ensino de línguas
vivas, ocasionando o aparecimento de jogos
como o Bazar alfabético, destinado ao aprendizado de vocabulário, e o poliglota, para ensinar
até cinco línguas ao mesmo tempo.
A expansão dos jogos na área da educação dar-se-á no início do século XX, estimulada pelo crescimento da rede de ensino infantil e pela discussão sobre as relações entre o
jogo e a educação. Revistas como L’Éducation
Enfantine divulgam tais ideias. Editores como a
Nathan estabelecem uma linha de “brinquedos
educativos”, usando slogans como “instruir
divertindo”. Além de melhorar a qualidade de
seus produtos, os fabricantes de jogos educativos procuram melhorar as normas de segurança dos brinquedos e introduzem, nos folhetos,
informações que orientam a ação de brincar e
aprender, além de especificações sobre adequação de brinquedos às faixas etárias. Em
síntese, o jogo educativo surge no século XVI
como suporte da atividade didática, visando à
aquisição de conhecimentos, e conquista um
espaço definitivo na educação infantil.
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Brougère (1987, p. 83-88) reproduz o
debate ocorrido entre inspetores da escola maternal francesa acerca da introdução do jogo
educativo, entendido ora como jogo livre, ora
como jogo orientado. Certamente, desde tempos passados, alguns estudos apontam uma
ligação entre o jogo e a aprendizagem. Mas
predomina a ideia do jogo associado à recreação, a situações que se contrapõem ao trabalho escolar. É essa orientação que flui nos
primórdios das salas de asilo francesas. O jogo
não pode ocupar o lugar de lições morais e
não deve absorver o tempo de estudo, embora
ninguém no mundo possa ficar sempre escutando nem estudando.
É preciso, nesta idade, sobretudo, dançar, correr, saltar, mover-se por seu próprio elã
[...] Se o jogo não forma diretamente o espírito,
ele o recreia. Para a inspetora francesa, o jogo
não se presta à formação moral, nem mesmo
colabora para o desenvolvimento cognitivo. Admite-se como recreação, uma espécie de distração e descanso do árduo trabalho.
Influenciada pela experiência froebeliana dos jardins de infância, Kergomard adota a
ideia do jogo livre e espontâneo como o eixo
da educação infantil: A escola maternal é uma
família grande, a diretora é uma mãe de um
grande número de crianças.
Ora, que fazem crianças de 2 a 4 anos
em sua família? Elas rivalizam com os pássaros
as atividades incessantes e algazarras ininterruptas. Elas não fazem nada de preciso, não
tomam lições mas fazem o que devem fazer
para seu desenvolvimento físico, intelectual e
moral. A ideia de uma escola infantil sem a
interferência do professor cria um debate na
época. Discute-se a adequação do jogo livre
proposto por Froebel. As interpretações apontam para a necessidade de um jogo controlado
como suporte da ação docente. Assim, nasce
o jogo educativo: mistura de jogo e de ensino.
Kergomard (1906, p. 161) apoia-se na ideia da
incompatibilidade lógica entre o jogo e a educação e pondera:

Sei muito bem que à primeira vista estas duas palavras – a pedagogia pelos jogos – colocadas juntas,
fazem um efeito de certas uniões infelizes, caracterizadas sobretudo pela incompatibilidade de caráter
dos cônjuges; mas esta impressão cessa no momento em que se reflete, porque se compreende, então,
que a pedagogia, em vez de estar limitada à instrução,
abraça a cultura completa do ser. Kergomard pleiteia
a liberdade de ação da criança. Concebe o maternal
como um espaço de animação cultural, onde jogos
livres, escolhidos pelas crianças, possam colaborar
com o cultivo do corpo (KERGOMARD, 1906, p. 161).

Entretanto, essa orientação choca-se
com a que começa a predominar. Girard (1908,
p. 199) e muitos outros tentam conciliar a tarefa de educar com a necessidade irresistível de
brincar. Nessa junção, surge o jogo educativo,
um meio de instrução, um recurso de ensino
para o professor e, ao mesmo tempo, um fim
em si mesmo para a criança, que só quer brincar. Esse é o sentido captado pela inspetora
Girard nos debates que acompanham a reformulação da escola maternal:
[...] O jogo é para a criança um fim em si mesmo, ele
deve ser para nós um meio (de educar), de onde seu
nome jogo educativo que toma cada vez mais lugar
na linguagem da pedagogia maternal (Girard, 1908,
p. 199). O jogo educativo, metade jogo e metade
educação, toma o espaço da escola maternal francesa a tal ponto que Chamboredon e Prévot (1986)
chegam a dizer que esta se transforma em um grande “brinquedo educativo” (GIRARD, 1908, p. 199).
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BROUGÈRE, Gilles. Des usages de la notion
de jeu. Coloque Jeu et Jeux graphiques dans
la Littérature de Jeunesse. Paris: Juillet, 1985
CARDIM, Fernão. Tratados de terra e gente do
Brasil. Rio de Janeiro: Editores J. Leite & Cia.,
1925. CASCUDO, Luís da Camara. Literatura
oral no Brasil. São Paulo: Itatiaia, 3 ed., 1984a.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO CAMINHO
PARA A SUSTENTABILIDADE

RESUMO: Para que se possa alcançar o intento de que a Educação seja uma ferramenta transformadora, por meio da qual se possa formar sujeitos críticos, cidadãos conscientes e indivíduos sensíveis ao entorno, é imprescindível que cada ação pedagógica esteja voltada para
vivências reais e práticas, de modo que a aprendizagem seja permeada de sentido. Neste
contexto, um dos temas prementes a serem abordados nas escolas é a relação entre ecologia,
sustentabilidade e alimentação saudável. Por meio da exploração de tais aspectos, é possível
realizar um aprofundamento de conteúdos e conceitos indispensáveis à escolarização. Esta
pesquisa possui relevância devido à importância das discussões acerca da necessidade de
estimular o aluno a refletir e compreender as questões ambientais da atualidade. É imprescindível que o professor busque e descubra meios de provocar inquietações em seus alunos no
que tange à natureza e a maneira como nos relacionamos com ela, articulando estas reflexões
e conceituações a conteúdos curriculares. A ação humana afeta diretamente o equilíbrio dos
processos da natureza e é indispensável que a escola fomente e medeie o desenvolvimento
de uma consciência a esse respeito nos jovens, de forma que o olhar sobre o planeta possa
ser transformado e seja possível que a sociedade reconheça seu papel no contexto da sustentabilidade.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Conscientização.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos anos, a educação ambiental vem se tornando tema presente em discussões sobre práticas pedagógicas e sobre o papel da escola na conscientização e transformação de comportamentos que se opõem à sustentabilidade.

É preciso perceber que não precisamos salvar o planeta, e sim a nós mesmos. São os
seres vivos, incluindo os seres humanos, que estão em perigo por conta da destruição dos recursos naturais. Dessa forma, o planeta, de uma forma ou de outra, continuará existindo. A questão
é encontrarmos uma maneira de nós permanecermos nele.
Tal aspecto mostra-se pertinente ao observarmos a carga de antropocentrismo presente
na ideia de que o ser humano é o elemento principal do universo, de modo que, caso não existam mais condições para sua sobrevivência, tudo o que há simplesmente desaparece, quando,
com efeito, sabemos que ocorreram extinções de seres vivos, mas o planeta Terra permaneceu
existindo, por meio de transformações e adequações ao longo do tempo.
Nota-se, portanto, a presunção humana ao considerar-se o centro de tudo e a condição
para a existência do mundo. Nesta pesquisa busca-se compreender a importância que a Educação Ambiental possui na formação dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.
A investigação do problema é orientada pela necessidade de conhecer o modo como
a Educação Ambiental pode contribuir para a formação dos indivíduos, levantar e apontar conceitos que esclareçam e auxiliem no sentido de uma compreensão da importância do despertar
de uma consciência ecológica, bem como identificar como a teoria e a prática estão presentes
no cotidiano das escolas a fim de que seja possível proporcionar atividades significativas que
aproximem os alunos da natureza.
É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato de
ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece possibilidades de diminuir o custo de
produção, bem como o custo de vida.
Assim, não se trata de um sacrifício a ser feito em nome de uma mudança desagradável
e necessária. Com o olhar correto, a sustentabilidade pode representar maiores lucros em diversos aspectos da vida em sociedade.
Considerando o papel imprescindível da Escola diante da necessidade da conscientização e da mudança de hábitos, será desenvolvido a seguir um estudo acerca do tema.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A
SUSTENTABILIDADE

[...] a educação ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção radical de educação, não porque prefere ser a tendência rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque nossa época
e nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas radicais, justas e pacíficas (REIGOTA, 1998, p. 43).

A sustentabilidade está ligada a uma
ideia de que é necessário repensar e redefinir
a relação dos seres humanos com o meio ambiente, de modo que seja viabilizada a preserA solidariedade é um dos eixos mais
vação da natureza e dos recursos indispensáimportantes da Educação Ambiental, pois a
veis a todos os tipos de vida do planeta.
partir dela podemos pensar valores que dizem
A Educação Ambiental cumpre um pa- respeito tanto ao indivíduo, quanto à sociedade
pel fundamental para a transformação deste como um todo, como os comportamentos de
olhar e das práticas cotidianas da sociedade, consumo, de acordo com Jacobi (2012).
pois, conforme Reigota (1998), esta área do
conhecimento possui foco nas propostas pedagógicas voltadas para a conscientização, para
a construção de competências, transmutação
e ressignificação de comportamentos, desenvolvimento de capacidades e habilidades de
participação dos alunos.

Dessa forma, é possível notar a imprescindibilidade da presença da reflexão e
do diálogo sobre ecologia e meio ambiente no
ambiente escolar, buscando convergências e
articulações com a prática cotidiana em sociedade.

Os recursos oferecidos pela natureza
sempre foram imprescindíveis para a sobrevivência humana. No entanto, o desenvolvimento
pautado no acúmulo de capital da sociedade
capitalista faz com que haja uma apropriação
abusiva dos recursos naturais, provocando
Para que isso seja possível, é importan- um desequilíbrio na relação do homem com o
te que o aluno conheça os processos biológi- meio ambiente.
cos, bem como sócio-históricos que permeiam
Este processo de degradação coma relação dos indivíduos com a natureza. Por
meio da escola, este olhar crítico e essa mu- promete a qualidade de vida, especialmente
dança de comportamento podem ser multipli- nos países mais desenvolvidos, uma vez que
as políticas públicas geralmente não tratam os
cados e alcançar toda a sociedade.
problemas ambientais de forma prioritária e
O professor deve estar atento a desco- emergencial.
A questão socioambiental moderna
demanda uma visão, bem como uma postura,
pautada no pensamento crítico por parte da
sociedade, que esteja alinhada com o desenvolvimento sustentável.

brir modos de construir valores sociais em conComo resultado desta política constajunto com os alunos, no sentido de estimular
mudanças de hábitos nas práticas cotidianas. ta-se o aumento da proliferação de doenças,
a exposição da população a miséria a um amPádua e Tabanez (2013) afirmam que biente insalubre e degradado, o que vem ferir
a Educação Ambiental viabiliza a aquisição de alguns dos principais direitos constitucionais
conhecimentos que aperfeiçoam comporta- do cidadão, tais como a dignidade da pessoa
mentos e habilidades, o que possibilita uma re- humana, a saúde e o direito a um meio ambienlação mais harmônica dos seres humanos com te equilibrado, que garanta a qualidade de vida
das presentes e futuras gerações (OLIVEIRA,
o meio ambiente.
2012).
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No Brasil, a ameaça à biodiversidade
está presente em todos os biomas, em decorrência, principalmente, do desenvolvimento
desordenado de atividades produtivas. A degradação do solo, a poluição atmosférica e a
contaminação dos recursos hídricos são alguns dos efeitos nocivos observados.
Na maioria dos centros urbanos, os resíduos sólidos ainda são depositados em lixões,
a céu aberto (ProNEA, 2005). Nesta perspectiva, ainda pode-se associar a um quadro de
exclusão social e elevado nível de pobreza da
população, pois muitas pessoas vivem em áreas de risco, como encostas, margens de rios
e periferias industriais expostas às intempéries
da natureza.
Também inclui nesta discussão que
uma significativa parcela dos brasileiros têm
uma percepção “naturalizada” do meio ambiente acreditando que só o lixo e que
está contribuindo para a degradação
do meio ambiente. Segundo o ProNEA (Programa Nacional de Educação Ambiental, p.17):

Reverter este quadro configura um grande desafio para
a construção de um Brasil sustentável, entendido como
um pais socialmente justo e ambientalmente seguro.
Nota-se ainda um distanciamento entre a letra das leis e
sua efetiva aplicação, sobretudo no que se refere às dificuldades encontradas por políticas institucionais e movimentos sociais voltados à consolidação da cidadania entre segmentos sociais excluídos (ProNEA, 2005, p. 17).

Diante desta realidade, a Educação Ambiental mostra-se como uma das ferramentas
de orientação para a tomada de consciência
dos indivíduos frente aos problemas ambientais e é exatamente por isso que sua prática
faz-se tão importante, a fim de solucionar as
questões relativas ao acúmulo de resíduos,
desperdício de água entre outras.
A educação para o meio ambiente vem
crescendo e assumindo um papel muito importante na criação de uma linguagem comum
na comunidade sobre as questões ambientais,
dando condições a mídia, as instituições governamentais e não governamentais e a outros
grupos e representações de desenvolverem de
forma mais articulada projetos sobre educação
ambiental.
Para Oliveira (2012), discutir os problemas ambientais e estar de frente a inúmeros
questionamentos, tais como: o que é e o que
não é considerado lixo? É possível reaproveitar
o lixo? O que é reciclagem? O que é coleta
seletiva e qual a sua importância para a preservação ambiental? Quem são os culpados
por tantos problemas ambientais? Por que está
ocorrendo um desequilíbrio na relação homem/
natureza? A Educação Ambiental é um direito?
Há alguma legislação que garanta a prática da
Educação Ambiental nas instituições de ensino?

A Constituição Federal de 1988 em
seu artigo 225, §1o, VI estabelece a obrigação do Poder Público de promover a Educação
Para que haja um enfrentamento da Ambiental em todos os níveis de ensino e a
problemática ambiental, algumas estratégias conscientização pública para a preservação do
devem ser organizadas para surtirem o efeito meio ambiente.
desejável na construção de sociedades sustentáveis, envolvendo uma articulação coordenaA Educação Ambiental é decorrente do
da entre todos os tipos de intervenção ambien- princípio da participação, onde se busca trazer
tal direta, incluindo neste contexto as ações em uma consciência ecológica à população, titular
educação ambiental.
do direito ao meio ambiente. O aspecto social
da Educação Ambiental evidencia-se no dever
para com o patrimônio da comunidade e das
gerações futuras.
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Acrescenta-se aqui também a participação da sociedade civil nos procedimentos
democráticos, assegurados por lei. Contudo,
constata-se que a Política Nacional de Educação Ambiental vem encontrando dificuldades
para ser implementada na prática.
Os principais fatores que contribuem
para essa não aplicação encontram-se intimamente relacionados a falta de conhecimentos
sobre a própria política por parte da população
e também a falta de interesse pelas instituições.

A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SOCIAL
Para que seja possível que as práticas
pedagógicas sejam transformadas para que
sejam reflexivas e participativas, é necessário
que se aceite o desafio imposto aos professores (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).

Falar de Educação Ambiental é abordar tema transversal que pode e deve perpassar toda e qualquer disciplina, de modo que
todas podem apresentar significativa contribuição (ALMEIDA; et al, 2012).
As questões ambientais ganharam destaque quando a sociedade passou a perceber
o grande impacto que o estilo de vida vigente
estava causando em todo o mundo. Dessa forma, a qualidade de vida da população apresentou visível queda, tornando impossível que
o tema não viesse a debate.
Dentro deste cenário, a Educação Ambiental apresenta-se como uma possibilidade
de transformação desta realidade, mobilizando a sociedade por meio da compreensão da
responsabilidade que todos possuem sobre o
meio ambiente.
O processo é contínuo e precisa ser
pensado permanentemente, e envolver os diversos atores que fazem parte da questão
(CRUZ; MELO; MARQUES, 2016). Os perigos
à biodiversidade no Brasil apresentam-se amplamente, como consequência de um desenvolvimento de atividades produtivas desordenado. Aspectos como a degradação do solo e
a poluição são destaques ao lado da utilização
de recursos hídricos.

A Constituição Brasileira também apresenta considerações sobre educação e meio
ambiente, enfatizando aspectos da educação
como instrumento de inclusão social, que possui, entre outras, a função de contribuir para
que o meio ambiente seja ecologicamente
equilibrado, de modo que haja qualidade de
vida, como consta: Art. 225: “Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à saA busca de possibilidades de intervendia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo ção e reversão de tais problemas é urgente.
e preservá-lo para as presentes e futuras gera- A Educação Ambiental pode ser o mecanismo
necessário para conduzir esta mudança, proções” (MORAES; CRUZ, 2015).
porcionando o conhecimento necessário para
A escola possui um papel de grande que discussões e práticas sejam fomentadas
importância no direcionamento sobre a ques- na sociedade (GUIMARÃES, et al; 2015).
tão ambiental, pois ela forma aqueles que farão
Os grupos são formados e fortalecidos
a gestão da sociedade no futuro. Assim, cada
aluno deve receber da escola uma formação a partir da educação e da mobilização social,
que prime por construir conhecimento sobre fe- de modo que é por meio desta sensibilização
nômenos naturais, bem como sobre as conse- que promove a união de todos que será possíquências de nossas ações sobre o ambiente. vel a implementação de práticas de valorização
e preservação do meio ambiente (SARAIVA, et
al, 2015).
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A educação ambiental está integrada
na sociedade e possui uma relação dialógica
com outras áreas que a constituem. Devem ser
observadas portarias, leis, orientações do Ministério da Educação (MEC), entre outros, para
que a escola possa cumprir seu papel, considerando acompanhamento pedagógico, ações
educacionais e sociais (BALDIN; MELLO,
2015).
É imprescindível que a instrução, a informação e a orientação cheguem a ricos e
pobres, para que haja uma profunda e verdadeira sensibilização a respeito dos problemas
e possíveis soluções que o tema da sustentabilidade traz consigo. Existe a necessidade
de cuidar para que a reflexão sobre as ações
sejam constantes, de maneira que pensemos
sobre nossa existência e o papel ativo que possuímos no processo de manutenção de nossas
vidas no planeta.
Assim, educar as novas gerações para
a sustentabilidade é algo que pode transformar
o cenário de nossa sociedade. A mudança de
que precisamos reside na transformação de
nosso olhar para nós mesmos e para o mundo.
Uma nova forma de nos relacionarmos com o
entorno será, portanto, a porta para uma reinvenção de nossa sociedade.

Essa ênfase no processo educacional como mediação e construção é sintomática dos tempos modernos e do que dissemos
quando comparamos os métodos de ensino.
Delizoicov (2009, p.122) procura por cenas do
cotidiano escolar para trazer à luz questões sobre o tema acima enunciado.
Assim, a primeira medida que anuncia
para melhorar em definitivo nossa prática em
sala de aula é “reconhecer que nosso aluno
é, na verdade, o sujeito de sua aprendizagem;
e quem realiza a ação, e não alguém que sofre ou recebe uma ação”. Isto equivale a dizer
que não há como ensinar alguém que não quer
aprender, uma vez que a aprendizagem é um
processo interno que ocorre como resultado
da ação de um sujeito” (DELIZOICOV, 2009,
p. 122).
Neste caso, o papel do professor como
mediador ou facilitador do processo de aprendizagem aparece como condição essencial.
Coerentemente ao que já afirmamos, a aprendizagem e o resultado das ações de um indivíduo, e não de qualquer ação, pois ela se
constrói por meio de uma interação entre um
sujeito e seu meio circundante, natural e social.

Já frisamos, também, o valor da vivência cotidiana e fizemos a comparação entre ela
e o conhecimento científico. Falta, agora, lemPOSSIBILIDADES PARA A
brar que, se grande parte das ações em sala
ABORDAGEM DE QUESTÕES
de aula ainda é fruto da tradição, existe hoje a
AMBIENTAIS
necessidade de conduzir o aluno a adquirir coO papel do professor atualmente, difere nhecimentos que possam aplicar em sua vida,
do professor dito, tradicional. O professor deixa além da simples memorização.
de ser o principal agente do processo que se
Disto depende a eficácia do processo
transfere para o aluno como parte do processo
de ensino e aprendizagem como uma maneira
de aprendizagem.
segura de desenvolver habilidades manuais e
Tal como a professora Nosella faz cons- intelectuais, o relacionamento social, a convitar em seus trabalhos, um ponto de partida vência com os próprios sentimentos, valores,
pode advir de Michel de Montaigne, renascen- formas de comportamento. Educar e formar intista que do século XVI nos envia um recado: formando e informando formando. Os conteú“o aluno não é um vaso que se enche de água, dos são importantes, mas os valores também.
mas, sim uma fonte que se faz brotar”.
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O aluno e o foco, hoje, as luzes se des- junto a seus colegas, envolver a família, prolocaram, portanto:
curar em livros (acrescentaríamos a Internet),
formular novas hipóteses.
Reconhecer o aluno como foco de aprendizagem
significa considerar que os professores têm um papel importante de auxílio em seu processo de aprendizagem, mas, sobretudo, perceber que, para de fato
poderem exercer esse papel, é preciso pensar sobre quem é esse aluno (DELIZOICOV, 2009, p. 125).

Tais atitudes são “muito positivas, deixando para depois deste momento de investigação dos alunos a sistematização do trabalho
desenvolvido, procurando aferir as respostas
encontradas, realizando com os próprios alunos uma síntese dos conhecimentos alcançaOs conhecimentos científicos estão dos” (BIZZO, 2002, p. 50).
presentes em nossa vida cotidiana, por meio
dos objetivos e processos tecnológicos e “a
E o mesmo tema que Demo (2003)
ciência não é mais um conhecimento cuja dis- desenvolve quando propõe o educar pela pesseminação se dá exclusivamente no espaço quisa. Este modo de ver parte da definição
escolar, nem seu domínio está restrito a uma da educação como processo de formação da
camada específica da sociedade, que a utili- competência humana dentro de um quadro reza profissionalmente” (DELIZOICOV, 2009, p. novador que permita ao aluno ser um pesqui127).
sador criterioso que enxergue o processo de
aprendizagem como algo que dele depende
Seu espectro de ação está ampliado fundamentalmente.
de forma mais ampla e envolve decisões tanto
éticas quanto políticas por parte dos docentes
Temos como sujeito, destinado a come do cenário da educação nacional. As ciên- petência, inovação como resultado da compecias físico-naturais têm um grande papel quan- tência do conhecimento e intervenção visando
to à prática simbolizadora que permite a cons- a ética da competência fazem parte do discurtrução de imagem sobre o nosso meio natural so desse autor, que enfatiza:
e social.
A proposta de educar pela pesquisa
A escola é apenas um dos espaços tem pelo menos quatro pressupostos cruciais:
onde tais explicações e linguagens são construídas e a menos que a ciência como conhe• a convicção de que a educação
cimento se faça acessível e inteligível, os enunpela pesquisa e a especificidade
ciados simplesmente memorizadores serão
mais própria da educação escolar
facilmente esquecidos em poucos dias.
e acadêmica;
• o reconhecimento de que o quesO que se pretende e a incorporação do
tionamento reconstrutivo com qualiconhecimento de forma profunda e duradoura,
dade formal e política e o cerne do
e isto só se consegue após um processo de
processo de pesquisa;
aprendizagem significativa que envolva os su• a necessidade de fazer da pesjeitos, no caso, os educandos.
quisa atitude cotidiana no professor
e no aluno;
Bizzo (2002) afirma que o professor
• a definição da educação como
deverá enfrentar a tentação de dar respostas
processo de formação da compeprontas e oferecer novas perguntas em seu lutência histórica humana (DEMO,
gar, propiciando aos alunos a sua própria bus2003, p. 5).
ca e resultados. Uma resposta assim encontrada poderia levar o aluno a procurar a resposta
Na proposta de Demo (2003), a base
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teórica representa o cerne do trabalho. A ela,
cabe consolidar a capacidade explicativa do
educando, buscando por causas, condições,
argumentações e contra argumentações, para
desenvolver a familiaridade com a ciência, na
capacidade de induzir e deduzir.

homem e a natureza é um elemento importante nas discussões que permeiam a educação
ambiental, pois esta se origina da necessidade
de atendimento aos problemas urgentes que
o meio ambiente, portanto os seres humanos,
enfrentam.

A construção de uma horta tem como
objetivo envolver os alunos por meio da observação, bem como da experimentação, explorando as possibilidades de atividades que auxiliarão na compreensão de conceitos relativos
ao meio ambiente. Materiais recicláveis são
utilizados e os alunos participam ativamente
de todos os momentos (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).

A escola é o espaço de debate e construção de saberes que podem intermediar
ações e transformações na sociedade. Faz-se
extremamente necessário promover a discussão sobre o meio ambiente e suas questões
urgentes.

Uma horta feita em ambiente escolar
configura uma atividade de cunho multidisciplinar, podendo ser utilizada pelo professora para
que diversos temas sejam abordados, passando pela questão da alimentação saudável, o
que são e como atuam os agrotóxicos, considerando os riscos que representam à saúde
humana, entre outras possibilidades de diálogo
e reflexão fomentados pelo professor mediador
do desenvolvimento e da construção do conhecimento de seus alunos a respeito do tema
(SILVA; et al, 2014).
Silva (2012) afirma que a proposta da
Educação Ambiental é atingir todos os cidadãos, promovendo a participação contínua de
todos de forma consciente e crítica a respeito
da questão ambiental, de modo que seja possível identificar e agir sobre os problemas ambientais.
É necessário, portanto, que a escola
traga a questão da Sustentabilidade para o seu
interior, de modo que a relação do ser humano
como parte da natureza possa ser compreendida e vivenciada por toda a comunidade escolar.

A compreensão sobre a relação entre

Para tanto, todas as modalidades de
educação devem estar inseridas neste processo, considerando que o professor deve receber
adequada formação sobre o tema, para que
possa atuar como um multiplicador e um mediador dos conhecimentos e ações a respeito
das transformações necessárias em relação ao
meio ambiente (SILVA; PEREIRA, 2015).
Atividades relativas ao cultivo de hortas possuem significativo caráter didático, proporcionando possibilidades de exploração de
diversas áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar. Dessa maneira, os alunos podem
aprender mais e de maneira muito mais significativa e prática.
A escola consolida seu compromisso
com o meio ambiente por meio do cultivo de
uma horta orgânica, e promove a mobilização
e aquisição de conhecimentos por parte dos
alunos no que tange a aspectos como alimentar, nutricional, ambiental, a colaboração, o trabalho em equipe (CUNHA; et al, 2014).
A interação entre aluno e professor são
elementos que se destacam na implementação de uma horta orgânica, pois este processo pode envolver toda a comunidade escolar,
tornando-se dinâmico e permeado de sentido
(LUCENA; FIGUEROA; OLIVEIRA, 2015).

Garrafas pets fazem parte de uma gran336
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de quantidade de resíduos sólidos que são gerados diariamente pela população no mundo
todo. A degradação do meio ambiente é uma
preocupação que precisa levar em conta os impactos de tais resíduos, de maneira que se faz
necessário repensarmos nossas práticas em
relação à utilização e ao descarte destes itens.

rio uma nova forma de viver onde há respeito a
tudo o que é vivo; há a percepção de que tudo
está interligado, que Terra e Homem formam
um único organismo e que o futuro só será menos aterrorizante se nos reconciliarmos com as
sábias leis que regem este vasto complexo biológico que e nosso planeta.

Assim, uma maneira possível de diminuir o problema é a utilização de garrafas pets
para o cultivo de pequenos vegetais (LIMA; DUARTE; ARAÚJO, 2014). A escola apresenta-se
como um ambiente que possui o potencial de
formar cidadãos capazes de compreender seu
papel social, pensando e agindo sobre questões importantes para sua comunidade.

Atualmente, a preocupação com o meio
ambiente não está mais restrita ao âmbito político. O progresso leva ao desenvolvimento de
todas as áreas: financeira, politica, econômica,
cultural, educacional etc., contudo, junto a este
momento de progresso tecnológico inserido na
sociedade, há o uso desenfreado e avassalador dos recursos da natureza, tudo em nome
do progresso, que vem gerando graves probleParte importante deste processo está mas no que concerne ao real entendimento de
relacionada à conscientização sobre a alimen- que crescimento econômico exclui qualidade
tação e a forma como nos relacionamos com de vida ambiental.
a natureza (RIBEIRO; et al, 2015). Ao longo da
História, o ser humano tem buscado formas de
modificar sua experiência e sua vida no mundo.
Isso fez com que sua relação com o
planeta passasse a ser regida pelo desejo de
explorar todas as possibilidades, sem que se
levassem em conta as consequências destas
ações. É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato
de ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece possibilidades de diminuir o
custo de produção, bem como o custo de vida.
Assim, não se trata de um sacrifício a
ser feito em nome de uma mudança desagradável e necessária. Com o olhar correto, a sustentabilidade pode representar maiores lucros
em diversos aspectos da vida em sociedade.
A sustentabilidade está ligada a uma ideia de
que é necessário repensar e redefinir a relação
dos seres humanos com o meio ambiente, de
modo que seja viabilizada a preservação da
natureza e dos recursos indispensáveis a todos
os tipos de vida do planeta.
Precisamos de um esforço extraordiná337
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível verificar que os princípios da Educação Ambiental
devem estar presentes nas escolas em toda a prática pedagógica, por meio da realização de
um trabalho voltado para a compreensão do meio ambiente como um todo que se relaciona
continuamente com o nosso cotidiano, mantendo a questão da sustentabilidade em constante
discussão e reflexão, bem como os aspectos ambientais que abrangem desde o local até o global, de forma democrática, dialógica e participativa.
Em diversas propostas didáticas que mobilizam os alunos neste sentido, buscando sua
conscientização para que se tornem multiplicadores nos demais meios sociais em que circulam,
tornando possível, assim, uma transformação no olhar das pessoas sobre a questão ambiental,
seus hábitos e sua forma de pensar e agir sobre o meio em que vivem.
O cumprimento dos objetivos previstos para a Educação Ambiental deve ocupar lugar
central nas práticas pedagógicas aplicadas no ambiente escolar, de modo a buscar promover a
reflexão sobre as práticas sociais e de produção de consumo, garantindo o acesso às informações sobre a questão socioambiental de forma democrática, além de fomentar a mobilização,
participação e a cooperação considerando as dimensões individuais e coletivas dos sujeitos
sociais.
É importante destacar o trabalho com a biodiversidade, a concepção de natureza como
fonte de vida, a pluralidade étnica, racial, de gênero e sexual. Todo o movimento ora descrito visa
ao fortalecimento da cidadania, solidariedade e igualdade.
A questão do currículo é um desafio a ser enfrentado diariamente na Educação, pois é
necessário um grande esforço e muita dedicação para que os conteúdos abordados não sejam
estanques e mantenham-se constantemente articulados com questões imprescindíveis para o
espaço escolar, como a Educação Ambiental.
A inserção do tema e o trabalho interdisciplinar que ele demanda exigem dos profissionais envolvidos um manejo dialógico e um esforço para que os elementos trabalhados não
pareçam distantes e alheios, fomentando uma conscientização sobre os aspectos de impacto
direto na vida de cada aluno. Para tanto, é preciso explorar os assuntos relativos à Educação
Ambiental em todas as disciplinas do currículo, pois perpassam as diferentes áreas do saber e
todos os âmbitos da vida humana.
Um dos fatores que dificultam o desenvolvimento de práticas educativas que atendam ao que é expresso na política de educação ambiental
no Brasil diz respeito ao despreparo e a falta de conscientização dos
próprios docentes que devem introduzir seus alunos em um universo
de reflexão, conhecimento, crítica, participação e colaboração para
a transformação no que tange à biodiversidade, à sustentabilidade,
à relação com os recursos naturais e todos os elementos socioambientais que permeiam a vida de cada indivíduo que possui na escola
uma possibilidade de formação cidadã.
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UM OLHAR PSICOPEDAGÓGICO:
PSICOMOTRICIDADE NAS CRIANÇAS PEQUENAS

RESUMO: A infância possui inúmeras especificidades e cabe à educação infantil respeitar o rico
universo da criança, no qual o lúdico cerca todo seu desenvolvimento integral. Este artigo
trará a importância da psicomotricidade enquanto instrumento norteador das práticas educacionais com crianças pequenas, que estão dentro da educação infantil, na faixa dos 4 e 5
anos, a fim de auxiliar a comunidade educativa em suas pesquisas quanto ao tema. A infância
possui inúmeras especificidades e cabe à educação infantil respeitar o rico universo da criança, no qual o lúdico cerca todo seu desenvolvimento integral. Nesta apresentação demonstraremos a importância da psicomotricidade enquanto instrumento norteador das práticas
educacionais com crianças entre 4 e 5 anos, a fim de auxiliar a comunidade educativa em suas
pesquisas quanto ao tema.

Palavras-chave: Desenvolvimento Integral; Educação Infantil; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

A

infância é a fase cercada pelas brincadeiras e é por meio delas que as crianças
expressam suas ideias, hipóteses, interesses, desejos, etc. Elas são um meio
social privilegiado de inserção na realidade, pois com elas, as crianças podem
refletir, ordenar, desordenar, interferir e reconstruir seu próprio mundo.
Desta forma, compreendemos a importância que a educação psicomotora desenvolve
na fase da educação infantil; visto que propicia e fortalece o trabalho inerente às crianças que é
o brincar. A educação psicomotora voltada à educação infantil aparece de forma a vislumbrar um
desenvolvimento global, por meio de descobertas e de uma criatividade singular à faixa etária;
favorecendo uma formação crítica do educando.
Referendar as brincadeiras desenvolvidas no contexto escolar sob a ótica da psicomotricidade é agregar valor ao desenvolvimento infantil. Compreender a importância das atividades
lúdicas focadas na psicomotricidade desenvolvidas na educação infantil com crianças de 4 e 5
anos.
Colaborar com o grupo de profissionais da área da educação de crianças entre 4 e 5
anos no sentido de subsidiar como fonte de pesquisa e estudo, a fim de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema em questão.
Muitas das escolas atuais possuem ainda uma “educação bancária”, até mesmo para a
educação infantil. Tentam preparar alunos que não existem (homogeneizados) para um mundo
que não existe (de certezas plenas). Desconsideram a criança como sujeito e agente de seu
próprio desenvolvimento.
Ninguém ensina a quem não quer aprender e já nos alertava Ausubel, citado por Barreto
(2000), que a verdadeira aprendizagem é sempre significativa. Neste contexto sociointeracionista, a psicopedagogia e, em especial, a psicomotricidade, mobilizam alunos e educadores em
prol desse objetivo comum; sempre respeitando as especificidades das crianças e da educação
infantil.
A educação infantil exige a nos alerta quanto ao cuidar e educar ser indissociável nesta
fase; portanto, devemos nos questionar qual a melhor maneira de propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens significativas, orientadas e de forma integrada e que contribuam a o desenvolvimento integral das crianças, considerando que o movimento permeia todo o
processo educativo desta fase?
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A PSICOPEDAGOGIA
Conceituar a psicopedagogia apresenta inúmeras dificuldades, mas, segundo o Código de Ética dos Psicopedagogos, a Psicopedagogia é um campo de atuação em saúde e
Educação que lida com o processo de aprendizagem humana; seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio
no desenvolvimento, utilizando procedimentos
próprios da psicopedagogia.
Neste contexto, encontramos uma primeira estruturação psicopedagógica na França, no século XIX, como resultado do envolvimento de diversos estudiosos das áreas de
Educação, Filosofia e Medicina, focados em
solucionar os mais diferentes fracassos escolares:
A criança sempre se comporta além do comportamento
habitual de sua idade, além de seu comportamento diário: no brinquedo é como se ela fosse maior do que é
na realidade. O brinquedo fornece estrutura básica para
mudanças das necessidades e da consciência. A ação
na esfera 57 imaginativa, numa situação imaginária, a
criação das intenções voluntárias e a formação dos planos de vida real e motivações volitivas, tudo aparece
no brinquedo, que se constitui no mais alto nível de desenvolvimento pré- escolar (VYGOTSKY, 1984 p. 117).

Consequentemente, com a evolução
das pesquisas e a ampliação dos conhecimentos na área educacional, a psicopedagogia foi
estruturando-se mais e mais, tornando-se embasada e fortalecida.
Logo, a definição do objeto de estudo
foi definindo-se e clareando: o processo da
aprendizagem humana; seus padrões e desvios; influências do meio no desenvolvimento;
entre outros.
Desta forma, na atualidade, a psicopedagogia apresenta um caráter preventivo e/ou
remediativo, de natureza clínica e institucional;
focando sempre esse aspecto interdisciplinar
que fornece recursos variados nas áreas do
conhecimento humano para compreender o
ato de apreender.

A PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
A psicopedagogia institucional configura-se como uma linha dentro da própria psicopedagogia; com o intuito de abordar as facetas
dos processos de ensino, desenvolvimento e
aprendizagem no contexto do meio escolar,
promovendo critérios e cautela diante dos mais
variados conflitos encontrados.
Também neste ramo de atuação, encontramos o caráter preventivo (no qual o psicopedagogo tem o papel de esclarecer, auxiliar
na organização de condições de aprendizagem de maneira integrada, adequada com as
especificidades individuais dos educandos) e
curativo.
Fatores como falta de concentração,
tempo de atenção diminuído, baixa autoestima,
desinteresse por determinadas atividades, entre outros, normalmente estão associados às
dificuldades de aprendizagem e seus fracassos escolares.
Justificar o mau desempenho infantil
na escola como sendo desinteresse da própria
criança é um equívoco a ser combatido por
todos os sujeitos do processo educativo. Segundo Kishimoto (2005), brincar com jogos, e
brinquedos com a finalidade pedagógica pode,
e precisa ser utilizado para o método de educação no aprender, e no desenvolver da criança.
Quando avaliamos a criança pequena, vemos que ela aprende de forma intuitiva
adquirindo conhecimentos instintivos, em procedimentos interativos, tendo o afeto, corpo e
influência mútua social, o brinquedo exerce um
papel poderoso no desenvolver.
Assim como as ocasiões lúdicas são
intencionais e inventadas pelo adulto, com a
finalidade de estimular algumas formas de
aprender, surge a extensão educacional.
Um programa de intervenção junto aos
professores e familiares é imperioso em prol de
criar possibilidades de uma práxis psicopedagógica que propicie encontros, numa comunicação real e frutífera para a criança.
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A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA
Traz uma grande segurança emocional, ter a intenção de realizar um movimento e
conseguir concretizá-lo, é acima de tudo, gratificante. No campo da psicopedagogia, e psicomotricidade desempenha um papel importante
nos questionamentos, pesquisas, estudos e
práticas das relações do homem e do seu corpo. Ela está relacionada às aquisições orgânicas, cognitivas e afetivas do indivíduo.
Nesta linha de pensamento, encontramos a psicomotricidade como ponto de partida do desenvolvimento psicobiológico da
criança e, para permitir um conhecimento por
parte dela que abranja a imagem do corpo, o
conceito do corpo e a elaboração do esquema
corporal, é que se faz necessário atrelar jogos
e brincadeiras, o lúdico, a todo este processo.
O objetivo da psicomotricidade é trabalhar a pessoa (no nosso caso, a criança de 4
e 5 anos) em sua totalidade, considerada em
seu contexto e história de vida, que acaba por
refletir-se em seu corpo. A educação psicomotora também evidencia sua importância na
prevenção das dificuldades escolares. Durante
as brincadeiras de modelagem e desenho, por
exemplo, podemos perceber a imagem do corpo e o nível de elaboração de esquema corporal que a criança já demonstra.
Corriqueiramente, quando uma criança demonstra alguma dificuldade de aprendizagem, em geral, têm alguma deficiência no
desenvolvimento psicomotor como um dos fatores a ser avaliado. Logo, possuindo uma boa
experiência nesse quesito, a criança conseguirá conquistas marcantes em sua vida, tanto
emocionalmente quanto intelectualmente.
Estudos revelam (BERLEZE, HAEFFNER E VALENTINI, 2007) que a limitação espacial para a criança, assim como a falta de
exploração do próprio corpo, a obesidade, entre outros fatores, podem comprometer esse
desenvolvimento global infantil.

Ainda quanto ao meio que cerca a
criança, podemos dizer que o mesmo influencia e é influenciado por ela; pois a criança brinca, explora e adapta-se a cada diferente espaço, apropriando-se dele de forma singular.
Assim, percebemos que as atividades lúdicas,
características da educação infantil, como por
exemplo: pular corda; esconde-esconde; amarelinha; percursos/circuitos; pega-pega; entre
outros; estimulam o desenvolvimento psicomotor abrangendo todo caráter formativo integral
da criança (BERLEZE, HAEFFNER E VALENTINI, 2007).
Percebemos, então, que a educação
psicomotora realmente assumirá suas funções
de (re) educadora e terapêutica, quando os
profissionais da área da educação apropriarem-se do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e suas funções psicomotoras e,
desta forma, possam organizar seus planos de
aula a fim de garantir uma aprendizagem de
qualidade (BERLEZE, HAEFFNER E VALENTINI, 2007).

A EDUCAÇÃO INFANTIL
A escola é historicamente um espaço
sociocultural de aprendizagem na qual podemos compreender que influencia e é influenciada pela sociedade na qual está inserida. Desta forma, as relações que dela se desenrolam
devem servir de material para as atividades
lúdicas de jogos e brincadeiras na educação
psicomotora que auxiliarão no desenvolvimento global e holístico das crianças (AZEVEDO;
FERNANDES; WILLRICH, 2009).
A educação infantil é uma etapa educacional com muitas especificidades e que é
objeto contínuo de estudo entre educadores e
profissionais da área da Educação, da Psicologia, da Psicopedagogia, entre outros, no que
tange o desenvolvimento humano e, em especial, o infantil.
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A demanda por uma educação infantil
Neste enfoque, podemos entender
institucional de qualidade é uma crescente em como metas da psicomotricidade infantil (ennossa sociedade, sendo uma reivindicação so- quanto estimulação aos movimentos das criancial amparada legalmente desde a promulga- ças):
ção da Constituição Federal de 1988, na qual
• Cultivar a percepção por meio do conhea educação infantil passou a ser vista como
cimento dos movimentos e das respostas
Direito da Criança e Dever do Estado (AZEVEcorporais.
DO; FERNANDES; WILLRICH, 2009).
• Vivenciar estímulos sensoriais para discriminar as diversas partes do próprio corRatificada em diferentes momentos
po (e do outro) e exercer um controle procomo na LDBEN, no ECA, as Diretrizes Curricuporcional sobre elas;
lares Nacionais (as quais apregoam o caráter
• Motivar a capacidade sensitiva por meio
indissociável do cuidar e do educar na educadas sensações e relações entre o corpo e
ção infantil, tendo como finalidade o desenvolo meio exterior.
vimento integral da criança) entre tantas outras
• Vivenciar, por meio da percepção de seu
legislações e textos pertinentes que abordam
tema.
corpo e dos outros em relação aos objetos,
a organização espacial e temporal;
Estimular o desenvolvimento holísti• Organizar a capacidade dos movimenco da criança nesta fase da educação básica
tos expressos/representados por sinais ou
apresenta-se de suma importância, visto que
símbolos e do uso de objetos reais ou não.
minimiza suas dificuldades quando na vida
• Propiciar às crianças que descubram e
adulta. Alguns motivadores do atraso motor
expressem suas capacidades por meio da
que podemos encontrar são: baixo peso no
ação criativa e da emoção; ampliando e vanascimento, distúrbios cardiovasculares e/ou
lorizando a construção de sua própria idenrespiratórios e/ou neurológicos, desnutrição,
tidade e autoestima, dentro de um conceito
infecções neonatais, baixas condições socioemulticultural e de acolhimento e segurança.
conômicas, pré-maturidade e nível educacional
• Vivenciar diferentes situações que levem
precário dos pais (AZEVEDO; FERNANDES;
à aquisição de pré-requisitos necessários
WILLRICH, 2009).
para a aprendizagem de diversos conteúdos (OLIVEIRA, 2013).
Fatores esses encontrados em parte considerável da clientela desta faixa etária
da rede pública de ensino brasileira atual. As
A infância é a fase cercada pelas brincrianças vivenciam corporalmente todas suas cadeiras e é por meio delas que as crianças
experiências (quer sejam de prazer, dor, suces- expressam suas ideias, hipóteses, interesses,
so ou fracasso). Acrescido a isto encontramos desejos, etc. Elas são um meio social privileos valores sociais agregados ao corpo e suas giado de inserção na realidade, pois com elas,
partes, o que o investe de significações e valo- as crianças podem refletir, ordenar, desordenar,
res muito pessoais (OLIVEIRA, 2013).
interferir e reconstruir seu próprio mundo.Desta forma, compreendemos a importância que a
O trabalho com a psicomotricidade em
sala de aula auxilia os profissionais da área educação psicomotora desenvolve na fase da
educacional a enfrentar diferentes dificuldades educação infantil; visto que propicia e fortalece
de aprendizagem e, acima de tudo, contribui o trabalho inerente às crianças que é o brincar
para uma maior qualidade na educação infantil. (OLIVEIRA, 2013).
Ganha contornos ainda mais imprescindíveis,
visto que possibilita atividades que propiciam
a ativação de diversos processos (OLIVEIRA,
2013).
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A educação psicomotora voltada à
educação infantil aparece de forma a vislumbrar um desenvolvimento global, por meio de
descobertas e de uma criatividade singular à
faixa etária; favorecendo uma formação crítica
do educando. Referendar as brincadeiras desenvolvidas no contexto escolar sob a ótica da
psicomotricidade é agregar valor ao desenvolvimento infantil:
A prática psicomotora respeita, então, as potencialidades de cada indivíduo e seu direito de ter um lugar
na sociedade. De acordo com esse marco, a criança
pode se expressar por meio de uma grande variedade
de canais de comunicação, expressão e criação, entre
os quais a motricidade é o principal (SANCHES, MARTINEZ e PEÑALVER apud HAETINGER, 2005, p.114).

O BRINCAR A SERVIÇO DA
PSICOMOTRICIDADE
A criança é naturalmente ativa e detentora de direitos, sendo um deles, o de brincar.
Conforme KISHIMOTO (2010), o brincar é uma
ação livre, sem compromisso de horário, iniciada e conduzida pela criança, causando-lhe
prazer e sem o compromisso de um produto
final. Neste processo, desenvolve habilidades,
relaxa, ensina regras, linguagens, introduz a
criança no mundo imaginário, envolve,
A infância é um momento único na vida
de cada ser humano, por isto, muitos autores
utilizam-se do termo “múltiplas infâncias”.
Segundo o psicólogo VYGOTSKY
(1984), na brincadeira, a criança vivencia uma
experiência maior do que é na realidade. Isto
lhe fornece estrutura básica para suas mudanças de necessidades e consciência. Logo, a
brincadeira é uma aprendizagem social que se
dá por meio de relações interindividuais.

É aí que entram alguns paradigmas: a
relação social unida às brincadeiras, o propósito didático dessas brincadeiras, e o papel do
educador nesse meio. É ele quem constitui as
agilidades, o andamento, o ambiente, e locupletar-se o dia a dia dos estudantes, ao próprio
período que segue o avanço particular de toTrabalhar com a psicomotricidade é
dos eles. O desenho do tutor como intercessor trabalhar com o corpo, a ação e a emoção
é constitucional:
(ALVES, 2008), desta forma faz-se inevitável a
correlação entre o lúdico/brincar da educação
O aspecto moral diz respeito ao jogar certo, relaciona- infantil e a educação psicomotora; numa estrei-se com o que se tornou obrigatório em termos de uma ta e íntima ligação gerada pelo “movimento”.
exigência do grupo ou da instituição/cultura. É preciso, portanto, obedecer a uma série de normas, caso
contrário, o jogo não acontece. Todos os conteúdos
selecionados englobam três dimensões, mas, é importante esclarecer que essas dimensões propostas não
possuem o mesmo peso em todos os conteúdos, ou
seja, alguns apresentam maior relevância conceitual,
outros atitudinal e procedimental (RODRIGUES,2008).

Todo o desenvolvimento infantil: a formação da sua identidade, sua concepção de
mundo, entre outros, perpassam por suas experiências e vivências; as quais são grandemente enriquecidas pela psicomotricidade. Assim superando o caráter meramente recreativo
que o brincar, a princípio, possa ter.
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Cabe ao profissional da área da educação compreender esse processo de ensino,
desenvolvimento e aprendizagem, e respeitar
a etapa que cada criança percorre, auxiliando-a em suas dificuldades e propondo-lhe novos
desafios passíveis de realização, a fim de sentirem-se constantemente estimuladas a novas
conquistas, questionamentos, a fim de tornarem-se sujeitos de seu próprio aprendizado
(compreendendo sua realidade e interagindo
com ela), (ALVES, 2008).

A primeira fase das crianças que vão
dos 0 aos 6 anos, é o período em que estão
em desenvolvimento motor integral. É preciso
que nessa fase suas capacidades sejam exploradas de uma forma bem intensa, para que a
criança tenha contato com experiências importantes para seu desenvolvimento enquanto ser
humano:
O jogo é portanto, sob as duas formas essenciais de
exercício sensório motor e de simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, fornecendo a
esta seu alimento necessário e transformando o real
em função das necessidades múltiplas do eu. [...] A
adaptação completa que deve ser realidade pela infância consiste numa síntese progressiva de assimilação com a acomodação (PIAGET, 2003, p.160).

A ludicidade na educação infantil é
instrumento obrigatório, visto que o mundo da
criança entre 4 e 5 anos é repleto de símbolos
e significados específicos desta faixa etária e
do contexto sociocultural na qual ela está inserida. Afinal, a criança utiliza-se desta brincaPor meio do lúdico a criança conhece
deira para apropriar-se do meio ao seu redor,
compreendê-lo e agir sobre ele (ALVES, 2008). algumas limitações, habilidades e todo seu potencial, pois atividades lúdicas fazem com que
Assim, observamos que o bom desen- prestem mais atenção e aprendam mais com
volvimento motor contribuirá futuramente para o que é ensinado. É preciso que as crianças
o desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo tenham contato com diversas experiências, em
da criança; podendo ser alterado conforme as conjunto com seus pares, fazendo amigos remais diversas condições biológicas ou ambien- ais, com experiências não robotizadas, sentintais. A partir daí, propostas num conceito de do, participando e se envolvendo com o proeducação psicomotora podem ajudar a criança cesso de aprendizagem.
a chegar a uma imagem de corpo operatório,
Com as experiências e atividades lúdipermitindo que ela se desenvolva da melhor
maneira possível em todos os seus aspectos cas há enormes ganhos no campo cognitivo e
social para as crianças, tornando essas ativi(ALVES, 2008).
dades uma ferramenta muito importante e com
Segundo Le Boulch (1986), a educa- enorme valor para a construção de um aprenção psicomotora é entendida como uma meto- dizado que se torna simples, sem pressões de
dologia de ensino que instrumentaliza o movi- memorização e sem trauma algum para essa
mento humano e é um meio pedagógico que criança (LE BOULCH, 1986).
favorece o desenvolvimento infantil. Assim, a
A educação é um processo interativo
ela só conseguirá atingir seus objetivos quando for trabalhada na escola com as crianças percebeu-se que o aluno pode construir o seu
pequenas, pois é nessa fase que a criança conhecimento por meio de atividades lúdicas,
passa a conhecer-se, a conhecer seu próprio nos quais podem dividir com os demais colecorpo, suas vontades, constrói sua personali- gas suas experiências mobilizando as experidade, definindo pensamentos, ideias crenças, ências educativas e a expressão do conhecimento (LE BOULCH, 1986).
enfim, tornando-se um ser consciente.

348

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

É necessário que os professores invistam na sua formação, buscando meios para
inovar a suas práticas de ensino, pois existem
alunos que só conseguem codificar os conteúdos, quando o professor busca meios que facilitem a aprendizagem. Por essa razão é que
os professores necessitam de uma formação
continuada, pois a formação continuada está
baseada em ações de reformulações do conhecimento/conteúdo (LE BOULCH, 1986).

O que não tem como negar é: a capacidade de uma atividade lúdica prender a atenção e manter a criança focada é infinitamente
maior do que qualquer atividade formal, impositiva e sem diversão.

Segundo KISHIMOTO (1993), no jogo
a criança é mais do que é na realidade, permitindo-lhe o aproveitamento de todo o seu potencial. Nele, a criança toma iniciativa, planeja,
executa, avalia. Enfim, ela aprende a tomar deA escola deve reconhecer que existem cisões a introjetar seu contexto social na matenas escolas turmas heterogêneas que neces- mática do faz-de-conta.
sitam de novas estratégias de ensino. E é por
meio da criação de estratégias que se conseEla se desenvolve. O poder simbólico
gue alcançar o objetivo central que é o aprendi- do jogo de faz-de-conta abre um espaço para
zado dos seus educandos, o professor utilizan- apreensão de significados de seu contexto e
do atividades lúdicas facilitam o aprendizado, oferece alternativas para novas conquistas no
a interação, a cooperação e a socialização da seu mundo imaginário. Atividades lúdicas são
sala:
aquelas que fazem parte do universo da criança, como jogos e brincadeiras. São atividades
O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois per- livres, não impostas e realizadas com espontamite à criança reviver ativamente situações dolo- neidade (KISHIMOTO, 1993).
rosas e ensaiando nas brincadeiras as suas expectativas da realidade. Constitui-se importante
terapêutica, permitindo investigar, diagnosticar e remediar as dificuldades, sejam elas de ordem afetivas,
cognitivas e psicomotoras. Em termos cognitivos significa a via de acesso ao saber, entendido como incorporação do conhecimento numa construção pessoal relacionada com o fazer (BOSSA,1994, p.85-88).

Atividade lúdica são aquelas que fazem parte do universo da criança como jogos
e brincadeiras. E considerando que brincar faz
parte de quase 100% da mentalidade de uma
criança, é de suma importância que a diversão
seja utilizada de forma inteligente para estimular o aprendizado, tanto em casa quanto na escola (BOSSA,1994).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O corpo é o primeiro brinquedo e instrumento da ludicidade infantil, e como tal, deve ser
entendido e trabalhado como ferramenta primordial para as interpretações e apropriações de
mundo que as crianças realizam.
O movimento é a linguagem que permite à criança agir sobre o meio que a cerca e atuar
sobre ela, expressando seus sentimentos e pensamentos. Nesse sentido a educação psicomotora na área da educação infantil pode ser compreendida como um processo que auxilia e acompanha a criança em seu desenvolvimento global, garantindo o respeito às suas especificidades
(como por exemplo: de afetividade, de motricidade, entre outros); aumentando gradativamente
sua autonomia e sua criticidade perante o mundo em que está inserida.
O uso da educação psicomotora na educação infantil deve concretizar-se de forma
lúdica, permitindo que a criança explore diferentes gestos, posturas, expressões, movimentos
diversos; trabalhando áreas como coordenação motora, ritmo, equilíbrio, agilidade, entre outros.
Propiciando que a criança sinta-se segura em suas descobertas e desafios, investigando e conquistando novos conhecimentos. Deve sempre respeitar as diferenças individuais e os graus de
maturação.
São nas atividades lúdicas que as crianças vivenciam novas experiências, investem em
conquistas individuais e coletivas, constroem seus conhecimentos de modo criativo, modificando a realidade com os recursos da sua imaginação. Vale-se, para isto, dos diversos parceiros
sociais que encontra na escola e com os quais brinca e reinventa seus modos de brincar.
O professor deve valorizar mais o lúdico e o corporal na educação infantil visto que o
brincar facilita a aprendizagem, ao passo que a psicomotricidade aprimora os condicionamentos
humanos em vastos campos, como a afetividade, a sociabilidade, e a cognição.
As crianças são capazes de aprender com elas mesmas, mas é de extrema importância
o contato com o outro, o cuidado, o exemplo. A presença de um adulto traz para as crianças a
certeza que estão sendo cuidadas, e que são importantes, pois a atenção que as crianças demandam, especialmente nos primeiros anos de vida é enorme.
O educador, com toda sua experiência e conhecimento prévio sobre as crianças, seu
desenvolvimento e suas brincadeiras, deve garantir a presença do brincar nos diferentes tempos
e espaços da educação infantil, embasado no alicerce que a educação psicomotora agrega a
este segmento.
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O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA
GRAMATICAL NO ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA

RESUMO: Este artigo tem por objetivo discorrer sobre o desenvolvimento da competência gramatical no ensino da língua portuguesa. Partindo de uma visão sociointeracionista da linguagem, buscou-se fundamentar e analisar que o ensino dos aspectos linguísticos somente terá
sentido se forem estudados dentro de um contexto e de uma situação de uso. Primeiramente,
houve uma abordagem teórica sobre a concepção de linguagem de acordo com Bakhtin e em
seguida, foi analisado um material didático, a fim de verificar como as questões gramaticais
estão sendo trabalhadas, realizando, assim, uma análise dessas propostas.

Palavras-chave: Linguagem; Análise Linguística; Sociointeracionismo; Competência Gramatical.
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INTRODUÇÃO

A

experiência como docente da disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa na Universidade foi, em algumas circunstâncias, frustrante, por algumas
razões: primeiramente, porque os alunos acreditam que há uma “poção mágica”
que os ajudam a serem eficazes nesse ensino; em segundo lugar, as teorias ensinadas parecem
muito pouco na prática no momento dos estágios.
E, finalmente, as avaliações promovidas pelo Ministério da Educação mostram que
aparentemente o ensino está na “contramão”, pois os alunos, cada vez mais, mostram-se desqualificados quanto ao uso “eficaz” da língua nas diversas circunstâncias comunicacionais.
No entanto, algumas reflexões precisam ser feitas pautadas nessa experiência e repensar de fato, na eficácia desse ensino. Sem dúvida de que jamais seria pretensão esgotar todos
os questionamentos e dizer que a abordagem apresentada neste artigo será a mais adequada,
pois existem pessoas muito mais qualificadas para isso e que já têm feito apontamentos e apresentado algumas soluções com propriedade.
Todavia, o objetivo aqui será trazer uma reflexão sobre como ensino dos aspectos linguísticos de Língua Portuguesa tem sido abordado no material didático das escolas públicas do
Estado de São Paulo e mostrar qual deveria ser a abordagem mais adequada às novas propostas desse ensino, para ser mais uma voz em meio a essas diversidades de vozes.
Essa inquietação não é algo atual, mas já é existente desde o século passado. Em 1996,
foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Base que reformulou o ensino no Brasil. Como resultado dessa lei, surgiram os PCNs em 1998, os quais seriam os novos parâmetros curriculares de
ensino no Brasil. Esses PCNs trouxeram uma nova reflexão sobre o ensino, por isso Marcuschi
(2004) crê que os PCNs sejam um divisor de águas do ensino brasileiro.
Diante disso, esse artigo procura discorrer sobre o desenvolvimento da competência
gramatical dentro de uma visão sociointeracionista, a fim de trabalhar os aspectos linguísticos
da Língua Portuguesa e como abordá-las nas atividades. Para isso, serão tomados como ponto
de referência as concepções de Bakhtin, principalmente no que tange à sua concepção de linguagem. Além dele, será estabelecido um diálogo com Marcuschi e Guimarães.
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A CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM
Bakhtin (1988) parte do princípio de
que todo discurso é dialógico, uma vez que
trazemos, para a construção dos nossos discursos, vozes das quais fizeram e fazem parte
da nossa experiência e além disso, toda essa
construção será em interação com o outro.
Brandão (2009, p.5) diz,
Um princípio geral rege o discurso: o princípio do dialogismo. A palavra dialogismo vem de diálogo – “conversa”,
“interação verbal” que supõe pelo menos dois falantes.
Quando falamos nos dirigimos sempre a um interlocutor; mesmo num monólogo (quando falamos com nós
mesmos), num diário, criamos uma personagem (um
outro eu) com quem imaginariamente dialogamos. Mas
o discurso é também dialógico porque quando falamos
ou escrevemos, dialogamos com outros discursos, trazendo a fala do outro para o nosso discurso. Isso se faz
de forma explícita usando, por ex., o discurso direto, indireto, indireto livre ou colocando palavras, enunciados
(do outro) entre aspas ou itálico. Mas podemos fazer
isso também de forma implícita, sem dizer quem falou
(e aquele que ouve ou lê, tem o mesmo conhecimento
de quem escreve ou fala vai entender, daí a importância
da leitura, da ampliação do conhecimento de mundo, do
conhecimento enciclopédico), (BRANDÃO, 2009, p.5).

Essa teoria dialógica do discurso tem
se mostrado rica no desenvolvimento de várias
noções que se referem ao estudo da linguagem. Embora para Bakhtin seu principal objeto
de estudo tenha sido a linguagem, a abrangência dessa teoria ultrapassa qualquer noção
estreita dos estudos da língua e configura-se
como uma dimensão filosófica no trato do objeto de reflexão (BRANDÃO, 2009).
Com isso, podemos observar que, se
por um lado essa orientação filosófica encontra
eco em diversos segmentos de estudos, como
na sociologia, na filosofia, na antropologia e na
semiótica; por outro, convoca os estudiosos
da linguagem a transitar em outras áreas, além
das de origem, sem perder suas especificidades, para realmente poder entender a linguagem discursivamente (BRANDÃO, 2009).
Segundo Di Fanti (2003) a linguagem,
assim como outras noções tratadas em Bakhtin, está em vários lugares e não se limita à
“língua” ou à “fala”. Em outras palavras, não
encontramos nos estudos das teorias bakh-

tinianas uma noção, como a de língua e linguagem, desenvolvida “linearmente” sem um
movimento dialógico que exija atitudes responsivas do leitor, isto é, gestos de respostas à
teoria em um movimento de aproximação e/ou
distanciamento entre o que apreendemos e o
que é apreendido.
Tal leitura não é uma tarefa simples,
mas sim desafiadora, pois requer atenção e
ousadia para recompondo uma construção
elaborada em múltiplas vestimentas, em diferentes textos e épocas. Talvez seja por isso que
ainda existem muitos espaços a serem explorados nessa teoria. Portanto, o enfoque aqui é
abordar o ensino da língua, visando os seus
aspectos discursivos e o desenvolvimento da
competência gramatical do educando. Dessa
forma, prender-se-á aos aspectos do dialogismo e das relações de sentido que ele provoca, além da abordagem enunciativo-discursiva,
buscando as noções inter-relacionadas que auxiliam no entendimento da linguagem (BRANDÃO, 2009).
Cabe ressaltar que a linguagem aqui se
entende como uma ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo
de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma
sociedade, nos distintos momentos de sua história. Os homens e as mulheres interagem pela
linguagem tanto numa conversa informal, entre
amigos, ou na redação de uma carta pessoal, quanto na produção de uma crônica, uma
novela, um poema, um relatório profissional
(BRANDÃO, 2009).
A interação pela linguagem é considerada uma questão de suma importância no ensino da língua portuguesa. Cabe ao professor
mostrar ao aluno o papel que o “outro” assume
na relação dialógica e que a opção do registro deve estar apropriada nessa interlocução.
A escola deve se empenhar para garantir que
a sala de aula seja um ambiente em que o sujeito tenha direito à palavra e que ela encontre
ecos no discurso do “outro”. Essa visão já estava pautada nos documentos oficiais de ensino
no início do séc XXI:
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Os conteúdos de Língua Portuguesa apresentam estreita relação com os usos efetivos da linguagem socialmente construídos nas múltiplas práticas discursivas. Isso significa que também são conteúdos da
área os modos como, por meio da palavra, a sociedade vem construindo suas representações a respeito do mundo. Não há como separar o plano do conteúdo, do plano da expressão (BRASIL, 2002, p.40)

Os documentos atuais de referência do
ensino da língua focalizam, também, a necessidade de propiciar meios para que o aluno amplie o domínio discursivo, por meio da língua e
da linguagem, a fim de obter um conhecimento
relevante para o exercício da cidadania. Assim,
analisando alguns documentos, será abordado
que o ensino da língua deverá estar pautado
no desenvolvimento das seguintes competências: interativa, textual e gramatical. No entanto,
aqui tratar-se-á apenas da gramática (BRASIL,
2002).

COMPETÊNCIA GRAMATICAL
Segundo Travaglia (2006), a competência gramatical está ligada à compreensão
de que a gramática constitui um mecanismo
para a mobilização de recursos úteis à implementação de outras competências, como a interativa e a textual. Dentre os procedimentos
relativos ao desenvolvimento dessa competência, relacionados à competência textual, deve-se apontar mais para os fatores de coesão e
coerência, os quais pode-se abordar:
a) Comparação de textos de diferentes
gêneros quanto ao tratamento temático e aos
recursos formais utilizados pelo autor;
b) O estabelecimento das relações entre partes de um texto, a partir de repetição e
substituição de um termo;
c) O estabelecimento das relações entre partes de um texto a partir de mecanismos
de concordância verbal e nominal;
d) O estabelecimento da relação entre
a estratégia argumentativa do autor, bem como
os recursos coesivos e os operadores argumentativos usados por ele;
e) Análise das relações sintático-semânticas em segmentos do texto (gradação,
disjunção, explicação ou estabelecimento de
relação causal, conclusão, comparação, con-

traposição, exemplificação, retificação, explicitação), (TRAVAGLIA, 2006).
Além dessas questões levantadas, é
feita uma ressalva de que a competência textual não pode prescindir do estabelecimento de
relações entre recursos expressivos presentes
em um texto e os efeitos que provocam no leitor. De acordo com alguns documentos educacionais, esses recursos expressivos, utilizados
por um autor, provêm das escolhas que opera
nos elementos oferecidos pela língua. Sendo
assim, propõe, como procedimento de leitura
intrinsecamente ligado aos mecanismos gramaticais, que se avalie:
a)O efeito de sentido consequente do
uso da pontuação expressiva (interrogação, exclamação, reticências, aspas);
b)A propriedade do uso dos recursos
lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, expressões nominais definidas, hiponímia, hiperonímia, repetição) em função da estratégia argumentativa do autor;
c)A propriedade do uso dos recursos
sintáticos (paralelismo, enumeração, inversão,
intercalação, coordenação, subordinação etc)
na estratégia argumentativa do autor;
d)A propriedade do uso de recursos
semânticos (relações de oposição ou aproximação, gradação, campo semântico, atenuação, eufemismo, hipérbole, ironia) na estratégia
argumentativa do autor (TRAVAGLIA, 2006).
Quanto ao relacionamento da competência gramatical com a interativa, são indicados outros procedimentos ligados à construção da imagem do locutor e do interlocutor,
aplicáveis tanto à leitura e produção de textos
escritos quanto às situações de interlocução
oral (TRAVAGLIA, 2006).
a)Identificar índices contextuais e situacionais (marcas dialetais, níveis de registro,
jargão, gíria) que permitem a construção da
imagem de locutor e de interlocutor;
b)Analisar mudanças na imagem de
locutor e de interlocutor em função de substituição de certos índices contextuais e situacionais (marcas dialetais, níveis de registro, jargão, gíria) por outros;
c)Analisar as implicações sócio-históricas dos índices contextuais e situacionais
(marcas dialetais, níveis de registro, jargão,
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gíria) na construção da imagem de locutor e
interlocutor.
Diante do exposto, percebe-se que o
desenvolvimento dessa competência não ocorre de modo isolado, antes, certos procedimentos mobilizam recursos capazes de implementar simultaneamente as demais competências
(TRAVAGLIA, 2006).

ANÁLISE DA ABORDAGEM DOS
ASPECTOS LINGUÍSTICOS NO
MATERIAL DIDÁTICO
Segundo Antunes (2007), a partir dos
pressupostos teóricos, observa-se que o trabalho com a língua deve visar o seu uso discursivo,
portanto, deverá ser dentro de uma concepção
sociointeracionista e não do seu trabalho isolado, em frases descontextualizadas. Somente a
gramática sendo estudada dentro do texto é que
o aluno obterá as competências interativa, textual e gramatical.
A gramática refere-se a um conjunto de
regras que sustentam o sistema de qualquer
língua. Na fala, é feito o uso de um conhecimento linguístico internalizado, que independe
de aprendizagem escolarizada e que resulta na
oralidade. Na escrita, também se utiliza esse conhecimento, mas são necessários outros subsídios linguísticos, fornecidos pelo letramento conjunto de práticas que denotam a capacidade
de uso de diferentes tipos de material escrito. O
domínio desse conceito é importante em todas
as situações em que se trabalha com a língua.
Não há dúvida de que se deve ensinar a
gramática normativa nas aulas de Língua Portuguesa, embora se tenha conhecimento de que,
conforme Antunes (2007), ela em si não ensina
pessoa alguma a falar, ler e escrever com precisão.
O dever da escola é ensiná-la, oferecendo condições ao aluno de adquirir competência
para usá-la de acordo com a situação vivenciada, pois não é somente com a teoria gramatical
que o professor concretizará o seu objetivo de
ensinar a língua. Esse ensino sistemático pode
levar os estudantes ao desinteresse pelo estudo
da Língua Portuguesa, por não terem condições
de entender o conteúdo ministrado em sala de
aula, resultando assim frustrações, reprovações
e recriminações que iniciam pela própria escola

e o por um preconceito linguístico (ANTUNES,
2007).
É importante enfatizar que a assimilação
crítica dos estudos linguísticos, a necessidade
de se estabelecer um maior contato do professor com a língua materna e a proposta da linguística visam valorizar a língua utilizada pelo
aluno, considerando, assim, que a norma culta
não deve ser tida como uma verdade única, absoluta e acabada, antes, porém, seus conceitos devem ser relativizados, para que alcance o
educando.
Segundo Bagno (2000, p.87), “a gramática deve conter uma boa quantidade de atividades de pesquisa, que possibilitem ao aluno a
produção de seu próprio conhecimento linguístico, como uma arma eficaz contra a reprodução
irrefletida e a crítica da doutrina gramatical normativa”.
Por meio desse conceito, vemos que a
gramática em si não justifica seu papel de única
fonte para o ensino da língua nas escolas, tanto do ponto de vista teórico quanto do prático,
bem como o código normativo da linguagem,
tomado no geral. O professor deve deixar de
lado uma ação retrógrada do ensino e a repetição da doutrina gramatical e ser mais dinâmico,
ministrando o conteúdo de forma reflexiva em
atividades contextualizadas, interdisciplinares,
individuais ou coletivas, de forma que o aluno
passe a conhecer as variedades da língua através de pesquisas, as quais envolvem a leitura
e produção textual, construindo seu próprio conhecimento linguístico (BAGNO, 2000, p.87).
Muitas vezes o ensino de gramática nas
escolas acontece de acordo com uma visão estruturalista da linguagem, mediante a aplicação
de métodos totalmente teóricos, sem nenhuma
significação na vida dos alunos que, por sua
vez, não conseguem estabelecer relação entre
a teoria gramatical e a prática de texto (BAGNO,
2000).
Em relação a um material didático, usado nas escolas estaduais de São Paulo, esse
ensino tem variado nessas teorias e concepções. Em algumas atividades têm predominado
esse ensino fragmentado da gramática, sem a
reflexão do porquê de seu uso. Como exemplo
no Caderno do Ensino Médio. 3ª. Série. Vol. 3,
p.23, temos a seguinte atividade:
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Fonte: (SÃO PAULO, 2009).
Este modelo de exercício requer do aluno somente o conhecimento conceitual e da regra do uso do porquê, não estabelecendo uma
situação que leve o aluno a refletir e a ele próprio estabelecer a descrição da regra. A atividade proposta exige do aluno apenas uma fixação,
pois, os diversos itens de seu funcionamento restringiram-se apenas no nível oracional. Segundo
Neves (2002, p. 227), o que tem que estar sob
mira é mais do que isso, “é a competência que
envolve o uso real dos enunciados nas diversas
situações.”
Principalmente para essas estruturas da
língua, que requererá mais um conhecimento
conceitual da parte do aluno, o material didático
tem que trabalhar de forma indutiva para que o
aluno venha estabelecer essa regra. Se fizermos
o caminho inverso, conforme propõe o exercício
acima, logo, o aluno esquecerá a sua utilização.

Um exemplo desse tipo de exercício, seria o professor dar um texto em que se encontram esses por quês e em seguida, pedir aos
alunos para que os substituam pelas estruturas
por qual razão, por qual motivo, pelo qual, pois,
para que, ou identifique aquele que tem significado de motivo, razão. Ou seja, fazer o aluno trabalhar com a língua e com alguma situação em que
tenha dúvida do uso da forma adequada do uso
do porquê, a fim de substituí-lo adequadamente.
Após essa verificação, o professor deverá levar
o aluno a conceituar esse uso. Assim, o aluno
passa a observar a língua e tira as suas próprias
conclusões quanto a sua utilização.
Outro exercício que fragmenta as estruturas linguísticas de um aspecto textual encontra-se no Caderno do Ensino Médio. 3ª. Série. Vol.
2, p.16. Este exercício solicita ao aluno que ele
identifique se os períodos a seguir são reunidos
por coordenação ou por subordinação. Eis as
orações:
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Este modelo de proposta utiliza-se apenas
o método classificatório como meio de transmitir
o conteúdo gramatical das orações coordenadas
e subordinadas. Como já vimos, esse método,
há muito tempo, tem-se mostrado ineficaz para
um ensino de língua produtiva e que objetiva o
aprimoramento da competência comunicativa do
aluno em uma situação real de interação. Muitas
vezes o aluno sabe classificar a oração, mas não
a sabe utilizar de forma adequada em seu texto.
Classificar requer apenas uma habilidade de memorização de conceitos e regras que,
muitas vezes, dura apenas o período em que o
conteúdo é trabalhado. No momento em que o
discente precisa concretizar a teoria gramatical
nas produções textuais, ele sente dificuldades e
carência de maiores conhecimentos acerca do
assunto e passa a utilizar os recursos linguísticos
inadequadamente em práticas escritas. Não fará
diferença alguma essa ação classificatória em
sua interação comunicativa. O que o aluno precisa saber é qual é o efeito de sentido que isso
tem, quando se utiliza uma estrutura coordenada
e quando se usa uma estrutura subordinada.
O conservadorismo do estudo sobre
esse conteúdo também se mostrou em outra atividade, em que são dados os conceitos e as conjunções predominantes em cada tipo de oração.
Conforme podemos observar, primeiramente são desenvolvidas as teorias e depois a
prática. Mesmo que esse tipo de exercício não

requeira toda aquela classificação, mas apenas
busque uma relação de sentido estabelecido entre as orações, a sua forma de se apresentar na
atividade se mostra inapropriada.
Além disso, foi dito na apresentação desses Cadernos pela Secretaria de Educação que
eles não substituiriam o livro didático e por isso
não haveria a preocupação com o aspecto teórico. Portanto, não haveria necessidade de trazer
essas definições. O estudo desse conceito só
terá sentido se o virmos na relação com o texto,
ou seja, ao buscarmos a ideia existente estabelecida no texto ao utilizar tal conjunção.
Travaglia (2006) e Richter (2000) propuseram outras configurações de trabalho que
não primassem apenas pela memorização de
regras, mas por artifícios diferenciados que objetivem resultados mais satisfatórios no desempenho linguístico do falante em situações reais,
ou seja, eles trazem uma proposta diferenciada
para o tratamento das orações coordenadas, não
mais ancorada na visão tradicional e taxonômica
de classificação de conteúdos, mas em estudos
semânticos estabelecidos entre proposições em
situações interativas de comunicação. O próprio
Caderno, em outras atividades, propõe esse estudo.
Foi dado o trecho da obra Vidas Secas
de Graciliano Ramos e em seguida são feitas as
seguintes questões:

Esse tipo de exercício possibilita não só o
entendimento da vinculação de sentido por meio
da língua, mas também faz o aluno ver que as escolhas do modo de dizer tem um ato intencional,
por isso estabelece significados. O aluno percebe,
através dessas estratégias, que o uso da língua
o faz ter uma bagagem sociocultural concretizada na expressão linguística e assim ele torna-se
capaz de utilizar a língua como meio para atingir
suas metas. A proposta, então, é que a gramática
seja vista como o estudo das condições linguísticas da significação” (TRAVAGLIA, 2006, p. 18) e
não como uma teoria linguística.
Conforme afirma Guimarães (2009,
p.149), “é no exercício da operação sobre a lin-

guagem que se apreende a articulação das estruturas sintáticas, bem como as diversas funções
exercidas pelos termos constitutivos dessas estruturas.” Isso significa que o aluno só entenderá a
sintaxe se ele compreender as questões lógicas
que integram as orações ou essas orações em
relação ao texto. No entanto, encontramos, nesse
mesmo material, um exemplo de atividade em que
isso pode ocorrer. No Caderno Ensino Médio. 2ª.
Série. Vol. 2, p. 22-24, os alunos deveriam ler um
artigo de opinião, que se encontra dividido em oito
partes fora de ordem. À medida que iam lendo, deveriam colocá-lo na sequência lógica, numerando
os parênteses.
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Esse tipo de exercício faz o aluno desenvolver estratégias de organização do parágrafo de um
artigo de opinião, mediante o uso dos conectores. Além disso, depreender o significado desses conectores no texto e verá que eles são importantíssimos para a organização das ideias no texto. Ao substituir
um conectivo por outro indevidamente, o sentido do texto ficará prejudicado.
O aluno não precisará partir de uma classificação para compreender a funcionalidade e o sentido que os conectores sintáticos têm no texto, pois ele já faz uso no dia a dia. Ele terá que entender o
texto e perceber como essas recorrências de ideias e argumentos estão sendo postos. Diante disso,
Guimarães (2009, p. 150) afirma que:
A articulação entre os constituintes textuais efetiva-se geralmente com o emprego de conectores – o que contribui para facilitar a interpretação das relações entre os fatos descritos no texto, bem
como o estudo das relações de discurso. Isso ratifica em relação aos conectores a função não apenas
de ligação, mas também de instrumentalização para a captação da carga de significação do texto (Guimarães, 2009, p. 150).
Assim, o trabalho desenvolvido pelo docente será de integração da sintaxe com os modos de
organização textual, a fim de garantir a clareza e a lógica da expressão, ou seja, essa atividade mostra
ao aluno a importância que os conectivos têm como fios condutores de sentido na constituição da
trama do texto.
O material didático também desenvolve uma boa atividade, dentro de uma estrutura apenas
frasal, a relação de dependência de significado de uma oração com outra e de sistematizar ao aluno
que a coesão textual ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente da
de outro, ligados por um conectivo.
O aluno deverá ler as frases e dizer qual é a ideia expressa em cada uma das orações.
Nesta atividade, busca-se a reflexão de sentido e ao mesmo tempo, mostra ao aluno que o
texto não é uma somatória de frases. O sentido é estabelecido mediante uma relação de uma oração
com outra. Assim, esses enunciados revelam uma conexão entre as ideias e as unidades linguísticas
que o compõem. Aqui, portanto, não se reduz o ensino/prática da análise sintática “à memorização de
fastidiosa nomenclatura” (GUIMARÃES, 2009, p. 149).
Outro exercício que procurou desenvolver a competência gramatical relacionado à competência interativa foi em relação ao estudo do advérbio. Foi dada a música “Ai, que saudades da Amélia”.
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Como podemos observar, essa atividade propõe ao aluno buscar o sentido da palavra,
sem se ater a sua classificação morfológica. Nela, os estudantes teriam que analisar o valor
ideológico do termo em destaque, percebendo o exagero nele presente, a fim de construir um
cenário de insatisfação do enunciador com a mulher atual, ao compará-la com a Amélia. Após
essa percepção, o aluno é induzido a classificar o termo, dentro de uma proposta reflexiva (GUIMARÃES, 2009).
Todavia, esse exercício somente valoriza a modalidade escrita da língua. Mesmo sendo
uma música, em que há uma aproximação com a linguagem coloquial, em nenhum momento
a atividade explora essa questão. No entanto, o grande ponto positivo é que há uma contextualização dos aspectos linguísticos no texto. Dessa forma, o conhecimento da gramática ocorre
por meio de um amadurecimento progressivo de reflexão na própria atividade linguística (GUIMARÃES, 2009).
Assim, uma análise gramatical, de modo a descrever adequadamente uma língua, tem
de considerar fatores que intervêm na atividade linguística – em especial os objetivos comunicativos com que os falantes utilizam a língua. Para isso, a gramática não pode ter exclusivamente
como unidade básica de análise a frase, pois ela é a forma específica de manifestação da linguagem e, por isso, a gramática de frase não consegue dar conta dos problemas apresentados
(GUIMARÃES, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pôde perceber, em relação aos aspectos gramaticais ainda há uma preservação dos aspectos tradicionais de abordagem e de ensino da língua. No entanto, tem-se buscado
formas e atividades que procuram atender às novas propostas do ensino da língua, tornando os
exercícios mais reflexivos e buscando desenvolvê-los dentro de um contexto.
Mas, ensinar somente apoiado nessa metodologia parece não dar conta do aluno compreender a funcionalidade da língua. Quanto tem sido difícil o desvencilhamento das classificações e da apresentação primeira da teoria, para então exercer a prática? Muitas vezes tem-se
a impressão de que os alunos não darão conta da observação da língua e da sua descrição,
mediante a orientação do professor.
É interessante notar que para a constituição da gramática internalizada, ninguém nos
ensina as regras da língua que falamos. Nós simplesmente aprendemos pelo convívio social. Por
isso, quanto maior for diversificado nosso convívio e nossas experiências, mais variantes dessa
língua falaremos.
Mesmo não sabendo a classificação morfológica e sintática, nós a utilizamos para nossa
interação social. Da mesma forma, deve-se tratar a língua escrita. O aluno aprenderá mediante o
contato que obtiver e o significado que ela apresentar em seu meio social de acordo com uma
perspectiva de uso dessa linguagem.

362

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

GUIMARÃES. Elisa. Texto, Discurso e Ensino.
São Paulo: Contexto, 2009.

REFERÊNCIAS

MARCUSCHI, Antônio Luiz. Perspectivas no Ensino de Língua Portuguesa nas trilhas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. In. BASTOS, Neusa
Barbosa. Língua Portuguesa em Calidoscópio.
São Paulo: Educ, 2004, pp. 259-282.
NEVES, Maria Helena de Moura. A Gramática.
História, teoria e análise, ensino. São Paulo:
Unesp, 2002.
RICHTER, Marcos Gustavo. Ensino do Português
e interatividade. Santa Maria: Editora da UFSM,
2000.

ANTUNES, Maria Irandé Costa Moraes. Muito
além da gramática: por um ensino de gramática sem pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.
BAGNO, Marcos. Dramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Loyola, 2000.

SÃO PAULO, Secretaria da Educação. Cadernos
do Professor e Aluno: Língua Portuguesa, Ensino
Médio. São Paulo: SEE, 2009.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação:
Uma proposta para o ensino de gramática. 11.
ed. São Paulo: Cortez, 2006.

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1988.
BRANDÃO. Helena Hathsue Nagamine Brandão. Analisando o discurso. In. Museu da Língua Portuguesa. São Paulo. 2009. Disponível
em:< http://www. museudalinguaportuguesa.
org.br/colunas_interna.php?id_coluna=1>.
Acesso em: 20 mar. 2010.
BRASIL. MEC. CNE. Parecer CEB nº 15/98.
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. In: BRASIL. Secretaria de Educação
Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares
nacionais: ensino médio. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002
DI FANTI, Maria da Glória Corrêa. A linguagem
em Bakhtin: pontos e pespontos. Veredas. Juiz
de Fora: Revista Estudo da Linguagem, v.7,
jan/dez 2003. p. 95-111.
363

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

ELIANA DA SILVA FERREIRA
MARQUES

Graduada em Letras pela Faculdade Integradas
de Votuporanga ( 1996 ); Graduação em Pedagogia pela
Faculdade Uninove ( 2013 ); Professora de Educação Infantilna CEI CEU Cidade Dutra; Professora de Educação Básica –
Língua Portuguesa - na EE Padre Antão.

364

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA
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RESUMO: A literatura está presente no planejamento do professor. Porém, diversas vezes, essa
ação tem sido utilizada em apenas um momento: no encerramento do dia ou quando dá tempo, sem atribuir um valor de ensino-aprendizado ao aluno. Portanto, faz-se necessário discutir
sobre essa prática que contribui de fato para o processo de ensino-aprendizado dos alunos,
considerando a intensa busca do professor em se organizar e priorizar esse momento. Nesse
artigo, serão indicadas algumas posturas que o professor deve assumir no momento da história com seus alunos, para torná-lo de fato um elemento de importância no ambiente escolar.
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INTRODUÇÃO

E

ste presente trabalho visa analisar a importância da prática da literatura na Educação Infantil promovendo assim ao professor, ferramentas que o auxiliem nesse
processo. Sabemos que as crianças não começam lendo decodificando as letras
escritas, mas fazendo a leitura através de figuras, analisando objetos e progressivamente a junção de letras formando as palavras.
Ao serem inseridas no ambiente escolar, percebe-se que as crianças não demonstram
interesse por livros, isso ocorre, pois, o Brasil é um país de poucos leitores, onde as pessoas
não têm o hábito de ler com muita frequência.
Tornar a sala de aula um espaço atrativo para que a criança desperte interesse pela leitura e sinta prazer é um desafio para os educadores, essa prática deve ser exercida diariamente
e planejada com antecedência assim como qualquer outra atividade.
Muitas vezes, o momento da história é deixado para o final da aula ou contada quando
dá tempo, passando despercebida aos olhos do professor. A literatura, portanto, tem sido caracterizada e executada como sendo um momento “se der eu faço”.
O livro deve ser para o professor como uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento da criança. Afinal, é através das histórias e conteúdos apresentados que o professor irá
promover discussões, reflexões e questionamentos com seu grupo de alunos.
É possível compreender que a prática da leitura assume, portanto, novas funções pedagógicas, obtendo resultados, diagnósticos e proporcionando um novo direcionamento de atividades a serem realizadas. Fortalecendo essa ideia, será possível avançar em conhecimento e
construir um processo que considere de fato o que é necessário.
Nesse artigo, portanto, serão indicadas algumas posturas que o professor deve assumir
para proporcionar um momento literário prazeroso aos seus alunos e torná-lo de fato um elemento importante tanto quanto qualquer outro.
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BREVE RELATO SOBRE A ORIGEM DA
LITERATURA INFANTIL
De acordo com estudos de Lajolo e Zilberman (2003), nos dias atuais a definição de
infância não é a mesma da dos séculos passados, visto que, ao decorrer da história esse
conceito e desenho da criança sofreu por muitas interpretações a partir da evolução social,
cultural e histórica.

Como se pode ver a literatura infantil já
fazia parte da vida da criança europeia, mas no
Brasil pouco se falava sobre o assunto, sendo
algo bem isolado e também recente até os dias
atuais. Ou como diz Lajolo e Zilberman (2003,
p. 23) “registrada daqui e ali, a notícia do aparecimento de um ou de outra obra destinada a
crianças”.
Um grande autor que trouxe para a literatura infantil brasileira renovação e prazer foi
Monteiro Lobato, suas obras podiam e podem
ser lidas dentro e fora da escola. Muitos outros
autores cresceram e aperfeiçoaram um novo
caminho através dos livros escritos por ele.

Surgiram mudanças na sociedade, no
conceito familiar burguês e também na organização escolar. O padrão familiar passou a ser
visto com as figuras de pai, mãe e filhos, onde
a criança era vista como um ser diferente pela
sociedade que ao mesmo tempo passou a gePois até então as leituras voltadas para
rar inquietações em relação à educação.
as crianças eram traduções de livros estrangeiros e nesse contexto, Cunha (1999, p. 23)
Olhou-se para a criança a partir do mo- nos diz que: “no Brasil como não podia deixar
mento em que ela passou a ser observada por de ser, a literatura infantil tem início com obras
essa sociedade como um ser que possui ca- pedagógicas e, sobretudo adaptadas de proracterísticas e necessidades próprias, pois até duções portuguesas, demonstrando a depenmeados do século XVIII essa mesma criança dência típica das colônias”.
era considerada um adulto em miniatura, onde
participava e acompanhava a vida social do
Toda essa evolução e crescimento denadulto ao seu redor e nada a diferenciava dos tro desse contexto aconteceram decorrentes
demais.
da modernização e transformação que o país
passou em meados da proclamação da RepúCom o surgimento dessa definição e
blica em 1822. Consolidando a junção entre
com um novo olhar, a criança passou a gaensino e literatura e ligação que se faz presennhar o seu espaço e junto com ela os primeite até os dias atuais.
ros livros voltados para a literatura infantil foram
sendo escritos na Europa por alguns escritoO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
res como Charles Perrault e La Fontaine, suas
ATRAVÉS DO TEMPO
obras focaram especialmente nos contos de
fadas (LAJOLO; ZILBERMAN, 2003).
Para começar a falar do ato de brincar,
À medida que ocupava seu lugar, a li- em primeiro lugar é preciso pensar no objeto
teratura infantil foi retratando sua relevância e a ser estudado: a criança. A concepção de inoutros autores como os Irmãos Grimm, Lewis fância que temos hoje, nem sempre foi assim.
Carrol e Andersen foram surgindo e trazendo
Até o século XVII, as crianças convimais obras voltadas para a criança.
viam igualmente com os adultos, não havia um
E a escola passou a ser vista como mundo infantil, diferente e separado, ou seja,
algo fundamental na vida social, tendo a fun- uma visão especial do universo infantil (LAJOção de civilizar a criança para que a mesma LO; ZILBERMAN, 2003).
pudesse enfrentar o mundo que a cercava (LAJOLO; ZILBERMAN, 2003).
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Não se escrevia para eles, não se pensava para eles, nem ao menos se dedicava
momentos para distração a eles. Segundo Zilberman (1994). [...] a concepção de uma faixa
etária diferenciada, com interesses próprios e
necessitando de uma formação específica, só
acontece em meio à Idade Moderna.
Esta mudança se deveu a outro acontecimento da época: a emergência de uma
nova noção de família, centrada não mais em
amplas relações de parentesco, mas em um
núcleo unicelular, preocupado em manter sua
privacidade (impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios internos) e estimular o afeto entre seus membros (ZILBERMAN,
1994).

É justamente dentro dessa falta de realidade, dentro desse mundo imaginário que
a criança vive suas aventuras, seus medos,
suas angústias, suas alegrias, conversa com
animais, “aprende a voar”, enfim, desenvolve o
ato de brincar (ZILBERMAN, 1994).

ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER
O HÁBITO DA LEITURA DESDE A
INFÂNCIA

O que fazer quando não há uma avó,
um pai, uma mãe ou uma tia para realizar o
primeiro contato da criança com o mundo de
fantasia? Será que ela estará fadada a se tornar para sempre alguém que não gosta de ler?
Como fazer em um país como o nosso, onde
poucas crianças têm contato com adultos que
Até este século, as crianças não eram gostam de ler, falam de livros e recomendam
notadas culturalmente e socialmente como leituras? O que fazer? (SANTOS, 2006).
seres diferentes dos adultos, compartilhavam,
portanto, o mesmo tipo de roupa, os mesmos
De uma maneira lúdica, trabalha-se um
ambientes caseiros e até mesmo os de traba- texto narrativo e seus elementos, fatos em selhos, pois elas tinham que produzir o serviço quência, personagens, espaços, tempo e narbruto tanto quanto um adulto (ZILBERMAN, rador além de, por meio dos contos, provocar
1994).
reflexões e proporcionar ao aluno a aquisição
das mais vivas e duradouras experiências fortaFoi a partir do século XVIII, que a crian- lecendo seus espíritos para a compreensão do
ça começou a ser diferente do adulto, com ne- mundo que rodeia (SANTOS,2006).
cessidades e características próprias. Houve,
portanto, uma separação de um lado a vida
É possível também levá-los a desenadulta com seus deveres e obrigações, do ou- volver a linguagem por meio de suas próprias
tro a infância com seus detalhes a serem des- produções e isso ocorrerá de uma forma divercobertos (ZILBERMAN, 1994).
tida, espontânea. Se o aluno não tem oportunidade de vivenciar a leitura na família, é necesNesse momento, a criança começa a sário que seja em outros espaços educativos
ser vista como um indivíduo que precisa de que lhe permitam ler pelo gosto de ler, sem
atenção especial que é determinada pela sua cobrança maior que há de deixar a imaginação
idade. O adulto passa a idealizar a infância.
correr solta para criar outros mundos.
A criança é o indivíduo inocente e dependente do adulto devido a sua falta de experiência com o mundo real. Até hoje, muitos
ainda têm essa concepção da infância como o
espaço da alegria, da inocência e da falta de
domínio da realidade (ZILBERMAN, 1994).

O mediador pode então oferecer às
crianças e jovens livros dos mais variados gêneros e autores, gibis, jornais e revistas, de forma a possibilitar-lhes a ampliação do repertório
enquanto leitores (SANTOS,2006).

368

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

É por meio do imaginário dos contos
de fadas que as crianças desenvolvem melhor
seus pensamentos, deixam transparecer suas
vontades, muito mais que na vida adulta; pois
o imaginário toma conta, o encantamento das
histórias faz com as crianças viagem pelo mundo da fantasia, dos sonhos, coisa que na vida
adulta isso não ocorre devido às exigências de
uma sociedade onde não é permitido sonhar
(SANTOS,2006).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos da pesquisa,
e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável à utilização de alguns
procedimentos, que são a consulta bibliográfica, pois é necessário obter embasamento
teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido como, por exemplo, em livros: Dentro
do proposto apresentado acima, pretendemos
desenvolver a pesquisa de forma bibliográfica, utilizando autores que dissertam sobre o
tema pretendido, como por exemplo: Antunes
(2004), Kishimoto (2002) e Piaget (1975).

A presente pesquisa foi desenvolvida
A LITERATURA NA VIDA DAS
em uma única etapa e a metodologia utilizada
CRIANÇAS
será a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o problema a fim de
Literatura é uma palavra que vem do
torná-lo mais compreensível.
latim “litteris” e que traz consigo o significado
de letras. Uma instrução, conjunto de saberes
De acordo com Gil (2002, p. 44) “a ou habilidades de escrever e ler bem.
pesquisa bibliográfica é desenvolvida com
base em material já elaborado, constituído prinA literatura é a arte da palavra escrita,
cipalmente de livros e artigos científicos. Boa de criar e compor textos, e existem diversos tiparte dos estudos exploratórios pode ser defi- pos de produções literárias como, por exemplo:
nida como pesquisas bibliográficas”
literatura de ficção, prosa, literatura de cordel,
poesia, literatura de romance etc. Cada uma
O artigo desenvolveu-se por meio da delas cativam diferentes gostos e são direciopesquisa qualitativa, considerando que esta nadas a públicos variados (EAGLETON, 1994).
abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oporMuitas têm sido as tentativas de se detunizar ao pesquisador uma visão mais ampla finir Literatura. É possível, por exemplo, defini-la
no cotidiano escolar, além de produzir conhe- como a escrita imaginativa, sentido de ficçãocimentos e contribuir para a transformação da -escrita esta que não é literalmente, verídica.
realidade estudada.
Mas se refletirmos, ainda que brevemente, sobre aquilo que comumente se considera liteDesse modo, ao longo do trabalho, tais ratura. Tal definição não procede (EAGLETON,
métodos serão utilizados a fim de produzir de 1994, p.1).
forma eficaz a proposta apresentada. Para o
entendimento do conceito de pesquisa qualitaA literatura infantil é um ramo da literatutiva, González Rey (2002, p. 55) afirma:
ra, dedicada especialmente às crianças. Nisto
estão incluídas histórias fictícias, biografias, noA pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhe- velas, poemas, obras folclóricas e/ou culturais,
cimento de um objeto complexo: a subjetividade, ou simplesmente obras contendo/explicando
cujos elementos estão implicados simultaneamen- fatos da vida real.
te em diferentes processos constitutivos do todo,
os quais mudam em face do contexto em que a
expressa o sujeito concreto (REY, 2002, p. 55).
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Ressaltamos que essa literatura surgiu
em meados do século XVIII no continente europeu por Charles Perrault, suas primeiras obras
foram publicadas tendo como objetivo o público infantil. O que diferencia a literatura infantil
das demais literaturas é: o olhar e o enfoque
que a criança tem, é a maneira como ela pensa
e vê o mundo.

Muitos alunos talvez não tenham muitas oportunidades fora da escola, de familiarizar-se com a leitura; talvez não vejam muitos adultos lendo; talvez ninguém lhes leia livros com frequência. A escola não
pode compensar as injustiças e as desigualdades
sociais que nos assolam, mas pode fazer muito para
evitar que sejam acirradas em seu interior. Ajudar os
alunos a ler, a fazer com que se interessem pela leitura, é dotá-los de um instrumento de aculturação e
de tomada de consciência cuja funcionalidade escapa dos limites da instituição (SOLÉ, 1998, p. 51).

Ao nascer, o cérebro da criança pode
fazer muitas coisas, mas ainda não está totalmente desenvolvido, quanto mais os sentidos
Vivemos em um mundo onde a tecforem estimulados, mais rápido será o desenvolvimento. A leitura e o contato com os livros nologia e as informações chegam até nós de
são formas de estímulo ao desenvolvimento da forma muito rápida, e o interesse pelos livros
criança, por isso, recomenda-se apresentar a estão cada vez mais escassos.
leitura e ler para a criança.
Se a criança não tiver a oportunidade
Esse papel é da família, pois é muito de vivenciar um tempo que a proporcione, um
comum ver as famílias passando essa res- momento de leitura e reflexão quer seja em
ponsabilidade para a escola. Conforme Silva casa ou na escola, ela crescerá como alguém
(1992, p.57) “bons livros poderão ser presen- sem criatividade e insensível em compreender
tes e grandes fontes de prazer e conhecimen- a sua própria realidade (SOLÉ, 1998, p. 51).
to. Descobrir estes sentimentos desde bebeziDesde muito pequena a criança deve
nhos, poderá ser uma excelente conquista para
estar inserida em um ambiente que proporciotoda a vida.”
ne o hábito pela leitura e o adulto é modelo funNa maioria dos lares, a literatura não é damental durante esse processo. Ao colocar a
uma forma de entretenimento e prazer, muitas criança em contato com os livros ela passará
vezes, a criança chega em casa e não vê seus a despertar em si o prazer em fazer novas desfamiliares com um livro em mãos se deleitando cobertas.
em seu momento de descanso. Nota-se que o
As histórias tanto lidas quanto ouvidas
livro não está na vida das crianças como forma de presente (nascimento, aniversário ou em ampliarão a imaginação e capacidade de criar,
alguma outra data comemorativa). Isso acon- além de desenvolver o vocabulário, visão de
tece, porque, muitos pais colocam a escola mundo, pensamento crítico, raciocínio lógico,
como a principal mediadora, sendo que o leitor melhorar a escrita e muitos outros benefícios
se forma em casa desde o nascimento, partin- (SOLÉ, 1998, p. 51).
do dos pais, mães, e avós e só depois entra o
papel da escola com os professores mediando
Dessa maneira, é importante possibilias leituras:
tar que a criança tenha contato com os livros,
não só na escola, assim como também no
meio familiar, isso fará com que ela desperte a
curiosidade e imaginação sobre o mundo. Nesse contexto Paín (2000, p.104) destaca que,
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é permitir que a criança consiga viajar e voltar
a hora que ela quiser usando apenas um livro.
É mostrar para a criança que essa prática dá
prazer e que é simples. Muitas vezes, os pais
e também os professores demandam tarefas
à criança ao realizar a leitura de um livro, não
oportunizando a escolha livre e fazendo as perguntas necessárias como: O que esse livro te
fez pensar? O que essa história te fez lembrar?
Que história você conhece parecida com essa?
Por onde essa história te levou? De onde essa
Para ter uma criança leitora é preciso história veio? (PAÍN, 2000).
ler para ela e criar um espaço literário onde os
livros, revistas e jornais estejam ao seu alcanA Educação Infantil tem a responsace, pois mesmo sem saber ler “convencional- bilidade de resgatar, e organizar o repertório
mente” a criança fará uma leitura através das das histórias que a criança ouve ou lê em casa
imagens e reproduz histórias de seu repertório. ou nos ambientes que frequenta, contribuindo
para a construção da subjetividade e da senO interesse e hábito pela leitura é um sibilidade dela. É preciso criar estratégias para
processo que tem começo, meio e continuida- fazer nascer o gosto pela leitura em cada criande ao longo de toda vida. Essa ação deve ser ça (PAÍN, 2000).
praticada constantemente no contexto familiar, escolar e social. A escola tem o papel de
O professor pode proporcionar modesenvolver o gosto e o hábito da leitura. Um mentos de escolha, onde o aluno possa opinar
hábito não é feito da noite para o dia, ele é ad- e sugerir sobre qual livro será lido para a turquirido através da repetição e de um trabalho ma. Ou até mesmo, ao ler para a criança deixar
sistematizado (PAÍN, 2000).
que ela tenha a liberdade de se expressar e
criar seu próprio enredo de começo, meio ou
O grande desafio do professor é fazer final da história.
com que a criança leve a leitura/literatura como
um dos maiores prazeres que podemos ter,
Como mediador, o professor pode fapois tudo ao nosso redor é literatura.
zer inferências ao início ou término da história,
trazendo indagações aos seus alunos e fazenO professor deve oferecer aos seus do com que eles possam participar. Questioalunos variedades de livros, recorrendo aos li- nando as opiniões levantadas e oportunizando
vros da escola, biblioteca, ou até mesmo ao pequenos debates entre os próprios alunos,
seu acervo pessoal, trazendo diferentes gêne- esclarecendo as diferentes visões e mostranros e tipos literários, mostrando-os de maneira do que são válidas e enriquecedoras (PAÍN,
lúdica e despertando na criança o prazer pela 2000).
literatura, até que a criança identifique qual seu
estilo literário (PAÍN, 2000).
A leitura é um ato emancipatório, humanizador, transformador. É de suma importância o contato dos alunos com todos os tipos de texto. Mas, a literatura é
a porta de entrada para o mundo. É a maneira como
se consegue ver o mundo. É a mesma linguagem
da criança, por isso ela se identifica tanto. A literatura estimula a criança a pensar, a ver o mundo, ajuda a se conhecer porque o momento em que ela se
identifica com os personagens, vivem toda a história
na perspectiva da personagem (PAÍN, 2000, p.104).

Muitas vezes ela poderá não gostar de
um ou outro livro, mas se o professor estiver
mediando, estimulando e oferecendo variedades, essa criança estará em uma busca constante e descobrirá qual seu estilo. Um dos fatores importantes ao se trabalhar com a literatura
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dendo levá-lo para casa e junto com a família
ter um momento de leitura. De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
Segundo Soares (2008), através da li- 1998, p.36):
teratura pode-se trabalhar e explorar diversas
habilidades na criança, como cognição, ima- Não se formam bons leitores oferecendo materiais emginação, criatividade, artes, valores, repertório, pobrecidos, justamente no momento em que as crianças
raciocínio lógico, conhecimento geral e etc. são iniciadas no mundo da escrita. As pessoas aprenMas para que isso aconteça, o professor deve dem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidase planejar e colocar essa prática como algo de de suas vidas melhora com a leitura (BRASIL, 1998).
de extrema importância em seu planejamento
A sala de aula é o local onde a criança
diário.
passa a maior parte do tempo, ela deve ser um
Criar o hábito de ler para os alunos espaço agradável e prazeroso para que através
com uma intencionalidade pedagógica e com da mediação do professor o aluno desenvolva
um olhar no ensino-aprendizado que a criança e construa um aprendizado significativo.

PROFESSOR E A PRÁTICA DA
LITERATURA

terá ao realizar essa ação.
Cabe ao professor apresentar aos seus
alunos desde muito pequenos os diferentes gêneros textuais para que eles possam desenvolver e ter a capacidade crítica de argumentar
e reorganizar seus pensamentos. De acordo
com Soares (2008, p. 33),

O professor deve se organizar com seu
planejamento semanal e separar com antecedência os livros, textos ou conteúdo a serem
passados aos seus alunos. É importante que
ele se atente para a faixa etária das suas crianças e que nem todas têm o mesmo tempo de
É função e obrigação da escola dar amplo e irrestri- concentração. Nesse sentido,
to 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, 2008, p.33).

Como se pode perceber, cabe ao professor dentro do contexto escolar trazer materiais diversificados, como, gibis, revistas,
jornais, receitas, bulas e os tradicionais livros
infantis, além daqueles que falam de valores e
são ricos em conteúdo. Não apenas textos didáticos com exercícios de análises ou histórias
sem o conhecimento prévio para preencher o
tempo restante do dia (SOARES, 2008).
A escola deveria dispor de livros em
bom estado, atual e também de um espaço
adequado como uma biblioteca funcional, isso
ajudaria o professor a ampliar seu repertório
de estratégias, pois uma vez por semana seus
alunos teriam a oportunidade de ir a esse local e escolher um livro de sua preferência, po-

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

É importante que para esse momento
de leitura com a criança, o professor com antecedência leia e conheça a história que vai contar. Além de livros sonoros, com cheiro, figuras
que sobressaem das páginas ele usa diferentes meios como suporte (fantoches, fundo musical, objetos, tecidos, instrumentos musicais e
uma narração com tom de voz diferenciado).
Com esses estímulos o professor ajudará a desenvolver o interesse da criança e
tudo isso contribuirá para que a atenção dela
esteja voltada para o professor e despertará
nela o imaginário (ZILBERMAN, 2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura sempre foi e é o meio mais efetivo para o aprendizado e construção de conhecimentos. O contato com os livros não deve ser apenas no momento da alfabetização, é importante que ele esteja presente de forma lúdica, como por exemplo, com figuras e de maneira
divertida na vida da criança.
É fundamental tanto para a família quanto para o professor que a criança sempre que
possível, veja essas figuras com um livro em mãos, isso influenciará no desenvolvimento e gosto
pela leitura.
A literatura na Educação Infantil amplia o vocabulário e leva à criança a despertar o ato
de ler. Nos anos iniciais, a criança desenvolve o gosto pela leitura e como resultado, melhora sua
escrita e outras habilidades como já mencionado anteriormente. Com isso, a prática da literatura
na Educação Infantil auxiliará e facilitará o aprendizado contínuo da criança.
Portanto, a literatura infantil deve ser uma prática feita pelo professor diariamente, pois
através desse hábito a criança estará em contato com o mundo que a cerca e ela terá um desenvolvimento integral, além de possibilitar um desenvolvimento de um sujeito crítico.
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UMA INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: A
DISLEXIA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo indicar alguns fatores que influenciam a aparição da
dislexia como uma dificuldade inesperada na aprendizagem da leitura e escrita; bem como,
indicar subsídios para identificação dessa dificuldade apresentada e modos de intervenção no
processo de aprendizagem; isto é, a intervenção psicopedagógica preventiva e remediativa,
que deve ser realizada durante essa etapa escolar, em que o psicopedagogo deverá criar situações de aprendizagem desafiadoras, visando à recuperação da criança disléxica. Destaca,
também, a importância do diagnóstico precoce; pois, quanto antes confirmado, maiores serão
as chances de recuperação das dificuldades enfrentadas pelo disléxico, da sua autoestima e
sua inserção no mundo social. Atenta para a importância da participação de todos os envolvidos no processo de tratamento da criança com dislexia; bem como, para o uso de estratégias, em alguns casos, durante a intervenção; pois, é preciso que a família dessa criança e a
equipe multidisciplinar, envolvidas nesse trabalho, reflitam constante e conjuntamente para
poderem resgatar e desenvolver no sujeito a confiança na sua potencialidade, na relação “ensinante e aprendente” e fazer com que readquira sua autoconfiança, que é indispensável para
seu crescimento cognitivo. Apesar do despreparo do sistema educacional em trabalhar com
distúrbios de aprendizagem, é preciso que os educadores e os psicopedagogos tenham consciência e comprometimento em seus trabalhos para que não excluam a criança disléxica em
sua vida escolar; pois, essa já se sente excluída por suas dificuldades. Ressalto, nessa pesquisa, a importância do acompanhamento psicopedagógico, cujo objetivo básico é possibilitar ao
disléxico a aprendizagem; ou seja, evitar que os sintomas próprios da dislexia inviabiliza não
apenas seu aprender, como também, sua convivência nos contextos escolar, familiar e social.

Palavras-chave: Dislexia; Distúrbio de Aprendizagem; Intervenção; Psicopedagógico.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo geral um estudo das dificuldades e bloqueios apresentados pelos disléxicos, no início da vida escolar; tendo como finalidade abordar a questão da intervenção psicopedagógica, especialmente, durante a fase de

alfabetização.

Estudantes que apresentavam alguma dificuldade para falar, ler ou escrever eram rotulados imediatamente como “disléxicos” pelos educadores, sem que fosse realizada uma avaliação sobre seus antecedentes familiares e acadêmicos. Até que parte há uma clareza conceitual
sobre o tema? Talvez o problema não seja o rótulo, mas a descrição da sintomatologia ou a
compreensão de necessidades educativas especiais.
É necessário centrar-nos no estudante, compreendermos as suas verdadeiras dificuldades, a adequada estimulação desde o ventre materno, a história dos primeiros anos de vida e
os métodos educativos que aproveitem as suas potencialidades; pois, uma alteração da comunicação não é uma entidade patológica explicável sob a perspectiva de uma única disciplina.
Implica a análise integral de todas as esferas do ser humano; por isso, o diagnóstico
diferencial é a chave do assunto. Isto, com base na presença de uma equipe profissional multidisciplinar, com a participação ativa da família e da comunidade educativa em geral; pois, como
há algumas alterações que compartilham alguns sintomas de outras, ou se confundem com
esta, as pessoas com atraso simples no desenvolvimento da linguagem, desordem pragmática,
semântica, agnosia auditiva, falha na discriminação ou no processamento auditivo, a inadequada estimulação no lar, mesmo que com relatório de comprometimento mental ou hiperatividade
podem confundir-se, por exemplo, com o chamado sujeito disléxico.
Como o sistema de ensino tem muitas falhas; quer na política educacional, quer na
formação de profissionais que atuam com crianças com necessidades especiais, há muita dificuldade em lidar com esses alunos, que acabam sendo esquecidos. Muitas vezes, por desconhecimento sobre o que e como fazer para auxiliá-los pedagogicamente.
Para justificar este trabalho é importante ressaltar que a “Dislexia” tende a mudar os
conceitos em relação a esse comportamento pouco conhecido. Isso leva-nos a prestar mais
atenção nos comportamentos dos alunos, perceber que ensinar vai além de possibilidades, é
necessário um conhecimento sobre essas situações, porque não sabemos quando deparamos
com isso e conseguindo diagnosticar tais desvios de aprendizagem e estimular o desenvolvimento intelectual da criança, diante de pesquisas bibliográficas, buscar maiores informações
sobre o assunto, para que se possa compreender, e assim proporcionando conhecimento que
os professores devem possuir a respeito da dislexia.
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A DISLEXIA
Segundo Pennington (1997), a Dislexia
é uma dificuldade que a criança apresenta na
aprendizagem da leitura e escrita e o atraso
da aquisição da linguagem, que pode causar
sérios problemas, tanto sociais quanto psicológicos.
Epistemologicamente a dislexia é uma
alteração nos neurotransmissores cerebrais
que impede uma criança de ler e compreender
com a mesma facilidade com que o fazem as
crianças da mesma faixa etária, independente
de qualquer causa intelectual, cultural ou emocional.
De acordo com Pennington (1997), dislexia de desenvolvimento é o primeiro distúrbio
específico de linguagem a ser considerado,
porque é o mais comum e melhor compreendido na infância. É uma dificuldade inesperada
na aprendizagem da leitura e soletração. Há
dois tipos de leitores deficientes incluídos na
definição de dislexia: os com incapacidade específica de leitura e os considerados leitores
atrasados, do tipo infantil.

Há outra teoria neurológica da dislexia,
com menos suporte empírico, que sustenta
a existência de um déficit, de algum tipo, no
corpo caloso e que a informação é transferida
com menos eficiência entre os dois hemisférios. Essa teoria implica que ambos os hemisférios são necessários para a leitura.
Para Vellutino (1979), a dislexia é essencialmente um distúrbio sutil no processamento da linguagem e não um distúrbio do
processamento visual ou espacial, como considerado por leigos. Várias explicações cognitivas têm sido propostas para a dislexia, mas
o cerne da dificuldade está no reconhecimento da palavra, que é o componente recorrente
central da leitura.
Pennington (1997) ressalta que a dislexia pode ser parte de um distúrbio mais amplo
no desenvolvimento da linguagem ou pode ser
um distúrbio bastante específico, com pouco
ou nenhum sintoma na linguagem que o acompanhe.
Há três subtipos de distúrbios evolutivos da fala: de articulação (pronúncia errada,
substituição, omissão, acréscimo ou distorção
dos sons), de voz (problemas de volume, tonalidade, ritmo ou qualidade, funções das cordas vocais e faringe na fala) e de fluência (gagueira, aglutinação, balbucio). Os distúrbios de
desenvolvimento da linguagem podem ocorrer
com ou sem distúrbios no desenvolvimento da
fala e com ou sem dislexia.

Para Hughes (2004), dislexia é um
tipo de anomalia evolutiva no desenvolvimento
do hemisfério esquerdo. Em pessoas normais,
o hemisfério esquerdo posterior é maior que
seu homólogo à direita, na maioria dos casos:
em alguns estudos de disléxicos, não foram encontrados nem simetria, nem assimetria oposta
(Direito>Esquerdo). Essas alterações na simeDe acordo com a ABD (Associação
tria do plano são especificamente relacionadas
com dislexia e, mais ainda, com habilidades de Brasileira de Dislexia), a dislexia não é uma
doença. Portanto, não podemos falar em cura.
codificação fonológica.
Ela é congênita e hereditária e seus sintomas
podem ser identificados precocemente. Alguns
autores e técnicos em pedagogia afirmam que
as crianças não conseguem ler e escrever porque apresentam uma perturbação de origem
neurológica, psíquica ou educativa que perturba o processo de alfabetização.
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Condemarin (2008) define dislexia específica ou de evolução como um conjunto de
sintomas que revelam uma disfunção parietal
ou parietal occipital hereditária, que afeta a
aprendizagem contínua da leitura, com sintomas de leve a severos.

Não devemos confundir certas dificuldades que certos alunos apresentam nas primeiras fases da alfabetização, provenientes de
distúrbios psiconeurológicos, com o problema
enfrentado pelo verdadeiro disléxico; pois, os
primeiros superam facilmente suas dificuldades
mediante orientação especializada e conseSegundo ela, a dislexia é associada a guem, mais tarde, se alfabetizar normalmente;
outros termos, como a alexia, afasia, agnosia, enquanto que o disléxico continua com essas
apraxia, analfabetismo, bloqueio secundário da mesmas dificuldades através da vida adulta.
aprendizagem relativo à leitura, cegueira verbal
Observamos que alguns disléxicos têm
congênita e strephosymbolia (símbolos invertidificuldade em processar o som, outros têm
dos).
problemas para processar a palavra visual e
Este último foi criado por Samuel Orton outros acham difícil extrair um significado de
(2002) para descrever a dislexia; em que a es- palavras impressas.
crita espelhada se explicaria, hipoteticamente,
Indivíduos clinicamente diagnosticados
por uma luta de conflito entre os dois hemisfécomo disléxicos nascem com múltiplas diferios, em função da predominância; o quê para
renças estruturais no cérebro, o que torna exo autor, era a explicação da origem de dislexia. tremamente difícil para eles lerem, proferirem
Para Michele e Bourcier (citado por
Van Hout, 2002), a dislexia seria o sintoma ou
a revelação de transtornos mais profundos da
personalidade. Essa teoria deu origem à visão
psicoterapêutica. De acordo com Debray-Ritzen (citado por Van Hout, 2002), a dislexia seria de origem constitucional. A dislexia abrange
um leque muito mais amplo de origem constitucional.

palavras ou escreverem, apesar de sua inteligência normal ou acima da média.

Após uma breve descrição histórica
sobre a dislexia, Van Hout (2002), por meio de
uma abordagem multidisciplinar; tenta diferenciar a dislexia verdadeira, do desenvolvimento dos transtornos de leitura secundários ou
atrasos simples que acompanham as baixas
capacidades intelectuais ou problemas neurológicos com o T. D. A: transtorno de déficit de
De acordo com Isabel Adrados e Ana atenção (dislexia maior).
Poppovic, (citado por Adrados, 1988) a verdaM.P. de Partz (citado por Van Hout,
deira dislexia ou cegueira verbal congênita é
2002), apresenta os modelos de leitura comuma síndrome muito mais complexa, que não petente segundo a neuropsicologia cognitiva,
envolve apenas um problema de leitura e es- em que não é possível tratar da aprendizagem
crita; mas, uma síndrome psiconeurológica de da leitura e de seus problemas sem se referir a
desorganização da aprendizagem, de provável ela; resume e crítica diversos modelos teóricos
causa hereditária.
que dão conta das principais estratégias utilizadas por um leitor experiente.
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Enquanto que Van Hout desenvolve a
contribuição neuroanatômica a partir do início
do século XX até os resultados recentemente
obtidos com a ajuda das explorações neuro
radiológicas, são propostos modelos neuropsicológicos decorrentes de lesões e modelos
funcionais para os substratos neurais da leitura
normal, por meio do enfoque das deficiências
na leitura.

AS CAUSAS DA DISLEXIA
Há uma lista interminável de causas
atribuídas à dislexia. Psicólogos, oftalmologistas, neurologistas, neuropsicólogos, pediatras, pedagogos, psicopedagogos, linguistas,
neurolinguistas e psicolinguistas, todos têm
uma explicação ou uma etiologia da dislexia,
apontando, entre outros fatores, problemas
sócio-efetivos, visuais, auditivos, motores, neurológicos, fonológicos e, agora, com o Projeto
Genoma Humano, geneticistas europeus acreditam que as alterações cromossômicas estão
associadas ao transtorno da leitura.

Ela aborda, também, as anomalias cerebrais do desenvolvimento no caso das dislexias descobertas, sobretudo pela equipe de Galaburda de Boston; os distúrbios microscópicos
ligados a desvios da migração dos neurônios,
durante as etapas embrionárias, que refletem
no aspecto macroscópico das áreas cerebrais
Na revista britânica Journal Of Medical
envolvidas na linguagem.
Genetics, há a informação de que são quatro
os genes de suscetibilidade à dislexia: o DYX
Van Hout evoca certos mecanismos 1, o DYX 2, o DYX 3 e o DYX 4. Cada gene annormais e patológicos da compreensão na lei- tepõe o artigo definido em todos os símbolos
tura (acesso ao sentido dessa) em seus aspec- genéticos, o que significa que já foram localitos normais e patológicos; tal abordagem indi- zados e mapeados pelos pesquisadores. São
vidualiza um subgrupo de maus leitores, que genes em diferentes posições, o que nos leva
se diferenciam dos disléxicos por uma notável a suspeitar do caráter heterogêneo dos transpreservação dos mecanismos da reunião e da tornos de leitura.
identificação e por baixos níveis de compreensão.
As pesquisas relacionadas à dislexia
Segundo a ABD (Associação Brasileira de Dislexia), a dislexia atinge de 10 a 15%
da população mundial, sendo que no Brasil,
esse percentual é de 10%. As estatísticas indicam que de 15% a 30% das crianças em idade
escolar sofrem com suas dificuldades acadêmicas, 15% delas são disléxicas. É um índice
muito alto, para continuarmos com os olhos fechados.

demonstram que suas causas podem ser tanto
genéticas quanto hereditárias e que podem se
agravar durante o crescimento e desenvolvimento da criança. Pennington (1997) considera que fatores tanto genéticos como ambientais
podem causar a dislexia. Do lado genético, há
evidências de transmissão poligênica, transmissão recessiva e transmissão dominante autossômica. Um número de cromossomo sexual
anormal, o 47, XXY, é uma das raras causas da
dislexia.
Evidências atuais apoiam a perspectiva de que a dislexia é familiar (parentes de
primeiro grau), herdada, heterogênea em seu
modo de transmissão (tanto a forma poligênica, quanto ao gene predominante responsável
pelo distúrbio) e ligada, em algumas famílias,
a marcadores genéticos (cromossomos 15 ou
6).
380

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Sobre as causas ambientais da dislexia
Segundo Adrados (2002), o predopouco se conhece. As complicações perinatais mínio manual e ocular unilateral ou misto e a
apresentam uma associação fraca, não especí- imposição de uso da mão direita, quando a
fica, com problemas posteriores à leitura.
criança tem acentuada tendência para usar a
esquerda, são dois fatores que parecem ser
Além de insultos ambientais infeccio- responsáveis pela falta de disposição do césos ou tóxicos, há aspectos do ambiente so- rebro para atuar, exclusivamente, por um dos
ciológico, incluindo famílias grandes e baixo seus hemisférios. Algumas pesquisas feitas
nível sócio-econômico que, provavelmente, nos Estados Unidos confirmam a concordância
contribuem para os problemas de leitura; como existente entre a capacidade para a aprendizatambém, a falta de experiências pré-escolares gem da leitura e a dominância cerebral; emboparece retardar o desenvolvimento de habilida- ra existam estudos estatísticos que discordam
des posteriores de leitura.
deste ponto de vista.
Adams (1997) destaca que a leitura
é uma invenção cultural e a alfabetização depende de treino cultural; e que as diferenças
ambientais em exposição ao material impresso
nos anos pré-escolares, sem dúvida, exercem
um efeito principal na ampla variação final em
habilidade de leitura. Segundo o autor, o distúrbio específico de disfunção neurológica pode
ser genético ou adquirido.
Algumas crianças que parecem ter dislexia não têm diferenças genéticas ou neurológicas subjacentes como causas de seus problemas de leitura; além disso, todas as crianças
com problemas de leitura, a despeito de sua
etiologia, requerem os mesmos esforços intensos para remediá- Ios e/ou preveni-Ios.
Segundo a ABD (Associação Brasileira
de Dislexia), há dados que mostram diferenças
entre os hemisférios e alterações (displásicas
e ectopias) do lado direito do cérebro. Isso implica, entre outras coisas, uma dominância de
lateralidade invertida ou indefinida; mas também, justifica o desenvolvimento maior de aptidão para as artes, criatividade, de serem mais
subjetivos e todas as outras qualidades características de hemisfério direito.

O nível de maturidade e desenvolvimento neurológico nas crianças disléxicas é
inferior ao das normais. Os fatores mais comprometidos nas crianças disléxicas são a coordenação visual-motora e a auditivo-motora. De
acordo com a afirmação da autora, na etiologia
da dislexia encontra-se, quase sempre, um fator constitucional hereditário.
Mabel Condemarin (2002) ressalta que
a imaturidade na iniciação da aprendizagem é
uma causa frequente de dificuldade na aquisição da leitura; e que a instrução formal desta,
deve iniciar-se quando a criança possui uma
idade mental de seis anos e meio. Porém, nem
todos atingem um nível de maturidade para leitura numa mesma idade cronológica; e mais,
os meninos amadurecem um ano e meio depois que as meninas, que muitas vezes aprendem a ler primeiro.
A prontidão para a leitura implica maturidade em vários aspectos: a criança deve possuir uma idade visual, linguística, emocional e
social. Isso está relacionado com o conceito
de aptidão biológica que constitui o reflexo de
certos padrões de integração entre o sistema
nervoso central e o ambiente.
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A iniciação precoce na aprendizagem
produz dificuldades que podem se tornar permanentes.A incapacidade para aprender sofre
interferência de vários fatores, como alterações
no estado sensorial e físico, problemas emocionais, privação cultural e deficiências de métodos de aprendizagem (CONDEMARIN, 2002).

Há uma tendência à negligência visual em crianças que apresentam uma síndrome
deficitária de atenção, junto com hiperatividade
(TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Compara-se essa à encontrada
no adulto, depois de uma lesão no hemisfério
direito (Voeller e Heilman 2002). Isso mostra
ligações funcionais entre a motricidade ocular
A maioria dos disléxicos é incapaz e os processos de atenção visual.
de dominar a leitura e ortografia de uma segunda língua. Isi Beller (2002) preconizou um
Muitas dificuldades da linguagem pométodo auditivo-verbal: a semiofonia. Para ele, dem provir de um problema no início da infâna dislexia provém das múltiplas marcas físico- cia, relacionando com a audição de mudanças
-orgânicas de perdas arcaicas de linguagem rápidas em fonemas: as crianças normais poconservadas pelo disléxico e se organiza após dem discernir as mais rápidas combinações de
o esforço que esse faz para aprender a ler e sons e de letras adjacentes, como “p” e “a”
escrever.
de “pa”, que estão separadas por apenas dez
milésimos de segundo; mas os disléxicos, com
Segundo Van Hout (2002), os disléxi- problemas de processamento auditivo, não pocos ocupam um lugar diferente, sujeito à aná- dem. Isso acarreta problemas de leitura porlise e a tratamento. Suas dificuldades com o que a escrita fonética é aprendida combinando
escrito se devem à própria estrutura de seu sons com letras.
cérebro. Seu percurso homogêneo provém do
próprio substrato dos genes e do ambiente inPara essas crianças, o processamento
trauterino.
da leitura em nível superior parece permanecer
intacto, mas é aprendido lentamente porque
Barbeau (2002) considera que os me- fica mais difícil para a criança proferir palavras
canismos visuais necessários à leitura pode- novas; bem como, para soletrar palavras enriam ser afetados de forma seletiva, tanto nos quanto tenta escrever.
casos de lesões cerebrais, quanto nos processos de desenvolvimento que provocam desO sistema visual pode ser responsável
vios.
em outros casos de dislexia: quando fixam o
olhar numa só palavra, são capazes de conDe acordo com trabalhos desenvolvi- centrar-se nela, mas quando os olhos acompados por Marshall e Newcombe (2002), a disle- nham as palavras da esquerda para a direita,
xia visual não corresponde a quadros clínicos elas parecem tremular ou flutuar, tornando-se
de etiologia comparável ou idêntica ao desen- difícil localizá-las.
volvimento teórico das dislexias “profundas” e
“superficiais”: pois, não é fácil isolar os distúrPara Van Hout (2002), existem diferenbios perceptivos de outras perturbações moto- tes elementos clínicos que podem ser interesras na criança, os quais dificultam a avaliação santes na avaliação de uma criança portadora
dos fatores em causa na avaliação da resposta. de transtornos disléxicos, não só para elaborar
o diagnóstico, mas também para tentar evidenciar os problemas associados, cujo significado
muitas vezes não é elucidado ou está equivocado; mas que às vezes, pode modificar totalmente o prognóstico final.
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Alguns dos problemas a serem evidenciados são os antecedentes familiares; os fatores de risco pré e perinatais, como a qualidade
dos movimentos in útero; os acidentes e incidentes durante a gestação; a pré e a pós-maturidade; maternidade em mulheres com idade
avançada; indicadores de sofrimento fetal agudo e crônico; toxemias e (pré) eclâmpsia, etc.
A anamnese também pesquisará a
existência de patologia que possa modular a
expressão clínica, como uma meningite, uma
encefalite, um traumatismo craniano, uma intoxicação por mercúrio, uma doença crônica, etc.
Esses são elementos importantíssimos para
elaborar o diagnóstico de uma criança disléxica, partindo de alguns pressupostos, como os
antecedentes familiares, que são dados relevantes para poder tratar essa criança.
Segundo Evans (2002) deve-se levar em conta algumas patologias que podem
complicar a expressão dos transtornos da linguagem, e segundo a autora, é necessário
precisar a qualidade da audição, por meio de
um exame audiométrico e realizar um balanço
oftalmológico profundo; excluir todo o déficit
mental, pesquisar os transtornos de comportamento e de personalidade, em que a ausência
de desejo e a necessidade de comunicação
envolvem grandes dificuldades na relação com
os outros, com uma expressão de incompetência e uma auto-estima baixa que podem acentuar as dificuldades de reeducação.
De acordo com alguns estudos, é realizado um exame neurológico “clássico”, em
que a dificuldade real do exame reside na definição da fronteira que separa os distúrbios da
função motora ou do controle motor.
Diversos autores têm destacado diferentes sinais neurológicos menos clássicos,
que acompanham ou são sinais mais ou menos
determinantes na expressão dos transtornos
disléxicos. O destaque desses sinais é importante por diversos motivos; o reconhecimento
desses transtornos pode levar a modificação
das atitudes médicas familiares, educacionais
e não incriminar os problemas motores leves,
mas sim tratá-los.

Diante disso, percebe-se a necessidade de um constante acompanhamento da
criança disléxica; pois, se ela estiver orientada, todos aqueles que fazem parte de sua vida
poderão ajudá-la e, assim, ficará mais fácil de
entender suas atitudes.
Diversos estudos utilizaram o comportamento motor para melhor abordar os distúrbios cerebrais subjacentes aos problemas
disléxicos. Atualmente, há um grande interesse pelos distúrbios da coordenação (especialmente pela componente velocidade); entre
eles, alguns estão relacionados a uma imaturidade ou a anomalias de desenvolvimento das
fibras calosas; os distúrbios motores e a dislexia são explicados por anomalias estruturais
ou funcionais do corpo caloso em sua função
de transmissão dos influxos inibidores, entre os
dois hemisférios.
Não se sabe ainda se esta hipótese
deve levar a uma pesquisa por IRM (imagem
por ressonância magnética – exame feito com
uma técnica para obter as imagens do cérebro:
na ressonância estrutural temos simplesmente as imagens da estrutura do cérebro; desde
1992, há outro tipo de ressonância, a funcional,
que mostra as mudanças no cérebro, enquanto
a pessoa observada realiza algumas tarefas)
do corpo caloso entre as crianças disléxicas,
observando problemas na coordenação bimanual; pouca destreza grafomotora e perturbação dos movimentos dos dedos; lentidão nos
movimentos repetitivos, sobretudo da mão esquerda; e destacando que o desempenho motor depende das informações visuais ou espaciais que, com a idade, torna menos nítida essa
diferença entre a criança disléxica e a normal.
É fundamental pesquisar os sinais que
fazem pensar em um transtorno de atenção concentração, ou mesmo de uma síndrome
DAMP (déficit de atenção com transtornos da
coordenação motora e/ou transtornos perceptivos na criança de inteligência normal ou subnormal, sem sinais de paralisia cerebral). A dislexia muitas vezes se desenvolve no indivíduo
com transtorno de atenção deficitária.
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Segundo pesquisa de Gilberg (2002),
mais da metade das crianças com dislexia grave tinham uma síndrome DAMP e muitas foram
rotuladas de “pouco atentas” no período da escola maternal. Alguns autores consideram que
a dislexia pura (não associada a transtornos de
atenção ou do tipo DAMP) é uma raridade.

Jogos, leituras compartilhadas, atividades específicas para desenvolver a escrita e
habilidades de memória e atenção fazem parte do processo de intervenção; à medida que
essa criança se percebe capaz de produzir,
poderá avançar no seu processo de aprendizagem e iniciar o resgate de sua autoestima.

Durante muito tempo, os erros cometidos durante a leitura (sobretudo as inversões)
pareceram específicos da dislexia; a ausência
de “dominância” de um hemisfério provocaria,
segundo Orton², a persistência de “representações espelhadas” das letras ou das palavras
que produziram “símbolos invertidos”.

Sob o ponto de vista da psicopedagogia, o olhar sobre a dislexia é peculiar. Não interessam ao trabalho psicopedagógico as características que os disléxicos têm em comum;
pois, não se olha para a dislexia como um
rótulo. O olhar e a escuta psicopedagógica é
dirigida para o sujeito e sua história de trocas,
dificuldades de leitura / escrita, no contexto de
Paralelamente, tentou-se classificar os sua modalidade de aprendizagem.
disléxicos conforme suas habilidades cognitivas em sentido amplo, com frequência deDesta forma, a psicopedagogia tem
rivada da medicação do QI, ou dependentes ajudado muitos indivíduos com síndrome disléda direção do desvio entre as duas escalas xica, ou outras dificuldades, a resgatarem sua
da WISC (verbal e de desempenho). Os erros autonomia, prazer e criatividade diante de situsão variáveis de acordo com os momentos e ações de aprendizagem.
muitos deles atenuam com a idade, desaparecendo no adulto; deixando-o apenas um pouco
O disléxico sempre será disléxico e não
lento em relação às pessoas normais.
podemos alterar esse fato, mas com acompanhamento adequado, mediante uma avaliação
As classificações de erros efetuam-se adequada, o disléxico evoluiu de forma consisespecialmente em dois níveis diferentes de tente em seu acompanhamento até obter alta.
análise: a letra e a palavra. Nos anos 60-70, as Esse tempo de acompanhamento vai variar de
classificações de erros centravam-se nas mo- disléxico para disléxico, além do que temos
dificações sofridas pela letra, de acordo com que considerar os diferentes graus da dislexia
variações fonológicas ou visuais.
(leve, moderado e severo), podendo variar de
dois a cinco anos.

A INTERVENÇÃO NA VISÃO
PSICOPEDAGÓGICA
Grande parte da intervenção psicopedagógica estará em buscar os talentos - muitas vezes, escondidos - dessa criança; os fracassos, sem dúvida, ela já os conhece bem;
são constantemente explicitados na escola, na
família e entre seus pares. Outra tarefa da clínica psicopedagógica é ajudar essa pessoa a
descobrir modos compensatórios de aprender.

Embora esse tempo seja considerado
longo para algumas pessoas, desde o princípio
do acompanhamento o próprio disléxico, como
os familiares e a escola poderão notar as mudanças, o que vai ser altamente positivo para
sua vida acadêmica, familiar e social. Deve-se
lembrar, que o disléxico tem uma dificuldade,
não uma impossibilidade. Devidamente acompanhado ele irá, gradativamente, superando ou
contornando suas dificuldades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho psicopedagógico visa criar na criança uma autonomia para que ela se torne
responsável por si mesma e por sua aprendizagem, tornando-a mais consciente de seus próprios sentimentos e valores; não só na sua vida escolar, mas também, na vida social.
A intervenção psicopedagógica oferece ao disléxico uma oportunidade de desenvolver
seus potenciais cognitivos por meio de situações que favorecem seu aprendizado, devolvendo-lhe o prazer em aprender.
No atendimento a qualquer criança com dificuldade de aprendizagem se faz necessária
uma parceria envolvendo o psicopedagogo, a família e a escola. No caso da dislexia essa parceria é vital no processo de aprendizagem da criança.
Muitas vezes, na escola, serão necessários esclarecimentos sobre a dislexia e de algumas estratégias favoráveis ao seu desempenho acadêmico; para que, com um acompanhamento adequado, a criança possa redescobrir suas capacidades e o prazer de aprender.
Apesar de ser difícil diagnosticar uma criança disléxica sem o apoio de uma equipe multidisciplinar (pois, fora a dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita, ela é igual a qualquer
criança, de saúde e integridade física comuns à sua idade), não é impossível devolver à ela a
confiança e auto-estima perdidas; porém, esse processo é lento e delicado.
Quanto antes for diagnosticada a dislexia, maior a possibilidade de prevenir ou amenizar
os efeitos desse distúrbio na vida do sujeito; pois, o fato da tendência da dislexia se resolver com
a idade não justifica a inércia dos responsáveis pelo seu aprendizado.
O nível de progresso escolar de uma criança disléxica é lento; por isso, seria conveniente haver a possibilidade de um acompanhamento individualizado, preventivo e remediativo, a fim
de que lhe sejam oferecidas maiores oportunidades de aprendizagem e de se corrigir o fluxo de
disléxicos que têm sua auto imagem prejudicada e uma atitude de autoderrota intensificada, por
causa das experiências escolares e sociais traumáticas.
É necessário haver uma avaliação crítica do ensino e dos programas educacionais que
são usados com os disléxicos. No processo do atendimento clínico, com vista à recuperação do
sujeito, o êxito depende não apenas da competência e envolvimento do psicopedagogo, mas da
cooperação do próprio disléxico, da família e do professor; bem como, a mútua compreensão,
ajuda e paciência entre esses, para que o disléxico se torne um leitor hábil
e se integre no seu meio social.
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O LÚDICO E A RELAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE
NO PROCESSO DA ALFABETIZAÇÃO DAS
CRIANÇAS

RESUMO: O objetivo deste trabalho é de aprimorar maior conhecimento relacionado à psicomotricidade, o movimento, o intelecto e o afeto, além de observar qual a contribuição que
a psicomotricidade faz através do desenvolvimento motor da criança e a questão da alfabetização da criança. Busquei com esta pesquisa, averiguar também a relação e o conceito do
movimento no desenvolvimento infantil e onde possuem esta função fundamental, principalmente nos primeiros estágios da criança onde não adquiriu a linguagem falada ainda, ou seja,
o movimento tem a função de comunicação. No trabalho terá a relação do brincar, o lúdico
como forma de aprendizagem para a criança, entrelaçando com a questão do envolvimento
psicomotor, o que uma poderá auxiliar com a outra. Portanto, é através do movimento, que
a criança expressa suas emoções, e através das emoções em relação com o meio que ela
desenvolve sua cognição, e por meio da sua inteligência ela desenvolve todos as funções,
principalmente a motora, com a relação do entendimento e das brincadeiras, onde aprender
brincando facilita o desenvolvimento da criança, a partir desses conhecimentos que a criança
toma consciência de si mesma, passando a conhecer seu corpo.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Lúdico; Alfabetização; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho aborda o universo lúdico como uma ferramenta muito importante como
recurso de intervenção para a superação de dificuldades apresentadas pelos sujeitos em processo de aprendizagem, pois servirá como analisar a importância da
ludicidade para o desenvolvimento cognitivo e emocional na criança, além de aspecto psicomotor, e suas potencialidades, também o de reconhecer como instrumento pedagógico importante
e facilitador na assimilação de conhecimentos, resolução de conflitos e intervenção em dificuldades escolares.
A intenção deste trabalho de pesquisa tem por finalidade, oportunizar ao professor a
compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas e da psicomotricidade.
Procurando em um ato de brincar provocar e intencionar, incluir objetivos e conscientizar a ação
em relação ao desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Buscar aprofundar conhecimentos sobre os diversos significados da psicomotricidade
para as crianças na educação infantil. Enfim, com base nos dados obtidos delinear pressupostos de pensadores que norteiam a importância do lúdico na psicomotricidade e o processo de
aprendizagem.
A psicomotricidade é um enorme mundo de práticas e vertentes teóricas. Em virtude
disso, pode ocorrer dificuldade na compreensão de suas informações entre os acadêmicos de
cursos que se aproximam desta necessidade teórica e que dão os seus primeiros passos na
formação inicial. No mesmo tempo que a psicomotricidade educa o movimento, ela ao mesmo
tempo coloca em jogo as funções de inteligência.
A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para formação e estruturação do
esquema corporal, o que facilita a orientação espacial, está associada a afetividade e a personalidade, são indispensáveis em todo o processo educativo um espaço e um tempo para a criança
brincar e, assim se desenvolver, melhor se comunicar e se revelar.
Embora a compreensão da psicomotricidade como base para um trabalho significativo
e expressivo na alfabetização conduzirá o professor com relação à organização da sua prática,
favorecendo o ensino aprendizagem dos seus alunos.
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O LÚDICO E A RELAÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE NAS
ATIVIDADES
A relação entre o lúdico e a psicomotricidade é indispensável em todo o processo educativo, um espaço e um tempo para a
criança brincar e, assim se desenvolver, melhor
se comunicar e se revelar.

possibilidade de desempenho neuromuscular,
pois é através de atividades físicas que se desenvolve” (NEGRINE. 1986, p.17),
Embora a compreensão da psicomotricidade como base para um trabalho significativo e expressivo na alfabetização conduzirá o
professor com relação à organização da sua
prática, favorecendo o ensino aprendizagem
dos seus alunos.

Ao brincar a criança constrói automaticamente um espaço de experimentação, de
transição entre o mundo interno e externo, o
meio onde se relaciona, quando a psicomotricidade é inserida nas brincadeiras pode ser
apresentada como uma série de exercícios a
serem cumpridos com seriedade ou como situações lúdicas, onde ela se desenvolverá como
uma brincadeira, de forma prazerosa, e estará
desenvolvendo igualmente sua potencialidade
psicomotora.

Desta forma, as brincadeiras lúdicas e
a psicomotricidade, com a relação interdisciplinar nas atividades, formam uma situação onde,
constitui uma importante ferramenta de observação sobre a simbolização e as relações que
ele estabelece com o jogo, dando possibilidades, para um melhor entendimento do momento que a criança está vivenciando, portanto,
ao jogar e aprender caminham paralelamente,
pois podemos através da hora lúdica observar
prazeres, frustrações, desejos, enfim, podemos
Quando a criança está brincando todo trabalhar com o erro e articular a construção
profissional que trabalha com crianças sente do conhecimento.
que é indispensável haver um espaço e um
A ludicidade tem sido incluída em vátempo para a criança brincar e, assim, melhor
se desenvolver, se comunicar e se revelar. Ao rias áreas de conhecimento e em ambientes
considerar esta definição, percebe-se que a como o trabalho e a escola, principalmente
psicomotricidade, juntamente aos elementos no ensino da educação infantil esse termo é
cognitivos, beneficia o desenvolvimento total bastante citado. Porém, muitos não sabem sua
da criança: “A psicomotricidade existe nos me- origem e seu significado, o que acarreta na dinores gestos e em todas as atividades que de- ficuldade de apropriar-se desse conceito para
senvolvem a motricidade da criança, visando executá-lo na prática.
ao conhecimento e ao domínio do seu próprio
O termo brincar é incorporado no coticorpo” (ALVES, 2012, p. 144).
diano dos alunos em perspectivas moralistas,
As atividades que são aplicadas até onde muitas vezes é considerado como algo
hoje, como pontilhados e curvos para treino destituído de comprometimento e seriedade,
das crianças, não desenvolve o lado psicomo- contudo, a brincadeira não encaixa nessa vitor, apenas contribui para o desenvolvimento são simplificada e incorreta.
motor.
Segundo Negrine (1986), a criança na
fase de alfabetização é todo movimento, onde
o autor afirma esta ideia salientando que grande parte dos estudos: “[...] têm demonstrado a
existência de estrita relação entre a capacidade de aprendizagem escolar da criança e sua
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O ato de brincar faz parte da infância
A RELAÇÃO DOS BRINQUEDOS, JOGOS
de qualquer criança, é constantemente lembraE BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
do pelos adultos, compreendido como um período de grande aprendizado, interação, descontração, imaginação e descoberta, o que com
certeza influência nas atitudes e comportamentos ao longo da vida.

Quando aplicamos ou pensávamos em
material lúdico para a educação de uma criança antigamente, visualizamos imediatamente
brinquedos industrializados, pois na maioria
das vezes se apresentam perfeitos e acabados
De acordo com Bueno (2010):
e a criança só resta observar, vistos que vêm
prontos para serem admirados. A maioria deles
não leva a criança à curiosidade da exploração Brincar não significa perda de tempo como também não é uma forma de preenchimento de tempo,
por meio do vivido e da criação.
Muitos pesquisadores têm buscado atividades que possam ser usadas na escola e
que tenham resultados satisfatórios, tanto para
a formação motora da criança como para a alfabetização. É certo que na educação infantil,
o jogo, o brinquedo e as brincadeiras são bastante utilizados e nos últimos anos a concepção de jogo, brinquedo e brincadeira sofreram
várias mudanças, antigamente, as brincadeiras
eram mais voltadas para socialização e para
estreitar os laços coletivos.

mas uma maneira de se colocar a criança de frente com o objeto, muito embora nem sempre a brincadeira envolve um objeto (BUENO. 2010, p. 21).

O desenvolvimento de uma criança se
torna muito importante com a interação com o
mundo ao seu redor, desde os primeiros meses de vida todos somos estimulados a sorrir,
falar, ouvir, gritar, imaginar coisas ou objetos ao
nosso redor, ou seja, interagir com as pessoas
e com o meio.
A criança começa brincando dentro do
ambiente familiar onde são estimulados pelos
mesmos e com o passar do tempo também
com seus amigos e colegas dentro do ambiente escolar, estimulados desta vez, principalmente por seus professores.

Nesta época os pais participavam mais
ativamente da vida de seus filhos, seja em suas
brincadeiras, festas ou no próprio lazer delas,
mas esta participação ao longo do tempo foi
sofrendo grandes perdas, pois o trabalho ou
a vida profissional dos adultos ganhou uma
Quando a criança vai frequentar o ampropensão maior no dia a dia do ser humano
o que modificou a sua participação e envolvi- biente escolar, ela poderá passar por muitas
mento nos jogos e nas brincadeiras dos seus dificuldades ou até mesmo facilidades para se
adaptar a este novo ambiente, dependendo de
filhos.
características pessoais e estímulos recebidos
As crianças desde muito cedo são por familiares anteriormente. Desta forma, o auapresentadas a jogos, brinquedos e brincadei- tor Vygotsky (1989) define:
ras e esta interação é de suma importância,
propicia um maior desenvolvimento, pois é função do professor mediar em todos os níveis,
na estimulação do desenvolvimento cognitivo e
para o desenvolvimento de aptidões e habilidades, na formação de atitudes através de uma
relação afetiva saudável e estável para que se
crie uma atmosfera de segurança e bem-estar para a criança e, sobretudo, respeitando e
aceitando a criança do jeito que ela é.

[...] a brincadeira cria para as crianças uma zona de
desenvolvimento proximal que não é a outra coisa
senão 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 solução de
um problema, sob a orientação de um adulto ou um
companheiro mais capaz (VYGOTSKY, 1989, p.130)
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Certamente que as brincadeiras fazem parte do universo infantil, sendo assim faz
parte do ambiente escolar também e ela é de
suma importância para o desenvolvimento da
criança, desde seus primeiros dias de vida até
a fase adulta.

tanto, é fato que a psicomotricidade se refere
ao relacionamento da afetividade e do pensamento com a mobilidade corporal (FREIRE,
1989).

O movimento é ligado aos seres vivos,
em relação aos seres humanos representa uma
Entretanto, nas escolas públicas ou forma de comunicação com o mundo da qual
particulares, ambas buscam atualmente se faz parte e um meio de transformá-lo.
adaptarem a uma nova forma de transmitir o
conhecimento, onde a tecnologia se faz mais
Desta forma, o corpo tem a potenciapresente e necessária do que em anos ante- lidade de manifestar-se com si próprio e com
riores, o que causam em alguns momentos vá- os que formam o cotidiano do indivíduo, este
rias dificuldades, sejam elas financeiras ou de processo interação do corpo como um todo,
pessoal.
ou seja, corpo, mente, pensamento, sentimento entre outros se relaciona diretamente com
a criança desde o nascimento e vão se transUM BREVE RELATO DO CONCEITO E
formando e diferenciando-se ao longo de seu
DEFINIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE
desenvolvimento ganhando também funções
De acordo com Freire (1989) desco- específicas, isto expressa a necessidade de
nhecer técnica para desenvolver uma pedago- se trabalhar pelas vias da psicomotricidade no
gia do movimento pode explicar, parcialmente, ambiente escolar de modo a favorecer o dea ausência de uma educação motora adequa- senvolvimento amplo e integrado dos indivíduda. Nas condições em que as pessoas vivem os (FREIRE, 1989).
atualmente, a educação motora seria um rico
A motricidade é a forma de realização
e vasto campo de recursos pedagógicos, especialmente até os primeiros quatro anos de da vida humana. Uma vez que somos seres
vivos locomotores, sem dúvidas alguma estaescolarização.
mos fortemente presos à ação dinâmica, às
A psicomotricidade inclui aspectos possibilidades de expressão corporal. Se por
cognitivos e motores de modo integrado, ou meio do corpo marcamos nossa presença no
seja, na via da psicomotricidade o conjunto de mundo, pela motricidade nós nos realizamos
habilidades motoras desenvolve-se juntamente como seres vivos (FREIRE, 1989).
com a linguagem, estruturas cognitivas e afetiPortanto, o conceito da psicomotricidavas, tornando fundamental compreender o movimento e o pensamento em unidade, nesta li- de é compreendido como o desenvolvimento
nha de conhecimento rompe-se com equilíbrios do corpo, nos seus aspectos neurofisiológicos,
dinâmicos cartesiano herdado de perspectivas anatômicos e locomotores, coordenando-se e
religiosas que influenciavam na ciência de teo- sincronizando-se no tempo e espaço. Hoje, a
psicomotricidade é considerada como a carias anteriores (FREIRE, 1989).
pacidade de relacionar-se por meio da ação,
O conceito de psicomotricidade está como um meio de tomada de consciência que
entrelaçado com a organização das posturas une o ser ao seu corpo.
psíquicas e motoras que concedem um crescimento amplo e pleno dos indivíduos, de modo
que, o gerenciamento de mobilidade corporal
e, igualmente, aprimoramento social e desenvolvimento intelectual, ou seja, cognitivo, por392
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A psicomotricidade está associada ao
desenvolvimento integral da criança, englobando o lado afetivo, o cognitivo e o psicomotor,
ou seja, a psicomotricidade conquistou uma
expressão significativa, já que se traduz em solidariedade profunda e original entre o pensamento e a atividade motora (FREIRE, 1989).

muitos dos problemas de reeducação, não seriam
mais colocados, se, ao lado da leitura, da escrita, da
aritmética, uma parte do tempo escolar fosse reservada a uma educação psicomotora cuja o material
principal seria o movimento, associado a exercícios
gráficos e as manipulações (BOULCH, 1986. p.25).

O trabalho da educação psicomotora
Os movimentos expressam, além do com as crianças faz com que elas tenham a
que sentimos nossos pensamentos e atitudes, formação de base indispensável em seu deque, muitas vezes, estão arquivadas em nosso senvolvimento motor, afetivo e psicológico.
inconsciente. Os movimentos com a psicomoO desenvolvimento global da criança
tricidade existem nos menores gestos, presentes em todas as atividades que desenvolvem a se dá através do movimento, da ação, da exmotricidade da criança, visando o conhecimen- periência e da criatividade, levando-a no espato e o domínio do seu próprio corpo. Por isso ço, encontra-se com objetos e gradativamente
dizemos que a mesma é um fator essencial e distingue suas formas. A educação física e a
indispensável ao desenvolvimento global da psicomotricidade completam-se, pois a criança
criança, ajudando em todos os aspectos, pois ao praticar qualquer atividade está se relacioa estrutura da Educação Psicomotora é a base nando ao seu todo.
fundamental para o processo intelectivo e de
A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE
aprendizagem da criança (FREIRE, 1989).

VINCULADA A PSICOMOTRICIDADE
Quando ocorrem falhas no desenvolvimento motor poderá também ocorrer falhas na
aquisição da linguagem verbal e escrita. Faltando à criança um repertório de vivências concretas que serviriam ao seu universo simbólico
constituído na linguagem, consequentemente,
afetando o processo de aprendizagem (FREIRE, 1989).

Conforme estudos como de Luckesi
(2002), a ludicidade tem sido integrada em
muitas áreas de conhecimento e em ambientes como o trabalho e a escola, em especial
no ensino da educação infantil esse termo é
bastante citado. O maior problema é que muitos não sabem sua origem e seu significado, o
que ocasiona na dificuldade de ocupar desse
Muitas dessas dificuldades poderiam conceito para concretizar na prática.
ser resolvidas na própria escola e até evitadas precocemente se houvesse um olhar mais
O lúdico é relativo à “jogos, brinquedos
atento e qualificado por parte dos agentes edu- e divertimento”, ou seja, está vinculado com a
cacionais para o desenvolvimento psicomotor, alegria, a espontaneidade, o humor, e o prazer
além da percepção da família, que ajuda mui- caracterizando o lúdico em um primeiro moto em relação a um diagnóstico preciso e um mento como algo que dê prazer e satisfação
encaminhamento necessário a um especialista na realização de determinada atividade, portan(FREIRE, 1989).
to, o lúdico é definido como “a forma na qual
as crianças interpretam e assimilam o mundo,
A psicomotricidade visa fins educativos os objetos, a cultura, as relações e os afetos
pelo emprego do movimento humano, já que das pessoas” (LUCKESI, 2002).
o movimento é sempre a expressão de uma
existência. Segundo Boulch (1986) afirma que:
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A partir dos termos utilizados em relação às definições, entende-se que o lúdico se
acorrenta com o prazer quanto com a cultura
em si, que refletem nos sujeitos e que se caracteriza não meramente como uma simples
atividade desprovida de intencionalidade, pois
mesmo quando o sujeito age motivado pelo
prazer, algo de construtivo ele estará desenvolvendo e no jogo sempre haverá “algo em jogo”
(LUCKESI, 2002).
Contanto, que ao explorar a definição
do lúdico, nota-se que o jogo não é tratado
tão somente como aqueles jogos de cartas e
de tabuleiros, ele tem característica que lhe
são próprias, tais como o prazer e as regras, o
prazer se encontra no divertimento, na alegria
e na espontaneidade de estar exercendo uma
determinada atividade e as regras estão embutidas nessa atividade de forma consciente ou
inconsciente que fazem parte do reportório do
jogo e que é necessária para determinar um
comportamento. Segundo Luckesi (2002)
brincar é agir lúdica e criativamente, e tal fenômeno
acontece em todas as fases da vida humana, fugindo
a restrição da esfera da infantilidade, apoiado na teoria de Winnicott, o autor, apresenta como o brincar faz
parte de um fenômeno psicológico de transição entre a
subjetividade e a objetividade (LUCKESI, 2002, p.22).

De acordo com o autor, as atividades
que são relacionadas as brincadeiras e jogos
das crianças podem se nortear por dois critérios, um deles é a necessidade de atividade física que seja resistente pautada no lúdico, por
estarem em um período de crescimento e outro
é a importância da variedade em um programa
de brincadeiras, pois quanto mais diversificado
ele for, tanto mais fontes de prazer será possível propiciar aos que dele participam e tanto
mais possibilidades eles terão de aprender habilidades diferentes e de cultivá-las, no decorrer da vida (LUCKESI, 2002).

Por isso, o motivo da ludicidade estar
entrelaçada com a psicomotricidade, pois a
escola tem papel fundamental no desenvolvimento no sistema psicomotor da criança, principalmente quando a educação psicomotora
for trabalhada nas séries iniciais (LUCKESI,
2002).
Portanto, na Educação Infantil a criança
procura experiências corporais, de modo que
possa construir conceitos e ordenar esquemas, pois no trabalho da psicomotricidade, o
professor desempenha um papel importante,
ao invés de ensinar, de transmitir conhecimentos já estabelecidos, ele deve assumir o papel de intermediador do desenvolvimento da
capacidade de aprender, oferecendo à criança
tempo para as suas buscas, proporcionando
situações e estímulos cada vez mais variados,
buscando novas experiências concretas e completamente vividas com o corpo inteiro, não as
transmitindo apenas verbalmente, para que ela
própria possa construir seu desenvolvimento
global (LUCKESI, 2002).
O desenvolvimento psicomotor não
somente envolve os aspectos de movimentos,
mas, igualmente, os sócios afetivos, que vão
dinamizar os indivíduos nas interações micro
e macro da sociedade, ambos os contextos,
vão contribuir para a constituição cognitiva do
indivíduo (LUCKESI, 2002).
Desde o nascimento o desenvolvimento psicomotor se inicia e vai se aprimorando a
cada nova fase de crescimento da criança, em
que vai buscando novas potencialidades de
movimentos, o cognitivo e as condições sócio
afetivas (LUCKESI, 2002).
Os movimentos humanos não tratam
somente de deslocamento de espaço, mas sim
tem um significado muito mais amplo e substancial, ou seja, refere-se a um processo de
relação afetiva com o mundo da qual faz parte,
que vai resultar em aquisição de conhecimento, devido ao seu processo de interação com o
meio; bem como aprimoramento psíquico, por
aprimorar o pensamento e reações dos indivíduos em relação a outros indivíduos e com o
ambiente (LUCKESI, 2002).
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O desenvolvimento motor infantil se reflete no futuro do indivíduo em todos os aspectos, desde os sociais, cognitivos e culturais,
até os físicos propriamente ditos, pois ao ter
alguma dificuldade motora, a criança busca se
refugiar do meio o qual não possui domínio,
isto finda ocasionando que a criança acaba
deixando de realizar ou realizando com pouca
frequência determinadas atividades (LUCKESI,
2002).

Os conteúdos muito bem explicados,
exercícios, provas. Esse tipo de ambiente é
muito conveniente para o professor, que pode
dar sua aula tranquilamente, sem forçar sua
garganta, sem se cansar (TIRIBA, 2001).

As grades escolares e a rotina das instituições educacionais expressam claramente esta evidência: a de
que a escola não tem pelo corpo o mesmo apreço que
tem pela mente. O resultado é um processo educacional [...] do pescoço para cima (TIRIBA, 2001, p. 17).

A escola precisa parar de se preocupar
somente com o intelecto da criança como se
nada mais fosse importante, como se o lúdico,
o corpo e o movimento não fossem importantes (TIRIBA, 2001).

Para alguns professores, o cenário ideal para uma sala de aula é um ambiente silencioso, onde todos os alunos prestam atenção
ao que é dito. Todos com o uniforme impecável, sentados corretamente.

A educação não é comprometida somente com o racional, mas também, de uma
maneira especial, com o corpo e a emoção. A
escola e os professores precisam rever seus
planejamentos, seus métodos, e adaptá-los às
necessidades físicas das crianças. Trata-se de
subverter currículos e rotinas escolares que são
alienados em relação às vontades do corpo, às

É sadio, que é importante para o desenvolvimento geral da criança reservar um
tempo para elas brincarem, conhecerem o seu
corpo e o do colega, descobrirem novas sensações e aprenderem coisas novas através da
Neste contexto, pode-se expor que o brincadeira, para muitos professores é sinônidesenvolvimento motor é o meio pelo qual a mo de desordem, de gritaria e de bagunça (TIcriança aprende a se comunicar, a conhecer o RIBA, 2001).
mundo do qual faz parte e a transformá-lo.
O papel do professor é fundamental,
pois ele é o mediador do processo ensino
A IMPORTÂNCIA DO CORPO E O
aprendizagem e é aquele que, no momento
MOVIMENTO
certo, pode intervir, caso o aluno encontre alO movimento é uma importante dimen- guma dificuldade. Portanto, o professor precisa
são do desenvolvimento e da cultura huma- refletir em relação ao movimento não como um
na, é através do movimento que as crianças simples deslocamento do corpo, mas como
expressam seus pensamentos, sentimentos e um momento de interação e relação com o
emoções, ampliando assim as possibilidades mundo, já que o ato de escrever é uma forma
do uso significativo de gestos e posturas cor- de expressão (TIRIBA, 2001).
porais. É através de gestos que as crianças
É necessário que se invista na formaexploram e conhecem o mundo onde vivem
ção dos profissionais alfabetizadores, para que
(TIRIBA, 2001).
reflitam e busquem aliar o trabalho da alfabetiNa escola, há supervalorização do in- zação com a psicomotricidade, respeitando o
telecto, a partir das ideias da modernidade, nível de desenvolvimento de cada criança nesdeixando de lado a linguagem corporal das se processo, proporcionando uma aprendizagem significativa.
crianças:
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suas mais elementares necessidades de resO ambiente reservado para as crianças
pirar profundamente, alimentar-se sadiamente, precisa ser um ambiente corporalmente desadormir bem, relaxar, não fazer, não pensar (TI- fiador. Deve ser organizado de modo que as
RIBA, 2001, p. 18).
crianças sejam desafiadas constantemente a ir
e vir, a explorar ações que ainda desconheA escola, claro, é um espaço para se cem, a descer e subir, a experimentar sensaaprender a ler, escrever, contar, mas também ções, a rolar, pular, entrar, sair, a conhecer o
precisa ser um lugar onde se aprenda a sentir, próprio corpo.
a relaxar, a brincar, a se conhecer, a construir
autonomia e a conquistar sua independência,
Segundo Guimarães (2006, p.70) afircomo afirma Tiriba (2001): “[...] uma escola ma ainda que: “[...] o tamanho de um espacomprometida com uma transformação social ço para a criança não tem relação só com a
que tenha qualidade de vida como perspectiva metragem dele, mas relaciona-se com a forma
precisa ensinar a atenção às verdades do cor- como esse espaço é experimentado” (GUIMApo” (TIRIBA. 2001, p.19).
RÃES, 2006, p. 70).
Uma educação que valoriza as necessidades do corpo deve reservar um tempo para
o uso da música. É interessante que conheçam
e emitam vários estilos e maneiras de dançar,
além de a música ser grande aliada na construção do processo de alfabetização.

Não estamos falando em desvalorizar
o conteúdo, mas, sim, de dá-lo de uma maneira
prazerosa para o aluno por meio de atividades
lúdicas; as crianças, além de se divertir, interpretam, criam, relacionam-se com o mundo em
que estão inseridos e aprendem muito melhor.
Portanto, é recomendado que o lúdico ocupe
Para uma educação de corpo inteiro,
um lugar de destaque no currículo escolar, uma educação de sucesso, é preciso que a
principalmente na Educação Infantil:
criança possa ser criança, é necessária que
haja uma mudança de hábitos por parte dos
O cenário de uma escola costuma ser reconhecido pela professores e das instituições de ensino, não
presença de cadeiras e mesas, quadro, giz, murais, ou se pode pensar em alfabetização sem que esta
seja, equipamentos materiais que legitimam a valoriza- seja significativa para o aluno, sem que seja
ção dos processos de representação (escrita, desenhos aliada ao uso do corpo e do movimento.
e outras marcas gráficas) (GUIMARÃES, 2008, p. 20).

É preciso pensar na organização da
escola e da sala de aula, especialmente as
salas das classes de alfabetização, que, além
de esses ambientes serem favoráveis ao letramento, serem um ambiente alfabetizador, devem ser organizados de modo que favoreça a
movimentação das crianças, como também o
acesso aos materiais. De acordo com Guimarães (2006) destaca que, ao considerarmos a
criança como ser ativo, precisamos: “[...] pensar em um espaço e um educador que deem
apoio aos seus movimentos, que incentivam
sua autoria e autonomia, que contribuam para
a diversificação de suas possibilidades” (GUIMARÃES, 2006, p. 69).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho finaliza com a certeza de que as pesquisas bibliográficas, realizadas serviram
de auxílio, e análise em relação ao olhar mais criterioso em função dos jogos, brinquedos e brincadeiras na educação, onde os mesmos são instrumentos fundamentais que são utilizados por
todos os profissionais da área da educação, independentemente da sua área de conhecimento
e atuação.
A ludicidade atualmente, está sendo uma ferramenta importante em qualquer área do conhecimento, pois vários são os jogos, brinquedos e brincadeiras que podem ser usadas durante
as aulas e em diversas disciplinas, o que necessita de forma geral é um cuidado e atenção por
parte do professor no momento de escolher e de explicar as regras para seus alunos, mas nada
que comprometa a sua utilização em sala de aula.
Constatado que através do presente estudo se confirma a importância do jogo, brinquedo e das brincadeiras no processo de ensino aprendizagem, pois vários estudos demonstraram
que a atitude de brincar é fundamental para a criança, através dela é possível demonstrar sentimentos, emoções, adquirir conhecimentos, entre outros.
Esta pesquisa foi desenvolvida no intuito de mostrar que apesar das dificuldades encontradas nas escolas, o lúdico e a psicomotricidade são interdisciplinares. Atualmente, com o desenvolvimento das indústrias e da tecnologia como um todo, várias fábricas passaram a criar e
produzir brinquedos que auxiliam na transmissão do conhecimento, o que se torna fundamental
tanto para os professores como para os alunos, pois os mesmos são estimulados ao conhecimento e a transmissão dele.
Os resultados obtidos com esta pesquisa me colocaram em um patamar diferenciado
e com outro olhar, um olhar mais crítico, porém mais sadio em relação às brincadeiras, pois ao
longa dos estudos, obtiveram um imenso conhecimento da disciplina psicomotricidade, da maneira e da forma que é aplicada para as crianças.
Também pude concluir que o professor possui uma imensa ferramenta em suas mãos,
além de mediar às situações do brincar, e dos movimentos corporais, as instruções corretamente aplicadas para que a sua aula seja ministrada de forma correta, e prazerosa para as crianças,
pois o brincar já desperta algo diferente, com um direcionamento é ainda melhor.
As brincadeiras sem dúvida contribuem para as questões de domínios cognitivos, emocionais e psicomotores, que embora muitos profissionais acham que ainda
não é necessário a convivência da criança aprender brincando, ou seja,
uma criança que brinca se torna mais feliz, ela pode descobrir e conhecer o mundo do faz de conta, usar a imaginação, pode afirmar
seus desejos sem medo, dúvidas nem culpa.
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INDISCIPLINA: FALANDO SOBRE ALGUMAS PONTAS
QUE ESCAPAM: CONCEITOS, CONTRADIÇÕES E
ABERTURAS DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS CAMPOS
DO CONHECIMENTO

RESUMO: Há uma queixa constante circulando no ambiente escolar. A “INDISCIPLINA” tornou-se uma ameaça ao contexto escolar e também às condições ideais e adequadas, nas quais
imaginamos que venha a acontecer o processo de ensino-aprendizagem. Foi para iniciar uma
abordagem sobre esse assunto, bastante citado nos diversos contextos, no cotidiano dos
diversos profissionais que atuam dentro da área da Educação, que este artigo foi elaborado,
resultado de uma revisão bibliográfica que esperamos que seja interessante e também útil a
quem se disponha a ler este artigo. Alguns dos autores que embasaram essa pesquisa foram
Júlio Groppa Aquino (1996), Marcelo R. Pereira (2003), Maria Cristina Machado Kupfer (1982),
Cíntia Copit Freller (2000), Teresa Cristina R. Rego (1996) e alguns dos teóricos citados foram:
Sigmund Freud, D.W. Winnicott, Jean Piaget, Lev S.Vygotsky, Yves De La Taille, entre outros.

Palavras-chave: Disciplina; Indisciplina; Queixa-escolar; Relação Professor-Aluno; Conflitos Escolar.
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INTRODUÇÃO

P

or ser a indisciplina escolar um assunto muito relevante aos principais personagens, envolvidos no contexto escolar, tais como: professores, alunos, pais, demais
colaboradores e gestores da escola, entendemos que é interessante e coerente
a abordagem tema pela ótica do desenvolvimento humano, que tem sua gênese no convívio
familiar, posteriormente na socialização oferecida pelo ambiente escolar e, na sequência a vida
em sociedade.
Uma vez que há teóricos dentro da psicologia escolar e outras áreas afins que podem
oferecer caminhos para o melhor entendimento de diversas questões que perpassam esse tema,
optamos por fazer uma revisão bibliográfica sobre esse assunto tão intrigante com o objetivo de
trazer para discussão algumas contradições e inspirar pensamentos sobre algumas pontas que
escapam dentro da relação professor-aluno.
O assunto será subdividido nos principais capítulos: “alguns pressupostos teóricos e
constatações sobre a indisciplina”, “um relato pessoal sobre a minha prática”, “mas o que é
a indisciplina, afinal?”, “abertura tímida da educação para outros campos do conhecimento” e
“educação e intervenções escolares possíveis”.
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Optamos por abordar o tema pela ótica
do desenvolvimento humano entendido como
processo iniciado na família, depois com a
agregação da escola como responsável pela
No plano das relações humanas, há re- passagem dos estádios imaturos para a vida
gras e ditames que regem essas relações, que, em sociedade.
por muitas vezes, não parecem estar muito claA indisciplina escolar pode, a depenras, quer nos espaços macrossociais, quer nos
der de como for compreendida e enfrentada,
espaços microssociais.
revelar-se como fator de crescimento para proNos assustamos com a agressividade fessores, alunos e pais. Falar sobre indisciplina
do ser humano. Muitos fatos acontecem, atitu- implica refletir sobre as questões de autonodes arbitrárias, com foco em interesses parti- mia, de independência, de interdependência e
culares, nos quais vemos serem colocadas em de controle social presentes em todas as culprática regras acima e além do bem e do mal turas.

ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
E CONSTATAÇÕES SOBRE A
INDISCIPLINA

para reger as relações sociais.
Há cenas de violência que denunciam
o nível de incivilidade e de conflitos que acontecem com a intenção de garantir o poder, não
importando as consequências.
Este cenário social que se instalou,
sustenta um certo universo simbólico cultural,
cujas representações, crenças e valores dão o
sentido das ações no plano das relações entre
os homens, onde quer que elas ocorram.
No caso da instituição escolar, espaço por excelência do processo de educação e
de socialização, tem sido enorme o desafio de
manter uma postura reflexiva e de ação frente
à invasão permanente de novas formas de relações, de crenças e de valores interferindo no
cotidiano escolar e na dinâmica das relações,
diante das quais os educadores se mostram
perplexos e, na maior parte das vezes, sem parâmetros de ação.
É comum os professores se queixarem
a respeito de alunos indisciplinados, sem limites, agressivos. Nesse sentido, entendemos a
indisciplina escolar como um tema imprescindível aos professores, aos pais e a todos de alguma forma envolvidos com o desenvolvimento da criança.

Tais questões estão na base de como
é entendido o processo que leva à passagem
do indivíduo à sociedade e da natureza à cultura. Ou seja, é nas relações construídas no cotidiano dos espaços institucionais sociais que
se galga a lenta e conflituosa passagem para
o desenvolvimento de um ser autônomo, em
espaços potenciais para criar e viver sua condição social e histórica.
As teorias psicológicas tecem posicionamentos compreensivos sobre como e para
que o homem se desenvolve. A questão é saber se estas teorias ainda podem trazer contribuições face às perplexidades do mundo de
hoje. Quanto elas nos ajudariam a compreender o anseio pelo poder e controle como parte do desenvolvimento humano? Como seria o
divisor de águas entre a ordenação dos desejos e os limites externos impostos, traçando os
contornos do que é ou não possível e aceitável
em cada grupo social?
Para encontrar apoios para o enfrentamento da indisciplina no universo escolar, gostaríamos de citar, ao longo de todo esse artigo,
alguns teóricos que abordaram, de alguma forma, a indisciplina, suas causas e seus efeitos.
Alguns recortes das teorias em estudo podem
trazer contribuições importantes e nos dar caminhos para reflexões sobre esse tema.
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No caso de Piaget, o foco recai sobre
a ideia do julgamento moral como uma conquista do desenvolvimento das estruturas cognitivas na criança. A teoria do amadurecimento
de Winnicott permite pensar sobre a natureza
da agressividade e da conduta anti-social e
nas possibilidades construtivas dessas forças
agressivas. Por fim, a abordagem Sócio-Histórica de Vygotsky traz elementos fundamentais
para compreender a constituição do ser humano nos espaços sociais.

Referimo-nos aos conceitos de agressividade, de privação/privação, de tendência
anti-social e de espaço potencial. A indisciplina
escolar na perspectiva sócio-histórica de Vygotsky.
A questão da indisciplina pode ser entendida na perspectiva de Vygotsky de várias
formas. Inicialmente, é necessário entender alguns pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica, mais especificamente como o homem é
visto nessa perspectiva.

A INDISCIPLINA ESCOLAR NA
PERSPECTIVA DE PIAGET

Vygotsky criou uma teoria de desenvolvimento da mente humana que, ainda nos
A questão da indisciplina no cotidiano dias atuais, traz contribuições significativas
escolar, analisada sob a perspectiva da teoria para a educação. Sua teoria, também conhecide Piaget, nos leva à reflexão sobre sua con- da como Sócio-Histórica ou Histórico-Cultural,
tem se constituído como base para as práticas
cepção do desenvolvimento da moralidade.
educativas.
O estabelecimento de regras e a maVygotsky enfatizou a importância do
neira como os alunos percebem essas regras
está na base desta reflexão sobre a indiscipli- convívio social, afirmando que as práticas eduna, pois, ao discutir as relações entre morali- cativas, formais e informais, são meios sociais
dade e indisciplina, devemos estar atentos aos para organizar uma situação de vida, a fim de
princípios subjacentes às regras implantadas e promover o desenvolvimento mental da crianelaboradas pela escola: em especial, o princí- ça.
pio de justiça e a forma como a regra é estaUM RELATO PESSOAL SOBRE A
belecida, ou seja, se o princípio é o da coação,
MINHA PRÁTICA
por exemplo.
Uma vez que sou professora e psicaAssim, ao considerarmos um ato indisciplinado ou não, necessitamos conhecer a na- nalista, me vejo exatamente entre estas duas
tureza das regras que regem o grupo ao qual áreas.
o sujeito pertence e a forma como as regras
Quem sabe se até por um desejo inforam estabelecidas.
consciente meu eu queira aproximar pensamentos de ambas as áreas como aquelas que
A INDISCIPLINA ESCOLAR NA
de alguma forma têm o ser humano e suas
PERSPECTIVA DA TEORIA DO
entranhas, de alguma forma presentes e aí se
AMADURECIMENTO DE WINNICOTT
convergem. Sejam estas o psiquismo, objeto
Winnicott não abordou especificamen- de estudo da psicanálise, sejam estas os túneis
te o tema indisciplina escolar. Entretanto, em profundos da mente, alvos do efeito almejados
sua teoria do amadurecimento, encontramos pelo trabalho pedagógico, que é a aprendizaconceitos relevantes, os quais podem fornecer gem e o desenvolvimento intelectual.
pistas ao professor para o entendimento e enfrentamento da indisciplina na sala de aula.
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Enquanto atuo no consultório e aprofundar os meus conhecimentos sobre a psicanálise, me fascino com os recursos do nosso
mundo interno e suas reações no mundo externo.Enquanto atuo na sala de aula, me surpreendo, vibro, me angustio, aprendo, ensino, me
intrigo, pergunto.

Acredito que, mais cedo ou mais tarde
tentaremos responder estas perguntas criadas
por nós mesmos. E aí é que se concentra um
exercício que considero de extrema importância para que nós, humanos, nos sintamos vivos
de fato: questionar e pensar nas possíveis respostas.

Foram as perguntas feitas em sala de
aula, no consultório e enquanto estava estudando psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos, no Pacaembu, São Paulo, entidade
da qual fiz parte, as responsáveis pelo afloramento do desejo de escrever este artigo.

A justificativa que tenho para estudar
sobre este problema é a angústia que este tem
gerado no meu cotidiano como professora e
o frequente comentário por meus colegas de
trabalho sobre esta mesma questão.

De maneira alguma almejei responder
de forma definitiva e fechada às questões que
vejo surgir por conta dos escapes, alguns em
forma de indisciplina, que acontecem dentro
da relação professor-aluno.

Durante as aulas do curso de especialização que realizei na USP, o problema abordado neste meu artigo foi, por diversas vezes
discutido pelos diversos professores dos diversos módulos que constituíram este curso, bem
como pelos alunos que estavam participando
das aulas, os quais são profissionais de áreas
afins ao seu tema principal, ou seja, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, professores, diretores de escolas públicas e particulares e somente eu como psicanalista, além de
professora.

Alegrarei-me muito se puder imaginar
que por parte do leitor possa acontecer de sentir que algumas de suas angústias vividas dentro da relação professor-aluno, esteja ele em
qualquer uma das duas partes possíveis nesta
relação, ou sendo meramente um observador
desta, possam tomar formato de perguntas, a
Durante essas discussões, pude conspartir das observações, citações, levantamento tatar que esta angústia que me moveu a prode hipóteses e até tentativas de conclusões de duzir as linhas que seguem, fruto da minha
ideias que forem expressos neste artigo.
pesquisa e das questões que pude levantar
através dela, também está presente no discurAlém de trazer para este texto concei- so de quem participou ativamente destas contos da área de psicanálise, interesso-me pelos versas acaloradas e intensas.
conceitos da área de psicologia escolar, citando alguns outros teóricos, além dos quais me
Através do que vivenciei durante, pude
referi anteriormente.
sentir que amadureci em diversos pontos em
minha atuação profissional. Pude abrir minha
Duas áreas diferentes da pedagogia, mente para diversos tópicos concernentes ao
porém, que ao meu ver, podem trazer um cer- cotidiano escolar.
to arejamento ao pensamento pedagógico e
quem sabe subsídios para fazermos novas
Gostaria de, juntamente com o leitor,
perguntas para as antigas questões, chegan- pensar sobre o que pode estar gerando escado, talvez, mais perto de novas soluções para pes e deslizes dentro da relação professor-aluantigos problemas.
no. Ação esta que causa turbulência, conflitos
e tem como prejuízo maior o impedimento ou
atrapalhação do ato de ensinar e, como consequência, prejuízos no efeito de aprender.
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O método de investigação escolhido
por mim foi uma revisão literária. Escolhi livros,
teses de mestrado e doutorado e artigos que
de alguma forma abordam o assunto escolhido
por mim e expresso no título desse artigo. Fiz,
ao final, algumas reflexões que considero relevantes para a relação professor-aluno e seus
escapes indisciplinados.Sigamos adiante, então...vamos à indisciplina!

MAS, O QUE É A INDISCIPLINA,
AFINAL?
Segundo Rego (1996, p.83), a questão da indisciplina nas salas de aula é um dos
temas que atualmente mais mobilizam professores, técnicos e pais (e, em alguns casos,
até os alunos) de diversas escolas brasileiras
(públicas e particulares, de educação infantil,
fundamental e do Ensino Médio) inseridas em
contextos distintos.

A autora também busca opiniões de
outros autores, que também contribuem adicionando conceitos e ideias importantes acerca
do que podemos entender como disciplina e
ato indisciplinado. Há uma abordagem em seu
trabalho que destaca um ponto muito positivo no que tange à disciplina. Coloca a atitude
disciplinada não como uma obediência cega
às regras de conduta criada pela escola, mas
como um ato cooperativo, que poderá favorecer a todo um grupo.
Comenta que a internalização de regras importantes para um bom convívio na instituição passa a levar o indivíduo a uma atitude
autônoma e, como consequência, libertadora,
já que orienta e baliza suas relações sociais.
Nesse paradigma, enfatiza a autora, o disciplinador é aquele que educa, oferece parâmetros
e estabelece limites.
Por outro lado, coloca a atitude indisciplinada como uma atitude de desrespeito, de
intolerância aos acordos firmados, de intransigência, do não cumprimento de regras capazes de pautar a conduta de um indivíduo ou
de um grupo. Este último comentário que faz
sobre a indisciplina se baseia especificamente
em comentários que Yves de La Taille fez em
1994 em seu artigo intitulado “Autoridade e limite”, publicado no Jornal da Escola da Vila.

Entretanto, diz Rego (1996), apesar
de ser objeto de crescente preocupação, no
meio educacional este assunto é, de modo
real, superficialmente debatido. Além da falta
de clareza e consenso a respeito do significado do termo indisciplina ou disciplina, continua
a argumentar Rego (1996), a maior parte das
análises parece expressar as marcas de um
discurso fortemente impregnado pelos dogmas
e mitos do senso comum (nem sempre de bom
[...] crianças precisam sim aderir a regras (que implicam
senso).

valores e formas de conduta e estas somente podem vir
de seus educadores, pais ou professores. Os limites implicados por estas regras não devem ser apenas interpretados no seu sentido negativo: o que não pode ser feito
ou ultrapassado. Devem também ser entendidos no seu
sentido positivo: o limite situa, dá consciência de posição ocupada dentro de um espaço social – a família, a
escola e a sociedade como um todo (LA TAILLE, 1994,
p. 9, grifos do autor, editados por Rego, 1996, p. 85).

Isto se agrava na medida em que os
estudos e pesquisas sobre a indisciplina na
sociedade contemporânea, além de parciais,
ainda são relativamente escassos. No artigo
intitulado “A indisciplina e o processo educativo: uma análise na perspectiva Vygotskiana”
a autora procura fazer uma reflexão, ainda que
breve, sobre o assunto baseados nas teses elaboradas pelo psicólogo russo Lev Semenovich
Podemos verificar que, pelo ponto de
Vygotsky, autor interessado em compreender a
gênese do psiquismo humano em seu contexto vista da autora e daqueles nos quais baseou
seus comentários, a disciplina, quando vista e
histórico-cultural.
aplicada com bom senso e com a preocupação de manter um ponto de equilíbrio, passa
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a gerar, dentro da relação professor-aluno, que
é, de certa forma, hierárquica, a concordância
de ambas as partes sobre as atitudes que são
esperadas por parte do aluno e também do
professor, em favor de um conjunto de regras ,
que só visam beneficiar um todo, um conjunto,
uma equipe, um grupo, uma sociedade.

É justamente sobre as atitudes de contra-dominância que queremos falar neste trabalho. Estas atitudes normalmente escapam ao
controle do professor e da instituição de ensino e vão, desde atos de explícita rebeldia até
atos velados, dissimulados, ou, ainda, atos inconscientes, que escapam ao controle até do
indivíduo que está originando uma ação que
Em contrapartida, a disciplina se en- poderíamos classificar como indisciplinada.
tendida e aplicada sem os fatores primordiais
que equilibram a sua aplicação, que são o bom
Porém, achamos que o discurso pedasenso, juntamente com a preocupação da ma- gógico ainda reconhece muito limitadamente
nutenção de um pontos de equilíbrio, passa a que algo escapa ao pedagógico. Ainda podegerar dentro desta relação hierárquica profes- mos constatar em boa parte da literatura a ressor-aluno, uma ideia de submissão, de obedi- peito de pedagogia um tom idealista, o qual
ência cega, de passividade, de subordinação não dá ou oferece pouco espaço para se pendo aluno à alguma figura poderosa e, muitas sar sobre as contradições, sobre o avesso da
vezes tirânica, que possa estar aproveitando relação professor-aluno e tudo que este sendo
de sua condição favorecida de “ditador de re- vivenciado pelos dois lados desta relação de
gras!” para ter os outros sob o seu poder, neste fato, na realidade, no campo do real e não no
caso, o professor.
imaginário, cheio de supostas perfeições de
um mundo ideal.
Há, simplesmente, procedimentos pré-estabelecidos nos quais é importante que os
O DISCURSO PEDAGÓGICO MAQUIA
membros que compõem um determinado gruAS CONTRADIÇÕES
po se balizem, antes de tomar atitudes que possam prejudicar os outros e ainda a si mesmo.
Na sala dos professores [...]
Bate o sinal e os professores se entreolham, alguns
comentam:
- Já?
- Será que dá tempo de mais um cafezinho?
- Que som é esse? (tom irônico).

Pensamos que se conseguíssemos
propor aos alunos e aos professores que internalizaram este primeiro conceito de disciplina, o qual deve ser aplicado juntamente com o
bom senso e a preocupação com a manutenção do ponto de equilíbrio e, por esta razão,
Sente-se na atmosfera do ambiente,
nos parece bastante justo, haveria menos resis- para além do humor, uma angústia, pois se
tência por parte destes primeiros em colaborar, sabe que se encontrará algo ao transpor a porem contribuir.
ta da sala de aula que será uma total surpresa,
para qual não se está preparado. Não basta
Talvez, porém, não seja desta forma tão dominar a matéria a ser ensinada, a qual o prointeressante que nas escolas estas regras se- fessor escolheu para ensinar, nem estar atujam impostas aos alunos. O que, provavelmen- alizado com as novidades e últimos recursos
te, já gera uma predisposição à resistência, à disponíveis na sua área de atuação.
contra-dominância. Acreditamos que os alunos
não entendem que as regras os beneficiam,
Há de saber também sobre um outro
entendem antes que esta os limitam, os cas- saber, que sem saber, pode inviabilizar a prátitram, os impedem de fazer o que realmente ca e, consequentemente, põe-se tudo a perder.
desejam fazer.
E como saber se ninguém ainda o conhece
verdadeiramente?
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Este saber é um saber sobre o que
escapa. Não é difícil supor que as pontas que
escapam não estão centralizadas em um só
foco da convivência em sala de aula. Escolhemos aqui exercitar pensamentos e fazer perguntas que se restringem, em sua maior parte,
à relação professor-aluno.
Porém, as fontes de inspiração e embasamento teórico poderão advir de outras áreas,
além da pedagógica, como por exemplo, da
psicanálise e da psicologia da educação.
Citado no livro de Marcelo Ricardo Pereira, “O AVESSO DO MODELO – Bons Professores e a Psicanálise”, no qual fala de um
avesso do modelo pedagógico, vê-se comentários como:
Os obstáculos materiais, as relações hierárquicas, os
conflitos e competições, os movimentos pulsionais, residuais, próprios do ato do professor, são de certa forma
maquiados pelo discurso pedagógico que, no seu tom
idealista, não diz nada sobre o que constitui a realidade
cotidiana da escola. Por conseguinte, a prática do educador parece situar-se entre um idealismo e um realismo presente no discurso pedagógico (PEREIRA, 2003. p.78).

O termo “pulsão”, bem como outros
que veremos mais adiante são específicos da
área da psicanálise.Tentaremos simplificar estes termos específicos da psicanálise, como
acabamos de fazer ou, explicá-los para facilitar
a compreensão do leitor.
Geralmente as explicações que daremos não têm a intenção, necessariamente, de
dar conta da ideia que este termos tem para a
psicanálise em suas aplicações nos tratamentos psicanalíticos, mas sim como os vemos explicando fenômenos que possam estar acontecendo dentro da relação professor-aluno.
Trata-se de um “empréstimo” de nomes para
que, justamente, tentemos nomear algumas
“coisas” que vivenciamos e sentimos em sala
de aula e que nos escapam.
Esta maquiagem do discurso pedagógico de que fala Pereira, ao nosso ver, pode
ser encontrada nos livros de pedagogia, nas
reuniões pedagógicas, nos conselhos de classe, nos treinamento aos professores, nos discursos do secretário de Educação e outros
órgãos que ministram o ato pedagógico, ou
ainda qualquer outro instrumento que se refere
ao que acontece no cotidiano escolar e que
possa estar negando algumas das contradições, alguns impulsos, atos impensados, confusões, conflitos, e todo o demais que escapa
a um suposto controle.

Além de estarmos propensos a concordar sobre os itens citados acima por Pereira,
gostaríamos de adicionar que pensamos que
Esta negação acaba por colocar o protudo o que ele destacou como sendo provenientes do ato do professor, podem ser consi- fessor em um lugar de extremo desconforto,
derados como provenientes da instituição e do pois ele fica situado exatamente entre aquilo
que é idealizado por todos e aquilo que é a
ato do aluno.
realidade da prática do campo de sua atuação.
E, ao invés de nos chamarmos de mo- Do professor que está em sala é cobrado que
a disciplina e a ordem se faça nesse ambiente.
vimentos pulsionais e residuais, chamaremos
simplesmente de impulsos, referindo-nos a atiAcredita-se que sob condições de paz
tudes, que, por vezes, classificamos como atos e silêncio o exercício da aprendizagem se faz
indisciplinados. Alguns exemplos disto são: pa- com mais chances de alcançar sucesso. Polavrões, gestos obscenos, gritos, recusar-se a rém, ninguém lhe ensina quais os recursos que
permanecer sentado, agressão física a colegas possam ser utilizados para colocar sob controde classe, insultos aos colegas e ao profes- le as atitudes inesperadas provindas dos alusor, enfrentamentos de forma rude ao que diz nos e, além disso, como fazer com que estes
o professor, e muitos outros.
alunos desistirem do prazer imediato de seus
desejos interiores, infantis ou joviais, ou simplesmente desejos, sem maiores explicações
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possíveis e partirem para a viagem em busEnquanto as teorias não se deixam esca do saber, do conhecer, do aprender para a tranhar à razão, achamos que acabam por nequal instiga o professor.
gar uma realidade bastante relevante. Uma vez
que não pensamos sobre a realidade como se
Afinal, este deveria ser o objetivo deste apresenta de fato, deixamos escapar as posencontro marcado entre as duas partes (profes- síveis soluções, podemos explicar, não evolusor e aluno), que é, ou deveria ser, justamente ímos enquanto docentes e não adaptamos a
o momento da aula. O lugar dos professores prática do magistério aos alunos que em reafica sendo um caminhar sobre um fio de aço, lidade temos na sala de aula, ou seja, o aluno
onde ele anda tentando equilibrar-se com sua real e não o aluno idealizado por nós todos.
pequena sombrinha, fazendo do improviso um
forma de sustentação daquilo que sempre lhe
Ficamos, assim, presos a um realismo
escapa.
conservador que acaba por ser ingênuo, conforme explica Pereira: “O realismo conservador
As teorias racionalistas não munem o seria calcado na representação de competênprofessor, portanto, com recursos para lidarem cias mínimas que permitem um cotidiano sem
com o imprevisível. Mais adiante em seu livro muitas surpresas, baseado na docência voltaPereira comenta que: “No entanto, esse pro- da para um aluno padrão e um razoável cumfissional – bom ou não – em maior ou menor primento do programa. A ênfase seria dada ao
grau de imprevisibilidade, necessita elaborar conhecimento e ao seu ensino”.
diagnósticos rápidos das situações, desenhar
estratégias de intervenção e prever o curso fu[...] Em contrapartida, o idealismo inturo dos episódios cotidianos”.
gênuo, na sua face reformista, acredita que um
professor adaptado à sua função é, acima de
Isso diz respeito a uma prática de tudo, um professor eficaz, militante e sonhador,
acontecimentos que, por sua natureza específi- do ponto de vista do ensino-aprendizagem.
ca, é constituída por atos sucessivos e casuais,
muitas vezes inesperados, superando decerto
A ênfase seria dada a uma totalidade
a previsão linear e mecânica que o conheci- utópica, uma totalidade, sabemos, nunca almento técnico-científico possa definir para a cançada, sempre idealizada. “O professor que
ação docente. Poder-se-ia dizer que se trata domine a sua sala de aula, sobre o programa,
de questões da existência humana, marcada gere o tempo, dê trabalhos de casa inteligenpelas incertezas, pela construção descontínua tes, avalie quantitativamente, respeite os insudo ser.
cessos, conheça os seus alunos, informe os
pais.Trata-se de uma prática tão perfeita que
Acreditamos, porém, que da ordem do muitos professores não se reconhecem nela”
inesperado, do acontecimento, como concei- (PERRENOUD, 1993. p. 106 apud PEREIRA,
tuou Alain Badiou (1995), não se encerra com 2003. p. 79).
teorias humanistas ou existenciais. Ao contrário, essas teorias também se prestam, no nosConcordamos com Pereira em todos
so ver, aos valores mais racionais da prática os seus comentários feitos e gostaríamos de
docente, pois a torna observável, cria dogmas, adicionar que imaginamos que muitos profesestabelece regras.
sores dariam um riso de concordância ao lerem, principalmente, o que escreveu quando
Mas a falta-a-ser, ou seja, o avesso, expressa que tudo está tão perfeito na idealio “indistinto” como concebeu Célio Garcia zação e na utopia da pedagogia que os pro(1998), não se confunde com a incerteza do fessores não conseguem se reconhecer neste
ser. O humanismo não suporta, pois o indistin- modelo. Quando fala em dramas individuais,
to por não se deixar estranhar à razão” (PEREI- seguramente está também se referindo à anRA, 2003. p.85-86).
gústia deste que está sobre o fio de aço.
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E, porque não dizer que este modelo
poderia ser encarado com o modelo ideal de
professor, aluno e instituição. Porém, trata-se
de um ideal com poucas chances presentes na
instituição, nos próprios professores e nos alunos que atravessam o tempo todos a estrada
do caminho pedagógico a ser percorrido, em
busca de atingirmos este alvo ideal, que talvez
seria o ensino-aprendizagem.

Por serem pontos de vista diferentes,
nos trazem forma de pensar diferentes, nomes
para aquilo que não conseguimos nomear se
permanecemos apenas sob a luz de uma linha
teórica da pedagogia que não amplie seu foro
de visão e deixe do lado de fora da sua teorização coisas que escapam ao ideal da relação
professor-aluno.

Nega-se neste modelo algo primordial
que e a incompletude intrínseca à constituição,
que é fruto do fazer deste seres humanos que
a constitui. Ou seja, a viagem por esta estrada do saber já inicia-se fadada ao insucesso,
pois está presente nos planos estratégicos e
no mapa da expedição a ignorância de inúmeros fatos da realidade, que escapam a esta
possível previsibilidade, passível de controle e
de planejamento. É um sonho, não um planejamento maduro baseado no que de fato existe.
Não há espaço para o imprevisível.

Quem sabe assim, abertura para pensarmos em novas saídas para antigas angústias possam ganhar espaço. Podemos fazer
perguntas que, talvez, não respondemos mas,
pelo menos, passam a nos intrigar com o formato de perguntas e não só como angústia
abstrata. Tentemos juntos pinçar algumas pontas que escapam e… pensar...

EDUCAÇÃO E INTERVENÇÕES
ESCOLARES POSSÍVEIS

ABERTURA TÍMIDA DA EDUCAÇÃO
PARA OUTROS CAMPOS DO
CONHECIMENTO

Podemos pensar a educação no sentido pleno... como alcançá-la? Como podemos
planejar a intervenção para transformar nossos
alunos em seres humanos educados? Qual é
Podemos constatar, através deste tra- o papel da escola em cada uma das fases que
balho de observação teórica, que existe abertu- estão dentro do processo educativo?
ra da educação, ainda que tímida, para outros
campos do conhecimento, como a Psicologia
A vida é, por si só, educativa, mas os
da Educação, Psicanálise, Psicopedagogia, caminhos e os destinos da “pedagogia da
Neuropsicologia, Psiquiatria, Filosofia, Sociolo- vida”, exemplificados nas histórias de cada um
gia, Ética e Moral e outros, que pudemos cons- de nós, são imprevisíveis. Parte do processo
tatar em algumas pesquisas consultadas por educativo, a escolarização parece ser a alternós, onde seus autores tentam argumentar o nativa única de conduzir a formação humana
tema indisciplina, ou ainda o que não neces- sob modos de intervenção planejados à luz de
sariamente possa configurar um ato indiscipli- princípios éticos, culturais, cognitivos, sociais e
nado, mas não deixa de se constituir em algo políticos.
que escapa ao previsível, o que traz para o
campo de atuação da relação professor-aluno
Ao longo da história, o ambiente escoa surpresa e o ato improvisado como tentativa lar estabeleceu-se como instituição especializade solução pelo professor. Estes argumentos, da em ensinar, sem resolver a relação entre a
muitas vezes, estão embasados em conceitos aprendizagem e o processo educativo. Por um
que estão além do pedagógico, nem melhores, lado, é possível visualizar a educação como
nem piores, mas diferentes.
uma consequência previsível a partir da aprendizagem de certo estoque de conhecimento.
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A realidade de nossas escolas hoje traz
o desafio de colocar o trabalho pedagógico
a serviço das metas educacionais, visando o
equilíbrio entre sujeito que conhece e o sujeito
social, consciente, equilibrado e responsável.
A revisão dos projetos pedagógicos e as reformas curriculares já em andamento em muitos
países legitimam-se pela busca de uma nova
relação entre homem e conhecimento para democratizar o saber e fazer dele uma bússola
capaz de nortear a formação de posturas críticas e as tomadas de decisão.

Somos desafiados a considerar o ensino (e consequentemente, o processo educativo realizado na escola) como uma construção
pessoal, levada a cabo pelas várias descobertas e atribuições de significado em um processo dinâmico de construção e desconstrução.
Nessa perspectiva, é possível responder à questão inicialmente formulada, admitindo, sim, a intervenção educativa no âmbito
escolar. Mais do que isso, é preciso defendê-la
como objetivo essencial da escola, sem o qual
perde-se o sentido da prática pedagógica. A
ação educativa com metas educativas claras e
priorizadas pelo projeto pedagógico da escola
a partir dos itens anteriores, em perspectivas
de intervenção flexíveis e nunca definitivas.

Do ponto de vista teórico, os educadores não podem desconsiderar a contribuição
de importantes pesquisadores, como é o caso
de Piaget, para quem a aprendizagem depende de um processo pessoal e ativo de constante abertura para o novo em um contexto de
Pensada sob o enfoque da dinâmica
significados (razão pela qual o ensino não se de implementação, a prática educativa faz senencerra em si mesmo).
tido nas esferas macro e micro. A primeira diz
respeito ao planejamento previsto a longo praAlém dele, a abordagem interacionis- zo com o propósito de nortear e imprimir coeta da psicologia russa prestou enorme contri- rência ao projeto escolar.
buição às concepções de intervenção escolar
pela ênfase no poder das mediações entre o
A segunda refere-se ao exaustivo acomsujeito e o objeto de conhecimento, mecanis- panhamento da rotina dentro e fora da sala de
mo essencial para o descobrimento do mundo aula (os alunos individual e coletivamente, os
e construção de si mesmo.
fatos e ocorrências, o dito e o não dito, o sentido, o conhecido e o percebido, as dificuldades
Do ponto de vista prático, há um con- e conquistas, os dilemas e as alternativas de
senso praticamente geral de que a escola não encaminhamento) em um constante trabalho
mais pode se fechar aos dramas de nossa rea- que avalia e realimenta o plano elaborado.
lidade: a devastação ambiental, a intolerância,
o racismo, as drogas, a violência, o bullying, a
No conjunto, trata-se de uma reorientadesobediência às diversas regras que tentam ção do trabalho escolar já que os educadores
organizar a convivência social.
são constantemente convidados a conhecer
para estabelecer prioridades, projetar para, na
A constatação da criança enquanto ser prática, concretizar o seu trabalho, rever conativo, capaz de conceber idéias, submetê-las cepções para recriar novos meios de intervenao confronto com a realidade para reconside- ção em diferentes possibilidades.
rá-las posteriormente, enfrentar produtivamente
os embates interpessoais e contradições de
nosso mundo para, a partir deles, criar e recriar
definitivamente a ação educativa.

410

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parece claro, até aqui, que negar que o contexto atual de sala de aula foge muito aos
padrões idealizados presentes em muitas teorias sobre a prática de ensinar.
Ao nos voltarmos para outras áreas que estudam o comportamento humano parece nos
abrir um caminho para encontrar as raízes da indisciplina e buscar formas de lidar com ela de
forma que todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem fiquem confortáveis em seus
papéis e, portanto, possam ter uma atuação com bons resultados, sejam esses professores e/
ou alunos.
O papel de autoridade por muitas vezes atribuído e esperado na figura do professor
pode, talvez, dar lugar a um outro papel no qual a liderança positiva seja construída com novas
atuações, tais como: assumir um lugar de “escuta”, “mediação”, “acolhimento”, “facilitador”,
“motivador”, e outros papéis que um professor possa eventualmente assumir dentro de sua função maior que é ensinar e transferir conhecimentos.
Parece, cada vez mais, que o caminho para “combater” a indisciplina, já não pode ser
mais as regras rígidas e intransponíveis. Talvez a negociação em que todos se respeitam e, portanto, todos ganham, possa ser uma vertente imaginável. Pensar em estratégias eficientes, quem
sabe até com a participação dos alunos. Planejar juntos, quem sabe.
Muito se pode pensar sobre as mudanças que se fazem necessárias no ato cotidiano
de ensinar. Podemos pensar em recursos tecnológicos diversos. A criatividade deve ter espaço
durante as aulas das mais diversas disciplinas. A abertura para novas ideias, para novos pensamentos, para novos desafios e por aí vai.
Quem sabe se com a implicação e o envolvimento dos alunos na construção da aula não
poderíamos ter um melhor resultado? Na construção coletiva deste momento e deste ato, se os
envolvidos conseguem se implicar no que está acontecendo na aula, talvez faça mais sentido
participar do movimento que está acontecendo.
Vejamos algumas frases de grandes pensadores que se destacaram na história da construção do conhecimento humano acumulado a respeito da Educação e do ato de ensinar e
aprender:
Célestin Freinet “A criança e o adulto não gostam de imposições”.
Henry Wallon: “Reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir. É a própria negação do
ensino”.
Paulo Freire: “Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo! Todos sabemos alguma coisa;
todos ignoramos alguma coisa, por isso, aprendemos sempre”.
Maria Montessori “Quanto mais rica a experiência humana, tanto maior será o material
disponível para a imaginação e a criatividade”.
Lev S. Vygotsky: “A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais,
num ambiente previamente organizado, e depois se abster de interferir”.
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Sêneca: “Não estudamos para a vida, mas para a escola”.
Cora Coralina: “Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo”.
Albert Einstein “Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de
muitas gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus filhos”.
Podemos nos inspirar nas frases citadas anteriormente e tantas outras relevantes para a
Educação e pensar que, se nos dispusermos a mudar o discurso, deixando de lado os modelos
e as condições ideais, teremos condições de olhar para a sala de aula contemporânea com uma
visão realista.
Ao considerarmos a existência real de atos indisciplinados, podemos abrir caminhos
para compreender este fenômeno que pode estar nos falando indiretamente sobre muitas palavras e sentimentos “não ditos”, mas que podem nos trazer muitas informações úteis e ideias
interessantes para embasamos planos de trabalho que vão trazer resultados expressivos.
A ideia é que todos os personagens da história do aprender e do ensinar possam ganhar
no processo. Essa vivência pode ser fascinante se nos debruçarmos e nos dispomos a estudar
este fenômeno social que é a “indisciplina”, a qual se manifesta insistentemente nas diversas
escolas do mundo.
O trabalho a ser feito demanda não só uma reflexão sobre si mesmo, mas também o envolvimento de todas as partes envolvidas. Para que haja a transformação de um ambiente hostil
em um ambiente saudável e leve, é necessário que haja um discurso consistente e constante e
precisa ser exemplificado por ações de todos.
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AFETIVIDADE NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo proporcionar a discussão e a reflexão acerca
da importância da afetividade durante o processo ensino-aprendizagem, já que ela exerce um
papel fundamental nas relações interpessoais e nas relações do indivíduo com o mundo. O
estudo será conduzido com base em pesquisas teóricas de diversos autores que tratam do
tema, tais como: Paulo Freire, Henri Wallon e Humberto Maturana. A educação perpassa a
simples transmissão de conhecimento pois exige uma relação de troca entre os atores envolvidos, portanto a afetividade encontra-se presente e torna-se essencial durante esse processo. A relevância deste artigo destaca-se como uma temática imprescindível para a formação
de profissionais da educação.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

A

o longo dos anos, durante a minha carreira docente, empreendi, como a maioria
dos educadores, uma busca acerca de metodologias que proporcionam resultados efetivamente significativos na aprendizagem dos educandos.

Quando analisamos dados de pesquisas acerca dos índices de aprendizagem, verificamos que muitos educandos não apresentam um bom nível de aproveitamento escolar. Temos a
sensação de que a escola não adquiriu os instrumentos necessários para que a aprendizagem
se desenvolva de maneira significativa e eficaz.
Diante de tal dilema, procurei aprofundar minha formação afim de compreender com
maior clareza quais são os principais fatores que afetam e/ ou interferem no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, com a experiência adquirida em meus anos de docência e em
meus estudos, ponderei que, talvez, a afetividade exercesse um papel crucial no que se refere
ao aprendizado.
Refletindo sobre esse aspecto, o presente trabalho buscará analisar os seguintes questionamentos: A escola está garantindo uma aprendizagem afetiva e efetiva? O que é necessário
para que os estudantes desenvolvam suas capacidades de maneira significativa e concreta?
Qual é a função da afetividade na escola?
Especificamente, o que se pretende com esse artigo é proporcionar aos profissionais da
educação uma reflexão sobre o papel da escola, oferecendo um novo olhar acerca da importância da afetividade para o aprendizado e trazer informações que os auxiliem a ressignificar e
aperfeiçoar sua prática.
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A AFETIVIDADE E SUA INFLUÊNCIA
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
DEFINIÇÃO DE AFETO E
AFETIVIDADE
De acordo com o Dicionário Michaelis
(2020), afeto é o sentimento de afeição ou inclinação por alguém; amizade, paixão, simpatia.
[...] Ligação carinhosa em relação a alguém ou
a algo; querença. Expressão de sentimento ou
emoção como, por exemplo, amizade, amor,
ódio, paixão etc.” E a afetividade é a “Qualidade ou caráter’’ daquele que é afetivo. [...] Conjunto de fenômenos psíquicos que se revelam
na forma de emoções e de sentimentos. Capacidade do ser humano de reagir prontamente
às emoções e aos sentimentos.”

Com base nas pesquisas realizadas e
com as definições citadas acima, este artigo
tratará do conceito de afetividade no âmbito
pedagógico, em todas as suas dimensões,
procurando analisar o afeto como ferramenta
de aprimoramento ao aprendizado. Assim sendo, a afetividade se define, neste estudo, como
uma característica inerente à natureza humana é expressa por meio das emoções, sendo
indissociável ao desenvolvimento integral dos
indivíduos.

A AFETIVIDADE E SUA RELAÇÃO COM
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Para Wallon (1986), o indivíduo percebe as emoções, inicialmente, como reações
Codo e Gazzotti (1999) definem o afeto confusas e sem coerência, no entanto, quando elas são trabalhadas positivamente, com o
como um:
passar do tempo se tornam motivadoras e esconjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam senciais ao desenvolvimento humano.
sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou de tristeza” (CODO; GAZZOTTI, 1999, p. 48-59).

Segundo Wallon (1968) a afetividade e
a emoção são distintas. No entanto, a afetividade está diretamente ligada à emoção e determina a maneira como o ser humano enxerga
o mundo e suas manifestações. O afeto, por
meio das vivências e emoções presenciadas
ao longo da vida, é determinante para o desenvolvimento do indivíduo.
Para o autor, a afetividade em cada
um dos seus estágios (emoção, paixão e sentimento), acarreta no desenvolvimento de capacidades distintas. Dessa forma, ao adquirir
habilidades no campo da racionalidade, amplia-se também a afetividade. Para Wallon, segundo Galvão (1999, p. 61):
As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida afetiva. Na linguagem
comum costuma-se substituir emoção por afetividade,
tratando os termos como sinônimos. Todavia não o são.
A afetividade é um conceito mais abrangente no qual se
inserem várias manifestações (GALVÃO, 1999, p.61).

Moreno (2002), nos diz que:
Os componentes afetivos estão no núcleo do desenvolvimento intelectual e social das crianças e os afetos são também uma parte importante do meio. O
conhecimento do meio deve proporcionar ao alunado
um conhecimento de saberes que permita conhecer-se a si mesmo e conhecer a realidade física e humana do ambiente em que vive (MORENO, 2002, p.24).

Assim sendo, podemos afirmar que o
meio interfere significativamente no desenvolvimento psíquico do indivíduo, por meio das experiências vivenciadas. O ambiente em que o
indivíduo está inserido, encontra-se permeado
de emoções, que se manifestam pela afetividade e influenciam diretamente na capacidade
cognitiva, assim como afirma Dantas: “[...] ao
longo do trajeto elas alternam preponderâncias, e a afetividade reflui para dar espaço à
intensa atividade cognitiva assim que a maturação põe em ação o equipamento sensório-motor necessário à exploração da realidade”
(DANTAS, 1992 p. 90).
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Portanto, “a afetividade depende, para
evoluir, de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa” (DANTAS, 1992 p. 90).
Com base nas ideias apresentadas, passamos
a refletir como o ambiente escolar é estruturado na maioria das instituições de ensino, pois
geralmente não existe uma real preocupação
com a integração entre afetividade e cognição.
Para Saltini (1997):
As escolas deveriam entender mais de seres humanos e
de amor do que de conteúdos e técnicas educativas. Elas
têm contribuído em demasia para a construção de neuroses por não entenderem de amor, de sonhos, de fantasias, de símbolos e de sofrimento (SALTINI, 1997, p. 16).

A afetividade, na integração entre os
indivíduos, pressupõe afetar o outro e também
ser afetado por ele. Portanto, a reflexão acerca
do assunto é imprescindível para nós, educadores comprometidos com uma educação integral e de qualidade. Freire (1979) explica que:
Quando o homem compreende sua realidade, pode
levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la
e com seu trabalho pode criar um mundo próprio:
seu eu e suas circunstâncias (FREIRE, 1979, p. 16).

Assim sendo, a educação integral deve
oferecer subsídios para que o indivíduo se desenvolva integralmente, ou seja, no âmbito de
Muitas vezes, as escolas exigem que todas as suas capacidades, com base nas dias crianças realizem suas tarefas sentadas e mensões intelectuais, afetivas e sociais.
com plena atenção, sem permitir distrações e
sem espaço para que possam trabalhar suas
A AFETIVIDADE E A RELAÇÃO
emoções. Geralmente exige-se essa postura
EDUCADOR – EDUCANDO
dos estudantes sem levar em consideração fatores como idade e individualidades.
É necessário que evitemos outros medos que o cientiPara Paulo Freire (1996, p.8) “O conhecimento deve-se constituir numa ferramenta essencial para intervir no mundo.” Sob esse
aspecto, precisamos compreender que o ambiente escolar precisa dar condições para que
os educandos possam trabalhar e desenvolver
suas habilidades e capacidades como protagonistas de seu aprendizado para que sejam
protagonistas também da sua vida em sociedade.

ficismo nos inoculou. O medo, por exemplo, de nossos
sentimentos, de nossas emoções, de nossos desejos,
o medo de que ponham a perder nossa cientificidade.
O que eu sei, sei com o meu corpo inteiro: com minha
mente crítica, mas também com os meus sentimentos,
com minhas intuições, com minhas emoções. O que
eu não posso é parar satisfeito ao nível dos sentimentos, das emoções, das intuições. Devo submeter os
objetos de minhas intuições a um tratamento sério, rigoroso, mas nunca desprezá-los (FREIRE,1997, p. 86).

As ações humanas, em todas as esÉ necessário que proporcionamos aos feras, permeiam-se pelo afeto, dessa forma,
estudantes uma escola que ofereça suporte fí- durante o processo de ensino-aprendizagem,
sico, mas também emocional. Como cita Vy- a mediação existente entre professor e aluno
gotsky (2000, p.146):
também baseia-se em uma relação afetiva:
O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que os outros aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas proporções em que
o são a inteligência e a vontade. O amor pode vir a ser
um talento tanto quanto a genialidade, quanto a descoberta do cálculo diferencial (VYGOTSKY, 2000, p.146)

A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo com o mundo está sempre medida pelo outro. Não há como aprender e
apreender o mundo se não tivermos o outro, aquele
que nos fornece os significados que permitem pensar no mundo a nossa vida (BOCK, 1999, p. 124).

418

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Na construção do conhecimento, o afeto ocupa um lugar de enorme importância. É
necessário que os educadores se preocupem
com a educação afetiva de maneira primordial,
pois é ela que estimula e motiva o educando
durante o processo de aprendizagem. Para Almeida (2001):

É preciso repensar a eficácia das relações afetivas em sala de aula. Não se trata de defender uma
similaridade nas relações entre os pares professores e alunos. Entendemos que a escola possa assumir seu papel na formação da personalidade infantil,
dando ao professor o papel de mediador do processo de evolução da criança (ALMEIDA, 2001, p.16).

Diversos autores afirmam que a afetividade e a inteligência caminham juntas durante
o processo de ensino- aprendizagem, sendo inseparáveis. No entanto, não se deve entender a
afetividade como a única responsável pelo fracasso escolar, pois ela, por si só, não fará com
que as dificuldades de aprendizagem desapaAssim sendo, podemos inferir que o reçam por completo, mas ajudará a minimizáeducador é o elemento essencial desse pro- -las. De acordo com De Souza (2003, p. 57):
cesso, já que cabe a ele a responsabilidade
de conduzir as aprendizagens para que se de- Inteligência e afetividade são diferentes em natureza,
senvolvam de maneira significativa e efetiva. mas indissociáveis na conduta concreta da criança, o
De acordo com Nóvoa (1997) todo conheci- que significa que não há conduta unicamente afetiva,
mento pedagógico deve ser construído levan- bem como não existe conduta unicamente cognitiva; A
do-se em consideração o educador em todas afetividade interfere constantemente no funcionamento
as suas dimensões, sem ele, essa construção da inteligência, estimulando-o ou perturbando-o, acelerando-o ou retardando-o; A afetividade não modifica
não é possível:
O professor deve procurar utilizar as emoções como
fonte de energia, e quando possível, as expressões
emocionais dos alunos como facilitadores do conhecimento. É necessário encarar o afetivo como
parte do processo de conhecimento, já que ambos são inseparáveis (ALMEIDA, 2001, p.103).

Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, porque a gentileza, a solidariedade, a tolerância,
a inclusão, os sentimentos altruístas, enfim, todas as áreas da sensibilidade não podem ser ensinadas por máquinas, e sim por seres humanos (CURY, 2003, p. 64-65).

No entanto, muitas vezes, mesmo que
inconscientemente, os educadores ignoram os
sentimentos e desejos dos educandos, pois
não consideram a sua importância para o desenvolvimento cognitivo.
Portanto, é necessário que o professor
tenha consciência de seu papel no processo
educativo como agente mediador e motivador.
Para Dell’Agli e Brenelli (2010, p. 67) a afetividade é fundamental na sala de aula e na relação entre os atores envolvidos e não pode excluída do processo educativo, pois não existe
inteligência sem afetividade:

as estruturas da inteligência, sendo somente o elemento energético das condutas (SOUZA, 2003, p. 57).

A RELEVÂNCIA DA AFETIVIDADE
FAMILIAR NA VIDA DO EDUCANDO
A afetividade, para além dos muros da
escola, deve se estender também ao núcleo
familiar. “Quando o ser humano não está bem
afetivamente toda sua ação como ser social é
comprometida, independente da idade, sexo,
ou da cultura” (ROSSINI 2001, p.47).
Não é apenas na escola que a afetividade afeta os processos educacionais. A
família tem também um papel importante no
desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Segundo Gabriel Chalita (2004, p.26): “A família é
essencial para que a criança ganhe confiança,
para que se sinta valorizada, para que se sinta
assistida”.
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Ao estabelecer que a família exerce
uma influência significativa na aprendizagem
escolar, podemos inferir que torna-se essencial
estabelecer uma aliança entre a escola e a família, assim, o educando se sentirá amparado
com plenitude:
A escola faz um tipo de trabalho e a família outro. Ambas se complementam de forma maravilhosa e incrível para o bem estar e a formação integral das nossas crianças. Mas nem uma nem a
outra podem suprir todas as necessidades infantis e
juvenis sem ser um conjunto (ZAGURY, 2002, p. 67).

A participação da família na escola não
deve resumir-se às reuniões de pais e momentos de apresentações culturais, festas, etc. É
necessário que a família seja parte da escola,
participando ativamente da vida escolar e auxiliando na construção de um currículo integrador. “Afetividade é ter afeto no preparo, afeto na
vida e na criação. Afeto na compreensão dos
problemas que afligem os pequenos” (CHALITA 2004, p.33).
Quando a família está presente na escola, o educando sente a valorização do estudo. Ao demonstrar interesse pela escola e pela
vida escolar do educando, a família está também utilizando a afetividade como ferramenta
de desenvolvimento intelectual.

A AFETIVIDADE DENTRO DA SALA DE
AULA
Acerca de tudo o que foi abordado acima, fica evidente a necessidade da formação
como princípio básico aos educadores com
a finalidade de desenvolver uma metodologia
que respeite e emancipe seus alunos. A ideia
da afetividade como ferramenta de expansão
dos processos cognitivos precisa estar atrelada à ação pedagógica como possibilidade de
construção coletiva. Segundo Almeida (2001,
p. 12):

Devemos estudar a emoção como um aspecto tão importante quanto a própria inteligência e que, como ela,
está presente no ser humano. A emoção deve ser entendida como uma ponte que liga a vida orgânica à psíquica. É o elo necessário para a compreensão da pessoa como um ente completo (ALMEIDA, 2001, p. 12).

É necessário que a afetividade na sala
de aula seja vivenciada em todas as instâncias,
desde a interação entre aluno-professor-colega,
até a interação com os materiais e conteúdos,
pois existe uma base afetiva que permeia as
relações. Como afirma Maturana (1999, p.15):
Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções,
e não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão
e emoção, que constitui o viver humano, e não nos
damos conta de que todo sistema racional tem um
fundamento emocional (MATURANA, 1999, p.15).

Quando a escola se preocupa em criar
um ambiente permeado de afetividade e respeito, as relações tornam-se harmoniosas e
propiciam uma maior interação e motivação
entre os educandos.
Ao depreendemos que é preciso investir na formação do educador, pretendemos
destacar que não se pode entender a afetividade apenas na instância do senso comum, que
muitas vezes intui que ela confina-se a beijos,
abraços e gestos carinhosos. Pretendemos evidenciar o afeto em uma amplitude maior. A afetividade pode ser vista como tudo aquilo que
afeta o ser humano. Assim sendo, precisamos
desmistificar a ideia do professor “carinhoso”
como sendo um bom educador, ou vice-versa.
Como afirma Freire (1996, p.159-160):
Na verdade, preciso descartar como falsa a separação
radical entre seriedade docente e afetividade. Não é
certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que
serei tão melhor professor quanto mais severo, frio,
mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha
excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no
cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha autoridade (FREIRE, 1996, p.159-160).
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Além disso, a escola não se resume
apenas a um ambiente estável e harmonioso.
O ambiente escolar é um ambiente em que
permeiam todos os tipos de sentimentos e
ações, sejam elas harmoniosas ou não. Portanto o conflito é algo inerente ao ambiente escolar e ao processo educativo. Segundo Almeida
(2001, p. 85): “O conflito faz parte da natureza,
da vida das espécies, porque somente ele é
capaz de romper estruturas prefixadas, limites
predefinidos. O conflito atinge os planos sociais, morais, intelectuais e orgânicos”.
Assim sendo, na escola, é fundamental
que o conflito seja visto como um agente favorecedor no que se refere ao desenvolvimento
emocional e intelectual dos educandos:
Se a educação não conseguir promover a construção do conhecimento por meio do afeto, do respeito às dificuldades e aos sentimentos do aluno, não
será à base do autoritarismo e do castigo que formará cidadãos coerentes. Pois o afeto entre educador e educando é como uma semente lançada
em terra fértil: germina numa rapidez surpreendente
e produz frutos de qualidade (BONFIM, 2010, p. 9).

Como destacado anteriormente, a afetividade no ambiente escolar alcança diversos
níveis. Ao desenvolver uma abordagem de acolhimento afetivo em que prevaleça a escuta, a
escola possibilita ao educando um ambiente
rico, onde ele terá a oportunidade de se desenvolver de maneira integral.
A escuta faz com que o educando consiga visualizar-se como sujeito ativo na construção do próprio conhecimento. Sua voz, quando
ouvida, traz contribuições extremamente relevantes para a construção e desenvolvimento
do currículo. O parecer CNE/CEB nº 7/2010
sugere que: “A proposta da educação infantil
deve considerar o currículo como o conjunto
de experiências em que se articulam saberes
e socialização do conhecimento em seu dinamismo, dando ênfase à gestão das emoções,
entre outros aspectos” (MEC, 2010, p. 19).

A afetividade na escola deve ser permeada pelo respeito. É necessário que o educador respeite e valorize a capacidade de pensar
dos educandos, permitindo a eles o compartilhamento dos saberes, pois ensinar e aprender
ocorre de maneira mútua. A sensibilidade do
educador de ouvir e valorizar, não somente a
A ESCUTA AFETIVA
fala da criança, mas também a da família, é a
Muito se fala sobre escutar o educando, afetividade sendo colocada em prática. Segundando a ele a possibilidade de se manifestar do o RCNEI:
durante o processo de ensino-aprendizagem.
No entanto, precisamos refletir se essa escuta [...] profissional que deve tornar-se, ele também, um
está sendo efetiva e respeitando os verdadei- aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as
ros desejos dos educandos.
O professor (educador) obviamente precisa conhecer
a criança. Mas deve ser conhecida não apenas na
sua estrutura bio fisiológica e psicossocial, mas, também, na sua interioridade afetiva, na sua necessidade
de criatura que chora, ri, dorme, sofre e busca constantemente compreender o mundo que a cerca, bem
como o que ela faz na escola (SALTINI,1997, p. 73).

famílias e a comunidade e buscando informações
necessárias para o trabalho que desenvolve. São
instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro,
o planejamento e a avaliação (1998, p. 41, Vol. I).

Muitas vezes, o educador não sabe
como se aproximar do educando e acaba enfrentando dificuldades ao se defrontar com situações difíceis em sala de aula. O afeto, nesse
caso, torna-se a base de toda a ação educativa. Para Cunha (2008, p.51):
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Em qualquer circunstância, o primeiro caminho para
a conquista da atenção do aprendiz é o afeto. Ele é
um meio facilitador para a educação. Irrompe em lugares que, muitas vezes, estão fechadas as possibilidades acadêmicas. Considerando o nível de
dispersão, conflitos familiares e pessoais e até os
comportamentos agressivos na escola hoje em
dia, seria difícil encontrar outro mecanismo de auxílio ao professor, mais eficaz (CUNHA, 2008, p.51).

xões e sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão acerca da temática
aqui apresentada.

O conhecimento obtido com a minha
pesquisa ocorreu por meio da análise textual,
em que busquei entender e projetar a realidade por meio dos textos estudados. Segundo
Moraes (2002), a análise textual trata-se de um
método de interpretação do material coletado,
Nesse sentido, podemos afirmar que a por meio da exploração dos significados ali
escuta afetiva transpassa a dinâmica escolar, contidos.
trazendo em si a possibilidade de uma educação emancipadora e significativa. Não é preciApós a acurada análise textual oriunda
so apenas escutar, mas deve-se escutar verda- dos meus estudos, evidenciou duas temáticas
deiramente, com afetividade e empatia, afim de que mais se destacam durante a pesquisa: A
transformar essa escuta em aprendizado.
relação professor-aluno-família e A importância da formação para os profissionais da área.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Ressalto que ambas encontram-se interligadas
e são indissociáveis. Portanto, a afetividade enPara a realização desta pesquisa, foi contra-se como um elo para que, observadas
feito um levantamento bibliográfico pertinente as temáticas citadas, a aprendizagem se deà área de estudo, fundamentado na teoria de senvolva de maneira eficaz e significativa.
diversos autores estudiosos do tema.
Nesse sentido, a decisão de escrever
A pesquisa teve como aporte teórico este artigo destaca-se devido à relevância da
os estudos de Almeida (2001), Chalita (2004) temática da afetividade na formação inicial e
e Freire (1995, 1996 e 1997), que abordam continuada de professores:
temáticas pertinentes ao assunto em questão
discutido neste artigo.
Vivemos em uma realidade que requer do professor
O fator motivador desta pesquisa, foi
o questionamento que surgiu no decorrer dos
anos em minhas vivências como docente no
Ensino Básico e também durante meus estudos que tinham como finalidade compreender
as necessidades educacionais dos alunos.

a capacidade de articulação dos diferentes saberes
para que possa atender às diversidades de mercado.
Os profissionais precisam mostrar-se capacitados e
polivalentes, capazes de atuar em equipes interdisciplinares em diferentes níveis de atenção, adequando
seus saberes de acordo com diferentes situações na
busca da construção coletiva do conhecimento para
solução de problemas que se apresentam cada vez
mais complexos (PIVETTA; ISAIA, 2008, p.251 e 252).

A partir de minhas dúvidas acerca da
importância da afetividade no processo educativo, busco com este estudo identificar quais as
Dessa forma, o trabalho aqui apresenpossibilidades da prática afetiva no ambiente tado poderá ser utilizado como ponto de partiescolar como ferramenta de potencialização da para o aperfeiçoamento docente com relada aprendizagem.
ção ao tema proposto.
Para tal, durante a construção deste
artigo, li e analisei alguns estudos de teóricos
da educação que discutem e apresentam refle-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

E

ste artigo pretendeu analisar a relação entre a afetividade e a aprendizagem, como
fatores indissociáveis. Para tanto, se fundamenta nas teorias de diversos autores,
que discutem e apresentam reflexões e sugestões que contribuíram para uma
maior compreensão da temática apresentada.
O ponto crucial que pretendemos explicitar neste artigo é de que a escola necessita
buscar entender como o educando aprende. É por meio da formação e da ampliação de conhecimentos que conseguimos ampliar as possibilidades de sucesso dos nossos educandos.
A pesquisa, de base bibliográfica, revelou que a afetividade é um fator importante e que
deve ser considerado durante o processo de ensino-aprendizagem, pois influencia diretamente
na potencialização do aprendizado.
Para que a educação se desenvolva de maneira integral, efetiva e significativa, é necessário que a escola amplie sua metodologia buscando ferramentas que considerem o desenvolvimento das habilidades de seus educandos também de maneira integral. Nesse sentido, a afetividade apresenta-se como mais um instrumento possível para a garantia dos direitos educacionais
dos educandos.
Além da compreensão mais ampla acerca da importância da afetividade no processo
educativo, também é necessário refletir sobre o papel da família na escola, tendo em vista que a
educação abrange toda a comunidade escolar, portanto, a integração entre a escola e a família
são essenciais para uma educação de qualidade.
A afetividade deve estar presente e atuante de maneira clara e objetiva na prática educativa. Escutar o aluno, respeitando e valorizando seus conhecimentos e utilizando essa escuta
na construção curricular é uma das mais efetivas formas de afetividade. Considerar o educando
como parte essencial do processo de aprendizagem é desenvolver uma prática significativa que
contribui para uma educação emancipatória.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A
CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO

RESUMO: O presente estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica cujos objetivos foram descrever e analisar o papel do Coordenador e a construção do Projeto Político Pedagógico. A
pesquisa se baseou na análise e estudo de livros, artigos, sites e revistas com subsídios teóricos dos principais autores Veiga (2001) e Gadotti (2000) que mostram a contribuição do
coordenador para o cotidiano escolar e sua participação na preparação coletiva e democrática do Projeto Político Pedagógico, atuando como mediador indispensável entre comunidade
e escola. Desse modo, este artigo aborda o papel do Coordenador Pedagógico mediante ao
desafio constante do Projeto Político Pedagógico e a contínua busca por sua efetividade.
Devido aos grandes processos de modificação e transformação da educação na atualidade,
é importante e necessário explanar as causas e dificuldades enfrentadas pelo Coordenador
Pedagógico neste processo de elaboração, mediação e intervenção do PPP.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Projeto Político Pedagógico; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo poderá ser definido como uma análise do papel da coordenação, do projeto
político pedagógico e a importante intervenção do coordenador no PPP. É imprescindível a importância do coordenador na implantação de políticas pedagógicas no âmbito
escolar, além disso, ele é o responsável por estabelecer relações entre as várias partes que constituem
a comunidade escolar, possibilitando um ambiente de convívio saudável e harmonioso.
O coordenador pedagógico é a conexão entre a escola, comunidade e os educandos, desse
modo, nada melhor do que o coordenador incentivar a elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, buscando garantir condições apropriadas para que seu processo de construção
seja acessível, transparente e participativo.
O coordenador deverá intervir observando e investigando o motivo dos prováveis fracassos na
execução do projeto, produzindo estratégias eficazes. Com constância, deverá atender aos impasses
e dificuldades sociais da comunidade em que a escola está inserida, bem como suas necessidades.
Este estudo tem como objetivo geral investigar a importância do Coordenador Pedagógico na
instituição de ensino e sua intervenção no projeto político pedagógico. A perspectiva também objetiva
analisar as características do Coordenador Pedagógico em torno do Projeto Político Pedagógico e compreender a importância da intervenção teórica e profissional do CP em relação à contínua construção
e desenvolvimento do PPP.
O projeto é o retrato da escola, nele constam todos os itens existentes na instituição bem como
seus propósitos, metas, desempenho, entre outros. O objetivo das instituições de ensino é formar cidadãos críticos, capazes de aprender, observar, criticar, ensinar e concretizar diversos tipos de aprendizagens.
Para que isso aconteça, a escola deverá obter uma organização em sua prática, nos projetos
mensais, anuais, na sua estrutura e deve manter-se informada com relação à comunidade e a vida dos
alunos fora da escola. Enquanto ocorrem essas mudanças e transformações, a escola se modifica,
passando por um processo de inovação e assim como ela o PPP também deverá ser atualizado.
Fazem parte da elaboração do PPP todos os envolvidos no âmbito educacional e da comunidade. Porém muitos fatores podem interferir de modo a comprometer a criação do Projeto Político Pedagógico, pois não são todas as pessoas que sabem da sua real importância, muitas delas tão pouco
sabem de sua existência, de modo que não tem noção do quanto é significativo, a relevância que ele
tem para a escola, qual o papel de cada um, que tipo de comunidade está a nossa volta e quais as necessidades da mesma. Sendo assim, fica muito improvável colocá-lo em prática se não encontrarmos
interesse pelas partes em questão.
A escola tem alcançado independência e autonomia considerável para criar sua própria identidade com base na realidade da comunidade, tornando assim sua originalidade e própria característica
de acordo com o local em que está inserida. Com isso, a educação tem aproximado ainda mais a
escola da comunidade, utilizando suas necessidades, costumes, realidades, como método de trabalho.
No âmbito Legislativo, afirma a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, art. 12º,
que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica.
Portanto é uma oportunidade significativa na educação, pois atualmente a escola tem total autonomia para construir sua identidade de acordo às dificuldades existentes na comunidade e na própria
instituição.
O trabalho em questão justifica-se, devido à difícil tarefa de refletir sobre o trabalho do Coordenador Pedagógico e seus interesses e a importância da sua intervenção na construção do Projeto
Político Pedagógico.
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te de como agir. Apesar do seu caráter formal,
o Projeto Político Pedagógico deve ser acessível para todos os integrantes da comunidade
O Projeto Político Pedagógico (PPP) escolar e para isso a construção do PPP deve
tem como atribuição descrever as perspectivas ser colaborativa:
gerais de cada instituição de ensino, indicando O projeto pedagógico é um documento que não se
as características da comunidade onde está in- reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao
serida, dos alunos, dos projetos a serem exe- conjunto de projetos e planos isolados de cada procutados, propostas mediante o processo de fessor em sala de aula. O projeto pedagógico é, porensino e aprendizagem, as competências de tanto, um produto específico que reflete a realidade
cada colaborador dentre outras concepções da escola. Situado em um contexto mais amplo, que
que têm em vista o desenvolvimento do pro- influencia e que pode ser por ela influenciado. Em
suma, é um instrumento clarificador da ação educaticesso educacional.
Para VEIGA (2004, p.1) sua constru- va da escola em sua totalidade (VEIGA, 1998, p.11).
Criar esse tipo de projeto é desenvolção:
[...] busca um rumo, uma direção. É uma ação inten- ver um manual para que a comunidade escocional, com um sentido explícito, com um compro- lar, alunos, pais, professores, funcionários e
misso definido coletivamente. Por isso, todo projeto gestores consigam modificar sua própria reapedagógico da escola é, também, um projeto político lidade. Na prática, o PPP mostra qual o propópor estar intimamente articulado ao compromisso so- sito da instituição e o que a escola, em todas
ciopolítico com os interesses reais e coletivos da po- as suas proporções, vai realizar para atingir os
pulação majoritária. É político no sentido de compro- objetivos. De modo que, o documento funciona
misso com a formação do cidadão para um tipo de como um mapa para que a instituição alcance
sociedade. Na dimensão pedagógica reside a possi- seu potencial máximo, adequando-se ao conbilidade da efetivação da intencionalidade da escola, texto no qual está inserida e contribuindo para
que é a formação do cidadão participativo, responsá- o crescimento e o desenvolvimento de seus
vel, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no alunos e da comunidade. O Projeto Político
sentido de definir as ações educativas e as caracte- Pedagógico é definido por VEIGA assim: “O
rísticas necessárias às escolas de cumprirem seus Projeto Político Pedagógico não pode ser conspropósitos e sua intencionalidade (VEIGA (2004, p.1). truído sem conhecimento para que sua eficácia
Toda instituição escolar dispõe de um seja ainda maior é de extrema importância que
PPP por ser um dos documentos exigidos para todos estejam ligados a essa construção, dessua abertura e funcionamento, constituindo-se de o diretor, ao responsável pela limpeza ou o
como instrumento reconhecido legalmente que aluno”.

A FINALIDADE E A IMPORTÂNCIA DO
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

direciona as práticas escolares, fomentando
sua contínua reflexão, argumentação e reformulação por todos os profissionais envolvidos
para o exercício e disseminação do conhecimento.
O Projeto Político Pedagógico é um
documento essencial na escola e serve para
nortear o que deve ser construído pelas instituições de ensino e tem por objetivo conduzir
as práticas educacionais durante todo o ano
letivo.
Deve dar sentido ao ensino, levando
em consideração a comunidade em que a escola está inserida e orientando o corpo docen-

É um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser
feito, quando, de que maneira, por quem para chegar a
que resultados. Além disso, explicita uma filosofia e harmoniza as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo
seu compromisso com a clientela. É a valorização da
identidade da escola e um chamamento à responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e externa. Esta ideia implica a necessidade de uma relação
contratual, isto é, o projeto deve ser aceito por todos os
envolvidos, daí a importância de que seja elaborado participativa e democraticamente (VEIGA, 2001, p. 110).
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Partindo dos objetivos do projeto político pedagógico apresentado enfatizo que, o
projeto não se restringe apenas à composição
pedagógica da instituição de ensino, mas sim
na escola como um todo.
O Projeto pedagógico é um instrumento que estrutura as ações da escola de maneira
responsável e organizada devendo ser elaborado por todos para que possa desempenhar
as dificuldades curriculares, regionais e ainda
locais para que os educandos consigam conciliar os conhecimentos científicos mediados por
seus professores ao seu cotidiano. Somente
desta forma, o PPP deixará de ser um simples
instrumento burocrático para se tornar uma tendência de transformação escolar. De acordo
com Vasconcellos:
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 educação que se
quer realizar, a partir de um posicionamento
quanto à sua intencionalidade e de uma leitura
da realidade (VASCONCELLOS, 2007, p. 17).
O Projeto Político Pedagógico então deve ser compreendido, conforme refere o autor como “o plano global
da instituição”. Antes de tudo, exige discernimento da
comunidade envolvida na orientação de jamais considerá-lo como alguma coisa pronta, concluída, definitiva. Desse modo, a construção e revisão do PPP
de acordo com VEIGA (2004) implica na revisão daquilo que de certa forma já foi concretizado, revendo-o pensando em algo sempre melhor para todos que
participam do processo de ensino e aprendizagem.

Este momento de reconstrução exige
empenho e dedicação dos profissionais, é a
oportunidade de toda a equipe pedagógica e
demais funcionários que acompanham o processo de ensino de perto, demonstrarem suas
inquietações, sugerirem mudanças, estratégias
e ações capazes de melhorar não apenas a
gestão da instituição mas todo o trabalho realizado em prol da aprendizagem.
Por esse motivo o PPP nunca deve ser
construído sem a legitimidade daquela comunidade escolar específica, o mesmo deve ter

foco em sua finalidade que é a construção de
uma proposta coletiva de trabalho, de responsabilização e de autonomia. O fato é que O
Projeto Político Pedagógico está em constante transformação, ou seja, ele não é projetado
uma única vez. Da mesma forma que a instituição de ensino sofre com as modificações, o
projeto tende a mudanças, tornando-se mais
atual, mais autêntico as realidades que são alteradas continuamente.
Para tanto, o projeto político pedagógico tem como intuito a designação de cada
colaborador e do seu total empenho sobre sua
tarefa, apresentar a identidade da escola e da
comunidade, reforçar suas necessidades, explorar assim alternativas e soluções definindo
propósitos, conscientizar coletivamente as dificuldades encontradas.
Partindo da análise coletiva e individual, obter ideias que solucionem desafios, estimular a escola a reconhecer-se a si mesma,
suas qualidades e seus defeitos e seguindo
dessa análise alcançar motivações que auxiliem seu crescimento, e de maneira consolidada integrações realizadas na sala de aula, na
escola como um todo ou nas relações com à
comunidade, orientar e estabelecer princípios
ao trabalho coletivo da escola.
A escola é o espaço em que se objetiva
o futuro dos cidadãos, transformando assim os
caminhos que a sociedade há de seguir. Sendo
assim o projeto político pedagógico tem como
propósito além de dar estrutura aos docentes
na elaboração dos conteúdos programáticos
contidos da grade curricular, mas também formar futuros cidadãos com mentalidade política,
com caráter, conscientizando os educandos e
os encorajando a lutarem pelos seus ideais e
uma sociedade mais justa. Por meio do projeto
é que professores terão o ponto de partida em
diferentes aspectos para identificar aqueles em
que apresentam maior necessidade em serem
aprimorados.
Como um documento vivo, o PPP nunca está pronto, sempre se encontra em processo de construção, de acordo com as mudanças
da sociedade, avanços, deficiências, e partindo desses fatores externos é que o projeto vai
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sendo preparado produzindo a identidade da A função formadora, do coordenador precisa proescola. Encontram-se estabelecidos na Lei de gramar as ações que viabilizem a formação do gruDiretrizes e Bases da Educação Nacional, os po para qualificação continuada desses sujeitos,
consequentemente, conduzindo mudanças dentro
seguintes artigos:
Art.
13º.
Os
docentes
incumbir-se-ão
de:
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica
do
estabelecimento
de
ensino;
Art. 14º. 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 (LEI N.º9394, de 20 de dezembro de 1996).

O Projeto Político Pedagógico é um
documento legal, parte de leis que orientam a
educação, direciona o corpo docente de como
aproximar o aprendizado a vida cotidiana daquela determinada clientela.
É de extrema relevância que o projeto
esteja sempre atualizado contendo informações
transparentes que condizem com a realidade
do dia a dia. Para que a escola tenha liberdade
suficiente e qualidade na construção do projeto
político pedagógico é necessário que todos os
agentes envolvidos no processo trabalhem em
prol do sucesso do projeto construído. Segundo Vasconcelos (2004 p. 47) “não compete à
equipe diretiva assumir o papel do guardião do
projeto, e em especial do cumprimento da programação. Isto é tarefa de todos.”

O PAPEL E OS DESAFIOS DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Instituições escolares públicas e privadas vem priorizando cada vez mais uma
educação de qualidade para um melhor desenvolvimento dos alunos. Mas para que haja
sucesso e eficácia nesse exercício diário, se
faz necessário adquirir organização nas ações
educativas e investimento no processo de formação continuada de professores.
É necessário que haja melhorias no
processo administrativo e pedagógico escolar,
deve-se então priorizar a contínua formação de
seus respectivos agentes, ou seja, o corpo docente:

da sala de aula e na dinâmica da escola, produzindo impacto bastante produtivo e atingindo as necessidades presentes (CLEMENTI, 2003, p.126).

Para acompanhar o trabalho pedagógico e motivar os professores, o coordenador
precisa ter percepção e sensibilidade, ir além
da teoria, pois se faz necessário um agente articulador de ideias, criador de estratégias, formador e transformador.
Ele deve estar sempre atento ao que
acontece ao seu redor, valorizando os profissionais que trabalham na sua equipe, buscando resultados positivos, não dando respostas
prontas, mas sim estimulando a sua equipe a
ir à busca de bons resultados, deverá ajudar,
mas não resolver problemas pelos professores e sim dar direção para o aperfeiçoamento
seu trabalho. Ele é a ponte que une todas as
dimensões escolares. É o profissional que irá
argumentar e se associar com todos, por isso,
deverá ter uma visão ampla na análise das relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem em sala de aula e precisamente na
escola.
Sendo assim, o coordenador pedagógico deve ser um ser ativo, ou seja, não apenas impor regras e decidir uma medida a ser
tomada na resolução de algum problema, mas
conhecer de perto cada pessoa envolvida no
contexto escolar, alunos, professores também
a comunidade e as dificuldades que apresentam, saber motivar o docente, incentivá-lo, estar
mais próximo dos alunos, saber ouvi-los. Somente assim, atuando de forma participativa,
o coordenador de fato saberá criar estratégias
de melhorias:
A Coordenação Pedagógica, desempenhada pelo pedagogo escolar, responde pela viabilização do trabalho
pedagógico-didático e por sua integração e articulação
com os professores, em função da qualidade do ensino, ajudando-os a conceber, construir e administrar situações de aprendizagens adequadas às necessidades
educacionais dos alunos (LIBÂNEO, 2006, p. 373).
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O coordenador é o representante de
sua equipe, deve transmitir os problemas e dificuldades que estão sendo enfrentadas, conciliando ideias e apresentando-as à gestão,
procedendo de maneira dinâmica e buscando
sempre a melhoria da qualidade de ensino.
Portanto, o papel do coordenador pedagógico
vai além das ocorrências formais do âmbito escolar e de suas funcionalidades.
É preciso entender o que de fato compete a esse profissional, diante de inúmeros
desafios da educação atual. Além de resolver
situações e articular tomadas de decisões coletivas, ele deve estar atento às ordens burocráticas, disciplinares e organizacionais. Com
isso, entender que o papel do coordenador
não é algo tão simples assim, ele lida com dificuldades diariamente, como:

a presença de um coordenador pedagógico
ativo, que desempenhe com êxito seu papel,
que certifique a construção coletiva do PPP, a
obtenção dos propósitos aí estabelecidos e a
execução dos objetivos almejados, de modo
que o PPP seja um instrumento diagnóstico e
de transformação da realidade escolar: “O papel do coordenador pedagógico na esfera escolar, bem como sua identidade é de coordenar, organizar, orientar, assessorar, subsidiar,
promover momentos de integração do trabalho pedagógico entre as diferentes disciplinas,
numa mesma série, ou uma mesma disciplina,
em diferentes séries” (RANGEL, 2006).
O coordenador pedagógico, portanto,
tem no Projeto Político Pedagógico um poderoso instrumento mediador dos conhecimentos e
práticas pedagógicas, bem como organizador
[...] o desvio de função; a ausência de identidade; a fal- do processo educativo coletivo.
ta de território próprio de atuação no ambiente escolar;
o isolamento do trabalho; a convivência com uma rotina
de trabalho burocratizada; a utilização da função na veiculação, imposição e defesa de projetos da Secretaria
de Educação; a presença de traços autoritários e julgadores e a fragilidade de procedimentos para a realização de trabalhos coletivos (FERNANDES, 2004, p. 04).

O coordenador enfrenta muitos desafios e dificuldades, pois lida diretamente com
pessoas, como professores, diretores, pais, alunos e a comunidade e sabe- se que isso não
é uma tarefa fácil. As adversidades são diárias,
ele precisa estar preparado a todo momento. O
mesmo deverá criar estratégias para interagir
com corpo docente, priorizando o aprendizado
do aluno.
O coordenador pedagógico necessita
ter a sensibilidade de dialogar com os pais e
com os alunos sobre os mais variados tipos de
assuntos, sejam problemas, indisciplina, correções, punições, buscando ser coerente e não
ofender, ou faltar com o respeito. Estes são alguns desafios do coordenador pedagógico e
o fato é que a instituição de ensino não consegue caminhar sem ele.
O coordenador é muito mais do que
apenas o elo de ligação, ele é o vínculo que
une todos os envolvidos no ambiente escolar.
É de significativa importância para a escola

DIFICULDADES E SOLUÇÕES NA
CONSTRUÇÃO DE UM PPP EFICAZ
A coordenação pedagógica é a articuladora do Projeto Político Pedagógico da instituição no campo
pedagógico, organizando a reflexão, a participação e os meios para a concretização do mesmo de
tal forma que a escola possa cumprir sua tarefa de
propiciar que todos os alunos aprendam e se desenvolvam como seres humanos plenos, partindo
do pressuposto de que todos têm direito e são capazes de aprender (VASCONCELLOS, 2007, p.87).

A gestão escolar e o corpo docente
enfrentam grandes desafios na construção e
elaboração do Projeto Político Pedagógico, e
de como colocá-lo em ação para que ele seja
uma realidade nas escolas e não apenas um
documento obrigatório, que fica guardado e
esquecido sem uso algum. O PPP faz parte
da realidade do gestor escolar e sua estrutura
é bem conhecida por eles, no entanto alguns
erros são comuns na elaboração de algumas
etapas deste documento. Existem algumas formas de evitá-los:
Não tratar o PPP como algo burocrático, escrevendo o mesmo de qualquer forma,
sem pesquisa ou discussão e tratar o documento apenas como ato protocolar, pois sua
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importância vai além de validações oficiais. Reproduzir um modelo pronto ou até terceirizar o
processo, encomendando o PPP para consultores externos. Não dá para copiar modelos de
PPP já que nenhuma escola é igual a outra e
cada uma possui suas especificidades.
Abdicar da ideia de participação
quando os prazos de entrega às secretarias
apertam, pois isso pode atrapalhar a rotina
e atualizações sobre o documento. Incluir no
planejamento um espaço para a discussão do
documento é uma ótima alternativa para que a
essência do documento seja mantida.
Fazer uma caracterização abstrata das
famílias e do entorno escolar, não reproduzir
discurso irreal a caracterização da comunidade
deve ser atualizada com frequência, pois pode
mudar a cada ano.
Usar uma linguagem muito técnica na
redação do documento. Uma escrita clara, concisa e simples contribui para a característica
democrática do documento. Não apresentar
o PPP a qualquer novo membro da comunidade escolar. A importância de contextualizar
o PPP vem da característica participativa do
documento. Celso Vasconcellos indica que é
uma maneira de valorizar a pessoa que está
chegando e também manter vivo o PPP. Mostrando já pela prática que aquilo não é mera
formalidade, diz Celso.
Manter um documento que não acompanha as mudanças da instituição escolar. Se
o PPP é um documento processual, ou seja,
está sempre em transformação, ele precisa ser
atualizado sempre que necessário. Para isso, é
possível reunir o grupo para uma nova discussão, mas também aproveitar os espaços que já
existem de encontros e participação.
Quando tratamos de assuntos voltados
à educação, encontramos diferentes interpretações, explicações e argumentos. De acordo
com Gadotti (2000) alguns obstáculos são
encontrados e por conta desses obstáculos o
projeto não é eficaz ou às vezes nem se faz
presente no cotidiano. Será dividido em tópicos
alguns obstáculos citados por Gadotti:

• A pouca experiência democrática
Como exigir experiência e perfeição se
a estrutura da equipe escolar muda frequentemente? A variação de posição de professores,
gestores e CP e até mesmo a busca por de
outra formação, atrapalha a relação entre o grupo. É através da união e convivência, que o Coordenador pedagógico conseguirá desenvolver
experiência e transmitir segurança a todos que
estão envolvidos no projeto.
• A estrutura verticalizada de nossos
sistemas educacionais
É possível observar que na educação
nos deparamos com uma organização inteiramente verticalizada, com poder hierárquico
bastante resistente. Devemos sim respeitar a
todos, desde nossos dirigentes, supervisores,
diretores, CPs, professores até alunos e comunidade, cada um com uma delicadeza e cautela diferenciada, pois sabemos a importância de
nos dirigirmos de maneira adequada a pessoas
que estão inseridas em determinados cargos.
• O autoritarismo que é historicamente impregnado no ambiente educacional
As características do autoritarismo no
ambiente escolar incluem censura, controle,
métodos ditatoriais, restrição à liberdade e o
uso indevido do poder. Essas ações acima
descrevem as características da palavra autoritarismo. No entanto independente do cargo
exercido é de extrema importância que os colaboradores na área educacional andem de
mãos dadas, uns pelos outros, pois todos têm
o mesmo objetivo a qualidade de ensino, e
quando dizemos qualidade de ensino não está
relacionado ao aumento salarial, e sim na formação e aprendizado do educando, construindo um futuro de sucesso (GADOTTI, 2000).
Para mudar essa realidade, é necessário criar mecanismos para solucionar os problemas citados acima serão apontadas algumas ações. São elas:
• Desenvolvendo uma consciência
crítica
Com a noção das dificuldades mencionadas, o coordenador pedagógico terá uma
tarefa importante que é estimular consciência
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crítica em sua equipe docente, aceitando novas perspectivas e não se conformando com
as tentativas frustradas.
• O envolvimento das pessoas – Comunidades interna e externa à escola
É bastante relevante dar voz a comunidade interna a assuntos voltados à escola e a
educação, eles poderão apresentar estratégias
para a solução de alguns problemas e dificuldades que envolvam a educação. A participação dos mesmos é essencial na elaboração do
Projeto Político Pedagógico, o envolvimento da
comunidade traz opiniões diversas a serem discutidas, além da troca de experiências e questionamentos. Elementos estes que favorecem a
elaboração do Projeto colocando em prática a
escola democrática, aprimorando o ensino.
• A autonomia, responsabilidade e
criatividade como foco na realização do projeto.
O profissional designado a executar tamanha responsabilidade deverá obter autonomia e liberdade para trabalhar, seriedade total
sobre suas ações e criatividade para não deixar com que o desânimo permita que o projeto caia na mesmice. Portanto, é imprescindível
que o coordenador tenha discernimento para
que saiba lidar com essas dificuldades, agindo
de forma que torne o projeto eficaz e vivo no
ambiente escolar. Segundo Veiga:
a criação de um projeto pedagógico deve apresentar características como: ser processo participativo
de decisões; preocupa-se em instaurar uma forma
de organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições; explicitar princípios
baseados na autonomia da escola, na solidariedade
entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo; conter
opções explícitas na direção de superar problemas
no decorrer do trabalho educativo voltado para
uma realidade específica; explicitar o compromisso
com a formação do cidadão (VEIGA , 2001, p. 11).

A construção de um Projeto Pedagógico de qualidade deve surgir da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das
causas dos problemas e das situações nas
quais tais problemas aparecem; ser acessível
e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação; ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade
da escola; ser construído continuamente, pois
com produto, é também processo.
Portanto, conclui-se que o Projeto Político Pedagógico é um processo que envolve
reflexão e discussão entre os envolvidos e uma
análise real da comunidade em que está inserida a escola. Se todos os obstáculos forem
conscientizados e se todos os integrantes da
instituição escolar investigassem ações que
possibilitaram a solução de todos esses desafios, com certeza o Projeto Político Pedagógico
não seria elaborado, como em geral é às pressas e com um conteúdo sem compromisso
com a realidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O assunto abordado tem embasamento por meio de pesquisa bibliográfica para podermos compreender o papel designado pelo
coordenador pedagógico em relação ao projeto político pedagógico. A perspectiva busca
esclarecer e elucidar o tema com base em referências publicadas em livros, teses, dissertações, sites, que apresentam reflexões, orientações e opiniões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada.
Os trabalhos de Veiga (2001), Vasconcellos (2007) e Gadotti (2000) que tratam de
questões e temas associados, contribuíram
para a elaboração deste artigo que diante do
referencial teórico analisado, foi utilizado a pesquisa qualitativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para uma educação de qualidade é necessário colocar em prática conhecimento e uma
proposta diversificada, pois diante das transformações e modernidade vivenciadas na educação,
é importante possibilitar atualização contínua aos docentes, promovendo assim uma ação de
ensino aprendizagem efetiva na formação dos educandos.
O Projeto Político Pedagógico é um instrumento legal e norteador de todos os exercícios
realizados em âmbito educacional. O projeto político pedagógico é o modelo real da instituição
escolar e ele deverá obter informações que correspondam com a realidade da escola. Sua elaboração é complexa, e precisa retratar as características como: onde a escola foi construída, sua
estrutura física, recursos materiais, e, sobretudo, os princípios que definem o processo de ensino
e aprendizagem, projetos que podem ser desenvolvidos e que deram certo, a revisão de outros.
Consideramos assim, a extrema importância de uma construção democrática do PPP
que envolve experiência, ponto de vista de diferenciados, trocas de saberes. Este processo inicia-se com a investigação e intervenção do Coordenador Pedagógico que é a união, vínculo e o
mediador entre escola e comunidade, e é por meio dele que escola irá dispor de conhecimento sobre qual realidade vivenciada por determinada comunidade e deverá nortear a escola de
mecanismos eficazes a serem adotados. Para alcançarmos a educação de qualidade é preciso
que todos tenham o mesmo objetivo, buscando um projeto eficiente, capaz de transformar realidades.
É importante a participação de todos, seja ele aluno, professor, diretor, pais, constatando o papel relevante do coordenador pedagógico na conexão, intervenção e construção
do PPP. Para que prática de tudo isso aconteça, é necessário que o coordenador pedagógico
desenvolva competências além das adquiridas e construídas em seu conhecimento básico, o
mesmo deve transformar sua visão, ser mais ouvinte e perceber e levar em consideração as
mais variadas opiniões, sensibilizar-se com a realidade da comunidade e trazer para dentro do
corpo docente esse olhar apurado, tornando a escola mais próxima da realidade da comunidade
e trazendo consigo soluções e estratégias a serem traçadas.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA
PARA O DOCENTE

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo refletir a respeito do conceito de formação continuada de professores, e exige que se recorra à pesquisa, à prática de formação e ao próprio
significado do papel do professor na sociedade. Nessa direção, este trabalho enfoca uma
revisão contemporânea, e tendo como base a realidade brasileira, os diferentes contornos do
papel docente. Estudos comprovam que, diariamente, aumentam as exigências que a sociedade imprime às escolas. Nessa perspectiva, é importante uma reflexão sistematizada a respeito
da formação continuada de professores, pois em muitas situações a pesquisa, mesmo considerando sua natural condição questionadora, pode assumir uma relativa contribuição para
processos educativos emancipatórios. A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica
de autores especializados, Legislação Brasileira, artigos acadêmicos, teses, dissertações, periódicos e publicações na web.

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; Políticas Públicas Educacionais; Identidade Docente.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa tem por objetivo analisar a importância da formação continuada para o docente no atual contexto educacional brasileiro. Para tanto, serão
analisadas algumas políticas públicas de atendimento e seguridade ao professor,
a partir de um enfoque qualitativo e um viés crítico das relações sociais e de poder estabelecidas
dentro e fora da escola, a fim de explicitar uma realidade que, em sua maioria, é mascarada por
belos discursos e bons argumentos legais.
Entretanto, cabe a problemática: como assegurar que os profissionais da educação invistam em uma formação continuada de qualidade, conforme o seu interesse em ampliar os seus
conhecimentos, aprimorar o seu currículo e avançar na escalada da sua evolução funcional?
O artigo encontra justificativa por destacar que a formação inicial e continuada de professores ainda é fundamental e mantém um caráter emergencial – porque é a ação que dá condições para que os professores exerçam suas atividades nas escolas de forma a se chegar a uma
educação eficiente e acessível para todos.
Mostrar como essas políticas estão sendo realizadas significa trazer elementos fundamentais para reforçar (ou rever) as concepções que sustentaram sua criação e implementação.
Significa jogar luz sobre sua relevância para se produzir melhoria na e para a educação.
Paulo Freire em seus estudos afirmou que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem
ensino” (FREIRE, 1999, p.32). Portanto, considera fundamental, não apenas a formação inicial,
formal, mas também uma formação permanente, continuada, que tenha como foco a qualidade
da aprendizagem dos alunos (apud PRITSCH, 2013, p. 19).
A formação de professores para atuação na educação básica é garantida pelos artigos
62 e 63 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/1996, onde destaca que
esta dar-se-á em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, onde os institutos superiores de educação manterão cursos formadores
de profissionais para a educação básica e programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica, segundo
orientações da nota técnica número 020/2014 do Ministério da Educação (BRASIL, 2016 apud
SANTOS et al, 2017, p. 4643):
As ações voltadas para a formação de professores estão inseridas nas políticas educacionais – este é um conceito
amplo e engloba tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em e para a educação. Considerando a educação
como algo vasto, que acontece em diferentes espaços (família, igreja, comunidade, dentre outros), cabe destacar
que as políticas educacionais abrangem também (e não só) a educação escolar que se procura oferecer para uma
população de modo geral. Por isso, a formação de professores é um ponto fundamental no escopo das ações que
um governo promove em busca das mudanças e/ou melhorias na educação escolar (INEP/MEC, 2017, p. 15).
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Pritsch (2013) aponta que a competência de um professor está vinculada aos processos
de formação aos quais teve e continua tendo acesso. É, como sugere Fusari (1992, p. 27), “uma
elaboração histórica continuada”. Ele ainda continua:
Um eterno processo de desenvolvimento, no qual o educador, no cotidiano do seu trabalho, no exercício
consciente de sua prática social pedagógica, vai revendo, criticamente, analisando e reorientando sua competência (“saber fazer bem”), de acordo com as exigências do momento histórico, do trabalho pedagógico e dos seus compromissos sociais, enquanto cidadão -profissional - educador (FUSARI, 1992, p. 28).

No entendimento de Costa (2010), se somos seres vivos, sabemos que somos seres
em construção, em constante aprendizado. A aprendizagem ocorre nas relações sociais, e a
educação por se tratar de uma constante relação interpessoal, não se diferencia em nada disso.
Enquanto educadores não somos capazes apenas de transferir algo há alguém, pode
até acontecer, mas considerando a educação como democrática não é o que se deseja. Nessa
relação existe a troca de experiências e de aprendizagens.
Diferentemente da indústria, onde lidamos com objetos materiais precisos, na educação
o objeto em questão é o aluno, um objeto ativo capaz de produzir e resistir à relação. A autora
faz alusão às reflexões de Paulo Freire (1999), em Pedagogia da Autonomia.
A atividade docente pode ser considerada como a função mais sofisticada, visto que
visa formar seres aptos para governarem a si mesmos, e estabelecer meios de relação social
que impulsionam o progresso da nação brasileira. Conforme Soares (2013).
Miranda (2012), citando diversos especialistas, explica, de forma bastante elucidativa,
as mudanças ocorridas na sociedade e de que forma os professores precisam adaptar-se para
lidar com as novidades:
São por demais conhecidas as mudanças vertiginosas ocorridas em todos os campos do conhecimento na nossa
sociedade, (SANTOMÉ, 2006) com especial preponderância para as mudanças socioeducativas que incidem sobre
as relações com a escola (LOPES, 2001). Esta vertigem gerou nos professores um sentimento de desajustamento
face às novas exigências sociais e profissionais com que são confrontados (AFONSO et al., 1999). O ritmo acelerado
de transformações da sociedade traduz-se num quadro escolar cada vez mais complexo que requer novas competências para o desempenho das funções atribuídas ao professor, exigência cada vez mais sentida como resultado
da abertura da escola ao mundo e à modernidade (NÓVOA et al., 1995). A desresponsabilização da família pela
educação e a “massificação do ensino” trazem responsabilidades acrescidas aos professores que antes estavam
atribuídas aos pais (AFONSO et al., 1999), nomeadamente aquelas que advêm das dificuldades na relação com as
famílias, principalmente com a diversidade cultural que caracteriza tais famílias (SANTOMÉ, 2006). A mudança no
modo de relacionamento com os pais e as comunidades, os conflitos com os pais ou com as comunidades locais
são um fator suplementar de crispação dos professores que desgasta e gera cansaço psicológico, se não mesmo
físico (NÓVOA et al., 1995). As mudanças socioculturais são trepidantes, vertiginosas e, em certos casos, imprevisíveis. Alguns professores acabam por ver-se completamente ultrapassados face a essas mudanças que não controlam. Esse desajuste pode gerar sentimentos que vão desde o medo, à raiva e até à dor (MIRANDA, 2012, p. 17).
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Rodrigues et al (2017) afirmam que, mesmo os professores sendo capazes, instruídos
e dedicados, muitas vezes, em seu ambiente de trabalho, se sentem impossibilitados em despertar a curiosidade de seus alunos e fazer com que mantenham atenção em suas aulas, ter o
controle sobre a turma, tornar as aulas mais interessantes, com propostas inovadoras.
Diante desses conflitos, a ação interventora foi voltada à formação continuada de professores. E assim, partindo do pressuposto que muitos podem ser os aspectos formativos, este delimitou-se numa abordagem metodológica enfocando o cotidiano, desses profissionais, na sala
de aula, no sentido de refletir e compreender os desafios enfrentados dentro das suas realidades
e contribuir com novas possibilidades de realização de atividades, contribuindo para o processo
ensino-aprendizagem (p. 29).
Para ter uma maior sustentabilidade, essa pesquisa foi desenvolvida através de revisão
bibliográfica de autores especializados, Legislação Brasileira, artigos acadêmicos, teses, dissertações, periódicos e publicações na web, e será apresentada da seguinte forma: após essa
breve introdução, no segundo capítulo será feita uma abordagem sobre a formação inicial do
professor e a construção da identidade docente. O terceiro capítulo traz uma discussão mais
profunda sobre a importância da formação continuada dos profissionais da educação e, em seguida, serão apresentadas as considerações finais.
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Daí a importância deste momento para
o encaminhamento de questões essenciais sobre a formação dos profissionais da educação
e, de modo especial, a formação de docentes
De acordo com Montandon (2012), (CARVALHO, 1998, p. 2).
duas premissas sustentaram as ações decorPara Nóvoa (s/d), a ausência de um
rentes das políticas públicas voltadas para a
melhoria da educação e, por consequência, projeto coletivo e mobilizador da classe dopara a formação de professores: a primeira é a cente dificultaram a sua afirmação enquanto
de que tais ações precisam envolver a União, professor na sociedade. Toda a trajetória peros estados e os municípios; a segunda é a de corrida para a formação do docente, não se
que sejam concebidas a partir da articulação mostrou suficiente para a classe tentar reverter
entre MEC, instituições de educação superior tal status na sociedade. A visibilidade do cor(IES) e as escolas de educação básica. Decre- po docente em nossa sociedade se perpassar
tos, resoluções e portarias que deram mate- da mesma forma que nos séculos passados,
rialidade a essas políticas enfatizam de forma como alguém que zele pelo seu trabalho e faça
reiterada a necessidade de garantir a qualida- aquilo meramente por prazer, como algo divide dos cursos de formação de professores, no, esquecendo-se que é uma profissão, digna
rompendo assim as dicotomias entre teoria e e merecida como qualquer outra (apud SOAprática, ensino e pesquisa, escola e universida- RES, 2013, p. 26). Cunha (2013), ao referir-se
de e, principalmente, conhecimento científico e à formação, cita Estevão (2001, p. 185):
didático (apud INEP/MEC, 2017, p. 16).
Na visão de Amorim (2016):
A formação como uma prática social específica e

A FORMAÇÃO INICIAL DO
PROFESSOR E A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DOCENTE

Considerando este novo contexto de exercício da docência, torna-se questionável o processo de formação
inicial de professores que acontece nos cursos de licenciatura, já que, muitas vezes, as estruturas destes
cursos não condizem com as transformações sociais
ocorridas, levando o professor a desenvolver velhas
práticas, e ultrapassadas, em um contexto novo e, constantemente, mutável. Essa atividade contraditória requer
um esforço maçante por parte do professor, o que
talvez pudesse ser evitado se seu processo formativo
acompanhasse, de fato, o contexto de desenvolvimento prático de suas atividades (AMORIM, 2016, p. 22).

como uma verdadeira instituição que cumpre certas funções sociais relacionadas com a reprodução, regulação e legitimação do sistema social. [...]
a formação, ao mesmo tempo, celebra determinados valores, por vezes contraditórios, ligados quer ao
mundo empresarial e gerencialista, quer ao mundo
cívico e da cidadania (apud CUNHA, 2013, p. 611).

Os professores são formados por instituições de ensino superior destinadas para o
efeito, de modo a melhorar a sua performance
e competência enquanto profissionais. Assim,
os docentes aprendem a melhorar as suas capacidades de transmitir aos alunos os conheNo que se refere à LDB (Lei de Diretri- cimentos apropriados, com base no currículo
zes e Bases) Nº 9.394/96 (Lei Darcy Ribeiro), próprio para o efeito (TOSCANO, 2012, p. 36).
a mesma não têm o poder, por si só, de alterar
a realidade educacional e, de modo especial,
Sobre os profissionais da Educação e
a formação inicial e continuada de professores, a formação de professores, a LDB reserva o
mas pode produzir efeitos em relação a essa Título VI - Dos Profissionais da Educação – que
mesma realidade, de tal modo que, de acordo abrange os artigos 61 ao 67. Sobre a formacom Saviani (1990), numa avaliação posterior, ção de professores para a educação básica,
podem ser considerados positivos ou negati- os arts. 61 a 67 da LDB dizem:
vos. De modo geral, “em alguns aspectos a legislação provoca consequências positivas; em
outros, consequências negativas”.
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Art. 61. A formação de profissionais da educação, de
modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:
I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;
II – programas de formação pedagógica para
portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III – programas de educação continuada para os
profissionais de educação dos diversos níveis.
Art. 64. A formação de profissionais de educação para
administração, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional para a educação básica, será
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.
Art. 66. 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 existência de título acadêmico.
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos
e dos planos de carreira do magistério público:
I
–
ingresso
exclusivamente
por
concurso
público
de
provas
e
títulos;
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive
com licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III
–
piso
salarial
profissional;

IV – progressão funcional baseada na titulação
ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI
–
condições
adequadas
de
trabalho.
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino (BRASIL, 2005).

Mello (2000) explica que a implementação da reforma curricular envolve, e envolverá
ainda mais, em diferentes graus, distintos segmentos do setor educacional brasileiro. Devido
à complexidade do sistema federativo do país
e sua enorme diversidade, esse processo ocorre com muito mais consenso do que dissenso.
Duas razões contribuem para a construção desse consenso: o contexto econômico
e cultural, que impõe a revisão dos conteúdos
do ensino; e a LDB, que atua como fator de
coesão. Na medida em que as principais respostas para essa revisão foram contempladas
na lei, os vários âmbitos ou instâncias de sua
regulamentação e execução estão empenhados em colocá-la em prática (p. 99).
Dassoler & Lima (2012, p. 01) apontam
que o professor é um profissional que domina
a arte de encantar, de despertar nas pessoas
a capacidade de engajar-se e mudar. Neste aspecto, entende-se que a formação do professor
é indispensável para a prática educativa, a qual
se constitui o lócus de sua profissionalização
cotidiana no cenário escolar.
Desse modo, compreender a formação
docente incide na reflexão fundamental de que
ser professor é ser um profissional da educação que trabalha com pessoas. Essa percepção induz este profissional de educação a um
processo permanente de formação, na busca
constante do conhecimento por meio dos processos que dão suporte à sua prática pedagógica e social.
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Cunha (2013) afirma que para refletir
sobre o conceito de formação de professores
é necessário recorrer à pesquisa, à prática de
formação e ao significado do papel do professor na sociedade. Dessa forma, cabe ressaltar
que nas últimas décadas temos vivenciado inúmeras transformações sociais e econômicas
que aconteceram em um período de tempo relativamente curto.
Duarte e Augusto (2007) ressaltam que
essas transformações atuais das sociedades
do trabalho influenciaram no estabelecimento
de uma concepção diferente de escola, quanto
à sua representação e ao seu papel na sociedade do conhecimento. Essa nova concepção
culminou em transformações profundas na docência, no que se refere ao exercício da profissão do professor em todo o seu rol de atividades dentro do ambiente escolar (AMORIM,
2016, p. 21).
A Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e promove outras iniciativas e, na
Meta 15, assegura que “[...] todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2014).
Mas é preciso ir além, e promover políticas que garantam uma formação fundamentada no trabalho colaborativo, a partir da valorização dos profissionais da educação, uma
vez que, a formação dos professores também
segue a trajetória de estar atenta às demandas oriundas da sociedade. O conhecimento
dessas políticas é essencial para propiciar uma
melhor formação de professores é imprescindível refletir, analisar e criar espaços de prática,
propostas colaborativas que viabilizem e oportunizem a formação continuada de professores
e da identidade docente (SANTOS et al, 2017,
p. 4643-4644).
Conforme Soares (2013), é sabido que
o professor deve ser agente de seu processo
pedagógico, sujeito e autor de suas práticas

cotidianas educacionais, mas apenas esse individualismo não nos gera uma coletividade,
deixando de iniciar uma identidade docente.
Para se criar uma identidade profissional docente e não apenas um profissionalismo, como
temos ultimamente, é necessário o sujeito coletivo.
Sujeito coletivo denominamos como
uma construção de identidade mútua, um dependendo do outro para se construírem enquanto tal. A identidade que a profissão docente necessita deve se constituir no coletivo, na
dimensão interna do docente que chamamos
de ego, assim como na dimensão externa, sendo esta formação da identidade reconhecida
e incorporada pelo docente (p. 27).A autora
prossegue, defendendo que:
Sabemos que não podemos formar uma identidade única para todos educadores, mas se nos conhecêssemos
como categoria e tentássemos juntos resolver nossos
problemas através das experiências que se tornam recorrentes para todos, nossas solicitações tomariam corpo e minimizam o dilema da (in)visibilidade. Ao mesmo
tempo em que a classe docente é visível na sociedade,
por meio da revelação das deficiências da escola, ela
também é invisível, pois o docente sabe que seu trabalho
é pouco conhecido, pouco remunerado, não é entendido etc., sendo gerado com isso mecanismos do próprio
Estado de formar sujeitos críticos e autônomos, que influenciam nas políticas de Estado (SOARES, 2013, p. 27).

A identidade do professor é construída
a partir dos significados sociais da profissão,
da reafirmação das práticas. Nas palavras de
Pimenta:
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir
da significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das
tradições. Mas, também da reafirmação das práticas
consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade.
Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise
sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da
construção de novas teorias (PIMENTA, 1996, p. 76).
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Nesse sentido, Rodrigues et al (2017,
p. 33) afirmam que a educação sempre foi e
permanecerá sendo um importante caminho
para a formação dos indivíduos, preparando-o
para o convívio social, bem como para que estes indivíduos possam enfrentar os problemas
que a cada dia a sociedade está a oferecer.

Na lógica apresentada, surge a formação continuada para orientar o trabalho prático
realizado pelos profissionais da educação. O
termo “formação continuada” é considerado
mais adequado por Silva e Cabral (2009) por
dizer respeito a algo que se refaz, que os professores estão em contínuo processo formativo. O professor precisa ser um investigador
Assim, essa importância não poderá, constante da sua prática (PRITSCH, 2013, p,
jamais ser esquecida, quando nos referirmos, 19).
também, a formação do professor, e ainda, a
formação de sua identidade profissional. DesConforme Toscano (2012), este novo
se modo, compreendemos que a formação do sistema para a atribuição de habilitação para
professor, seja ela inicial ou continuada, é fun- a docência, valoriza o conhecimento disciplidamental para o bom exercício da profissão, nar, bem como a fundamentação da prática de
são saberes históricos, teóricos e práticos que ensino na investigação e da iniciação à práfomentam a atuação destes profissionais.
tica da profissão. Neste sistema, o desempenho da profissão docente obriga ao domínio
do conteúdo científico, bem como humanístico,
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
tecnológico ou artístico das disciplinas da área
CONTINUADA DO DOCENTE
curricular de docência (p. 37).
Segundo o entendimento de Souza
O autor prossegue defendendo que:
(2007), o exercício da docência deve encarar o
conhecimento como algo inacabado e processual. Logo, diante do cenário e da demanda Deste modo, o desempenho do professor deixa de
educacional atual, os professores não podem ser encarado como um mero funcionário ou técmais exercer sua função de educador com nico, sendo cada vez mais considerado como um
competência e qualidade sem uma formação profissional capaz de se adaptar às característiadequada. Dessa forma é praticamente impos- cas e desafios de determinadas situações em funsível comentar a qualidade de ensino sem levar ção das especificidades dos alunos e dos contexem conta a formação dos professores (p. 71). tos escolares e sociais (TOSCANO, 2012, p. 37).
Cunha (2013) defende que:
Costa (2010), utilizando como parâmeO professor e suas formas de ser e agir estão subordi- tros os ensinamentos de Paulo Freire (1999)
nados a um regime de verdade produzido pelas teorias em Pedagogia da Autonomia, alude que:
críticas, tendo efeitos de poder e de verdade específicos
sobre os processos de subjetivação docente, relacionados a um dever moral. O questionamento das teorias
críticas centra seu interesse nos processos de subjetivação e nas questões de governabilidade implicadas
na docência. Há, portanto, um especial relacionamento
entre as teorias de currículo e a docência. Contraditoriamente, e podendo acenar como uma forma de resistência, às teorias que valorizam a experiência e a capacidade reflexiva dos professores instalaram-se de forma
exponencial nos cursos de formação e na orientação
das pesquisas educacionais (CUNHA, 2013, p. 618).

A mesma exigência sobre a curiosidade do educador,
sobre a pesquisa em sua prática o torna um educador preparado, seguro de si. Este educador que está
sempre preocupado em promover a curiosidade dos
alunos e a sua própria, também mantém uma preocupação constante com sua formação. A profissão docente, assim como tantas outras profissões, exige do
educador o aperfeiçoamento constante, exige que
ele esteja sempre estudando e se esforçando para
estar apto a desempenhar o seu papel com ética e
responsabilidade. Esta busca pelo aperfeiçoamento, que o torna um profissional competente e seguro
de si mesmo, junto e frente aos seus alunos, o define como um professor que desempenha a autoridade em favor da liberdade (COSTA, 2010, pp. 12-13).
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Dentro dessa perspectiva, a formação
continuada, entendida como parte do desenvolvimento profissional que acontece ao longo
da atuação docente, pode possibilitar um novo
sentido à prática pedagógica, contextualizar
novas circunstâncias e ressignificar a atuação
do professor. Trazer novas questões da prática e buscar compreendê-las sob o enfoque da
teoria e na própria prática permite articular novos saberes na construção da docência, dialogando com os envolvidos no processo que
envolve a formação (IMBERNÓN, 2010 apud
WENGZYNSKI & TOZETTO, 2012, p. 02).

ticas docentes à luz das diretrizes curriculares
para a formação da juventude do País.
Considerando o conjunto de mecanismos institucionais aprovados, as demandas
por uma reformulação dessa etapa do ensino,
a SEB/MEC apresentou uma proposta de formação que articule se os esforços dos entes
federados e das instituições públicas de ensino
superior e, em consonância com os interesses
da sociedade civil, chegasse aos professores
do ensino médio das escolas públicas (INEP/
MEC, 2017, p. 93).

Libâneo (2001) descreve o perfil ideal
A qualificação do pessoal docente se
do professor atual de acordo com sua forma- apresenta hoje como um dos maiores desafios
ção:
para o Plano Nacional de Educação, e o Poder
Público precisa se dedicar prioritariamente à
Uma nova concepção de formação – do professor solução deste problema. A implementação de
como intelectual crítico, como profissional reflexivo e políticas públicas de formação inicial e continupesquisador e elaborador de conhecimentos, como ada dos profissionais da educação é uma conparticipante qualificado na organização e gestão da dição e um meio para o avanço científico e tecescola – o professor prepara-se teoricamente nos te- nológico em nossa sociedade e, portanto, para
mas pedagógicos e nos conteúdos para poder reali- o desenvolvimento do País, uma vez que a prozar a reflexão sobre sua prática; atua como intelectual dução do conhecimento e a criação de novas
crítico na contextualização sociocultural de suas aulas tecnologias dependem do nível e da qualidade
e na transformação social mais ampla; torna-se inves- da formação dos sujeitos que as promovem
tigador em sua aula analisando suas práticas, revendo as rotinas, inventando novas soluções; desenvolve (MEC. PNE, 2001 apud NETTO, 2010, p. 18):
habilidades de participação grupal e de tomada de
decisões seja na elaboração do projeto pedagógico e
da proposta curricular seja nas várias atividades da escola como execução de ações, análise de problemas,
discussão de pontos de vista, avaliação de situações
etc. (LIBÂNEO, 2001 apud OLIVEIRA, 2009, p. 77-78).

Schotten (2017, p. 7646) conclui que
a partir desse entendimento, esse contexto
suscita que a formação do professor é o estímulo para a continuidade da própria formação.
Assim, a partir destas reflexões, emerge uma
necessidade de se criar oportunidades para
a formação continuada, preferencialmente de
maneira institucional. Seja para a pesquisa ou
para a docência. Neste ponto de vista, a proposta pedagógica institucional pode oportunizar cursos de formação, programas de formação em serviço, grupos de pesquisa, grupos
de estudo ou outras propostas para a formação continuada dos docentes.

Desta forma, a formação continuada contribui de forma significativa para o desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, cujo objetivo entre
outros, é facilitar as capacidades reflexivas sobre a
própria prática docente elevando-a a uma consciência coletiva. A partir dessa perspectiva, a formação
continuada conquista espaço privilegiado por permitir
a aproximação entre os processos de mudança que
se deseja fomentar no contexto da escola e a reflexão intencional sobre as consequências destas mudanças (WENGZYNSKI & TOZETTO – 2012, p. 03).

Demo contribui afirmando que cada vez
mais o mercado aponta para a necessidade
de o trabalhador continuar estudando. Precisamos “reconhecer que a profissão de professor
é a que mais sofre o risco de desatualização”
(DEMO, 2009, p.63). Os métodos tradicionais
de ensino através da reprodução dos conhecimentos não atendem mais às necessidades dos
alunos, tampouco às demandas de nossa sociedade, que requer indivíduos mais críticos, autôA formação continuada de professores nomos e responsáveis (PRITSCH, 2013, p. 20).
do ensino médio foi uma das duas ações estabelecidas pelo PNEM, que teve como finalidade iniciar um processo de rediscussão das prá445
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática da formação de professores coloca-se como um tema inesgotável e é sempre
instigadora na educação superior. Provocou e vem provocando diferentes abordagens de estudo
e exigindo desdobramentos na sua análise e compreensão. As exigências da profissionalização
reabriram reflexões específicas acerca da formação continuada dos docentes de todos os níveis,
as quais provocaram a necessidade de repensar a formação inicial. Ambas continuam exigindo
esforços e estimulando o espírito investigativo da base acadêmica.
Para a formação do docente é primordial finalizar o conceito de experiência, pois é por
meio dela que podemos analisar nosso cotidiano e nos formar enquanto profissionais da educação. O profissional da educação deve internalizar e analisar em suas práticas sua experiência
individual e sua experiência coletiva, pois elas deixam marcas e falam durante nossa trajetória.
A formação inicial e continuada poderá colaborar para a construção desses saberes,
que venha a diferir da lógica de mercado, levando, ao longo do processo, para uma educação
que efetive as aprendizagens docentes e discentes em índices reais de qualidade em educação,
e não somente em dados quantitativos.
É preciso formar os professores de acordo com a nova realidade, utilizando-se das novas tecnologias, conhecendo os novos elementos que fazem parte da realidade dos jovens e
adolescentes. Esta transformação não é apenas um aperfeiçoamento do sistema educacional.
Ela exige uma transformação profunda, impondo, consequentemente, a implantação de políticas
educacionais coerentes com as transformações da sociedade, como um todo e não simplesmente articulados com uma perspectiva de modernização do sistema. As mudanças tecnológicas e as influências midiáticas têm apontado um novo caminho para os fazeres pedagógicos.
Entretanto, essas novidades ainda não chegaram a todos os cursos de formação de professores.
Temos um grande caminho de lutas ainda a percorrer em nossa profissão, como por exemplo:
uma formação de qualidade, uma boa e garantida formação continuada, que nos coloque a par
das demandas sociais, e, a melhoria dos salários de nossos educadores.
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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 meio 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 término 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 devem 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. Desta 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 os desenvolvimento da criança através de um processo recíproco,
desta 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 (MARCUSCHI, 2008).

452

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

GÊNEROS EM LÍNGUA PORTUGUESA
NA REALIDADE ESCOLAR : QUAIS
CAMINHOS PERCORRER

o palestrante (expositor) deve ter claro quem
é o seu público e o que ele pretende com a
palestra.

Segundo os estudos de Dolz e
Schneuwly (2004), 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.

Depois da seleção das informações é
necessário uma reorganização de modo que
as informações sejam agrupadas, separando-se as ideias principais das secundárias.

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
(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004).

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.

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
É preciso auxiliar ambos os lados. Os se preparando para apresentar seu trabalho ou
alunos podem se tornar menos desesperados no lugar dos ouvintes (DOLZ; SCHNEUWLY,
se a prática do trabalho com gêneros orais 2004).
formais públicos for uma constante em todas
Os gêneros orais formais públicos deas disciplinas desde as séries iniciais. Claro
que o grau de exigência e de elaboração deve vem estar presente na escola por se tratar de
aumentar com a mudança das séries. Os pro- um gênero que aparentemente não precisa de
fessores não se decepcionam se o gênero for preparação, mas como foi visto a possui e por
tratado e trabalhado previamente em suas es- auxiliar na formação de cidadãos conscientes
e críticos do mundo ao seu redor.
pecificidades.

Uma exposição oral para ter sucesso
exige um bom planejamento. A primeira etapa
de um planejamento diz respeito à escolha das
informações. Para escolher quais informações
devem ou não devem fazer parte da exposição

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 (DOLZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 51).

Portanto, quando trabalhamos com os
textos pertencentes ao agrupamento de gênero argumentativo, estamos estabelecendo diferenças e semelhanças entre os diversos textos
que fazem parte desse gênero e, ao mesmo
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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 aborda.
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 (DOLZ et al, 2004, 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 possibilitam uma aprendizagem para além
das aulas de Língua Portuguesa.
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 linguísticas
que apresentam.
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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.

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.

Partindo da premissa de tentar facilitar
Depois de alguns questionamentos e
e tornar o trabalho mais prazeroso, iniciaremos comentários, informa-se que a função do lead
a aprendizagem pelos telejornais.
é capturar a atenção do leitor preparando-o
para o restante da notícia e que outros leads
Discutiremos em pequenos grupos e podem aparecer no corpo da mesma (FANFAdepois em um grande grupo: as diferenças NI, 2006).
que os telejornais apresentam com relação à
postura de seus apresentadores; variantes linNeste momento, uma atividade pergüísticas utilizadas; quais os critérios prováveis tinente seria verificar os leads de várias notípara a seleção dos temas que se tornaram as cias, a fim de verificar se possuem todas as
notícias e o público alvo de cada um deles.
informações citadas anteriormente. Caso isso
não ocorra, apresentar a informação que falta
Após as discussões seria interessante e o provável ou real motivo de sua ausência.
uma atividade que de forma descontraída mos- Tal análise permitirá aos alunos observar e retrasse como uma mesma notícia (escolhida fletir aspectos importantes do gênero e iniciar
pela maioria) seria apresentada pelos diferen- critérios de seleção de informações, tornandotes telejornais.
-se cidadãos conscientes e críticos (FANFANI,
2006).
Em seguida, iniciar o trabalho com os
jornais impressos, solicitando que tragam para
Portanto, a intenção não é a de apenas
a sala de aula jornais diferentes e do mesmo trabalhar com o gênero notícia e o introduzir na
dia. A guisa de aquecimento instiga-os com escola, mas de permitir a apropriação progresperguntas do tipo:
siva do gênero que é tão presente no dia a dia
e muitas vezes menosprezado, proporcionando
• Quais as semelhanças e diferenças leitores e escritores cada vez mais conscientes
entre as duas modalidades de jor- das situações que envolvem essas habilidades
nais?
(FANFANI, 2006).
• 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?
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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 para 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 à 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 focar 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 (FANFANI, 2006).
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.
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INFORMAÇÃO E AUTO APRENDIZADO:
TRABALHANDO O APRENDIZADO DE AUTISTAS
E OUTRAS NECESSIDADES ESPECIAIS

RESUMO: Este artigo objetivou assinalar os pontos essenciais sobre A Arte na Educação Especial. Grande parte das práticas pedagógicas em Educação Especial restringe-se ao desenvolvimento perceptivo motor é focalizar o trabalho do educador como agente transformador
e para isso, deve ter competência e habilitação específicas. Contudo o trabalho com crianças especiais, citando especificamente os autistas, tem sido pouco explorado na sociedade
e carece de informações para o auxílio dos professores em âmbito escolar. Tendo em vista
tais aspectos, o enfoque principal deste artigo é proporcionar informações claras e objetivas.
Mediante os resultados, observa-se que a maioria dos professores não possui conhecimento
suficiente e adequado para lidar com autistas. Também nos parece claro que é de competência do professor e dos órgãos responsáveis pela educação a busca e a oferta por cursos de
formação continuada.

Palavras-chave: Artes; Educação Especial; Linguagem; Autismo.
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INTRODUÇÃO

E

ste tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte como
processo de desenvolvimento na educação, e sua finalidade no universo lúdico,
até onde esse contexto influencia o desenvolvimento psicomotor do aluno.
Por fim, iremos identificar a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no
processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do aluno na educação, sendo assim,
determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como
agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades. A arte está presente em todas as culturas da história da humanidade por meio da
pintura, da escultura, da música e da dança, representando uma via de acesso ao mundo.
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O APRENDIZADO DO AUTISTA
O artigo desenvolvido foi de natureza
qualitativa, utilizando a observação e desenvolvimento de bibliografias por autores com
estudos focados em autistas e diagnósticos
precoces que predominam o comportamento
desses indivíduos.
A partir dessa perspectiva, buscou-se
entendimento de características que definem a
síndrome específica “autismo”; como educar
um autista e as maiores dificuldades. A elaboração foi feita principalmente por livros, artigos científicos que buscou a interação social
de alunos no cotidiano escolar, focalizando a
investigação nas práticas pedagógicas utilizadas, ou seja, houve uma investigação detalhada ao ambiente, sujeito e situações peculiares.
Segundo Cunha (2011), para se educar um autista é preciso inseri-lo na escola, que
é o primeiro passo para que aconteça esta integração, sendo possível a aquisição de conceitos importantes para o percurso da vida. É
a escola que deve conduzir o desenvolvimento
intelectual e também afetivo dessas crianças
autistas, fazendo-as conhecer a realidade e
proporcionando um saber da humanidade e
das relações que a cercam.
Apesar das limitações, essas crianças
têm suas capacidades. O que fazer para desenvolvê-las? Depende de suas habilidades e
das oportunidades que lhe forem oferecidas:
Se as atividades com os alunos autista visam à sua
independência, trabalhar a comunicação e a linguagem
expressiva e receptiva possibilita sua autoria nas ações,
facilitando, também, os processos pedagógicos de ensino e aprendizagem. Atividades que estimulem elaboração cognitivas na área da comunicação, unindo a
ação sensitiva- tão comum no autismo- como interesses
afetivos, possibilitam o aperfeiçoamento das suas habilidades e sua inserção social (CUNHA, 2011, p.78-79).

De acordo com CUNHA (2011):
O autista necessitará adquirir: Compreensão da linguagem para a sua utilização;
habilidades de letramento; habilidades com diferentes meios de comunicação, capacidade
para superar a frustração e a irritabilidade de
que podem advir das dificuldades de comunicação.
Segundo especialistas, entre a faixa
etária dos seis aos doze anos, é o período
mais tranquilo na vida de um autista, pois os
momentos de raiva e ataques violentos já passaram e frustrações hormonais da adolescência ainda virá, é nesse período, que aprendem
a interagir socialmente.
De acordo com Kant (1999), são duas
as formas de conhecimento – o entendimento
e a sensibilidade, tem como objetivo sintetizar
em conceitos as intuições da sensibilidade e
a capacidade, de produzir conceitos e, pela
sensibilidade, são intuídos os objetos que, de
acordo com as percepções dos sentidos, são
representados no tempo e no espaço. O tempo
e o espaço são modos de sentir que estruturam as percepções ou intuições, elementos do
conhecimento que dão origem à experiência
sensível:
Trabalhos artísticos estimulam o foco de atenção de
qualquer aprendente, pois demandam proficuamente
a concentração, servindo como intervenção psicopedagógica. Na pintura, no desenho ou nas atividades
com massa, os canais da sensibilidade são os melhores receptores da aprendizagem. Por eles, de forma lúdica, podem ser alcançados resultados motores
e cognitivos essenciais à educação do indivíduo. São
instrumentalizados de propostas educacionais e de
relações afetivas com o saber (CUNHA, 2011, p. 84).

Barbosa (1991, p. 36-37) diz que esta
proposta “ do ensino das artes corresponde às
quatro mais importantes coisas que as pessoas fazem com a arte. Elas a produzem, elas a
veem, elas procuram entender seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem julgamento
acerca de sua qualidade”.
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Portanto, a partir dos dados levantados
e por meio das referências sugerimos como
prática pedagógica de atividades no Ensino de
Arte, aos estudantes com diagnóstico ou pautas de autismo.
Dessa maneira, haverá conciliação de
temas direcionados para o entendimento e a
simbologia das expressões afetivas, da imagem pessoal e do mundo ao redor para a interação dos alunos com autismo.
Esse processo deve partir da observação de cada aluno, em virtude das suas particularidades. Portanto, procuramos demonstrar
que as práticas sempre nos levam a resultados
e a caminhos diferentes, onde o olhar e o interesse deles é que vai nos direcionar para o
desenvolvimento da atividade.
Normalmente o ambiente escolar é o
primeiro ambiente que uma criança começa a
frequentar, seja ela autista ou não. É importante
salientar que, para educar um autista é preciso
também promover integração social:
Muitas vezes, o autismo traz a carga do isolamento social, da dor familiar e da exclusão escolar. É normal
que os pais se preocupem, porque há relevantes alterações no meio familiar e, nem sempre, é possível
encontrar maneiras adequadas para lidar com as situações decorrentes. É primordial o entendimento da escola a respeito dos impactos que o espectro autístico
produz na vida em família, que requer cuidados ininterruptos, atenção constante, atendimento especializado
e muitos gastos financeiros (CUNHA, 2011, p. 87- 88).

Este método – originou-se em 1966 na
Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, tem como princípio associar técnicas comportamentais que devem ser trabalhadas. É preciso que seja acompanhada pelo
professor ou pelo profissional que atua na área
(ORRÚ, 2011).
Ele nos mostra as suas diferenças, necessidades, atividades e rotinas e estas devem
ser analisadas de acordo com a especificidade
de cada um. Segundo ORRÚ (2011):
O método TEACCH utiliza estímulos visuais e audiocine tésico-visuais para produzir comunicação. As
atividades são programadas individualmente e mediadas por um profissional. Nas salas de aula, em geral, costumam estar no máximo cinco alunos com a
síndrome. A metodologia de ensino se dá a partir da
condução das mãos do aluno que faz uso dos símbolos, em um contínuo direcionamento de sua ação até
que se encontre em condições (ou se mostre capaz)
de realizar a atividade proposta sozinho, porém, com
o uso de recurso visual (ORRÚ, 2011, p. 51 e 52).

Este método tem como objetivos principais: promover adaptações dos autistas de
se desenvolverem ativamente no meio em
que vivem; proporcionando adequado não só
ao autista, mas também a família do autista e
aqueles que vivem com eles; além de fornecer
informações para que o maior número de pessoas conheça o autismo e suas manifestações.

DEFICIÊNCIAS
De acordo com Cunha (2011, p. 90)
“Para a escola realizar uma educação adequada, deverá, não incluir o educando no meio escolar, incluir também a sua família nos espaços
de atenção e atuação psicopedagógica”.
É a escola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também afetivo dessas
crianças autistas. É necessário, apontar um
método que possa atender e contribuir para
o bom desenvolvimento de um autista, por se
tratar de um método bastante usado no tratamento dos autistas, optou-se por explicar as
características particulares do TEACCH.

A deficiência é um conceito complexo
que, além de reconhecer o corpo com lesão,
denuncia a estrutura social que aparta do convívio social a pessoa deficiente:
Promover uma educação inclusiva não
é privar o indivíduo do direito de ser avaliado,
de ser contemplado e analisado em seu crescimento e desenvolvimento. Trabalhar de modo
inclusivo é manter certos princípios de padrão
universal, pois as pessoas com necessidades
especiais têm o direito de serem avaliadas em
suas potencialidades, de serem enxergadas
como sujeitas capazes de superar expectati464
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vas. É permitir que todos tenham a oportuniNa visão do autor a inclusão no ensino
dade de demonstrar resultados, competências regular deve se dar da seguinte forma:
e conhecimentos, equalizando e disseminando uma educação de qualidade para todos Promover uma educação inclusiva não é privar o indivíduo do direito de ser avaliado, de ser contemplado e ana(CUNHA, 2015, p 85).

DEFICIÊNCIA FÍSICA
No Decreto nª 3.298 de 1999 da legislação brasileira, encontramos o conceito de
deficiência e de deficiência física, conforme segue:

lisado em seu crescimento e desenvolvimento. Trabalhar
de modo inclusivo é manter certos princípios de padrão
universal, pois as pessoas com necessidades especiais
têm o direito de serem avaliadas em suas potencialidades, de serem enxergadas como sujeitos capazes de
superar expectativas. É permitir que todos tenham a
oportunidade de demonstrar resultados, competências e
conhecimentos, equalizando e disseminando uma educação de qualidade para todos (CUNHA, 2015, p. 85).

Art. 3: Para os efeitos deste Decreto,
considera-se:
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
Segundo a Associação Americafisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do na de Deficiência Mental (AAMD, 1994), a
padrão considerado normal para o ser huma- Deficiência Intelectual é um déficit intelectual
no comportamento adaptativo anterior aos 18
no;
anos de idade (BRASIL, 2007). Diariamente o
Art. 4: Deficiência Física – alteração deficiente intelectual tem dificuldades em decompleta ou parcial de um ou mais segmentos senvolver suas atividades no ambiente social e
do corpo humano, acarretando o comprometi- cultural no meio em que vive (BRASIL, 2007).
mento da função física, apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triple- DEFICIÊNCIA MENTAL
gia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cereNa Deficiência Intelectual a pessoa inbral, membros com deformidade congênita ou dica um atraso em seu desenvolvimento, difiadquirida, exceto as deformidades estéticas e culdades para aprender, realizar tarefas diárias
as que não produzam dificuldades para o de- e de interagir com o meio onde vive. Ou seja,
sempenho de funções.
existe um comprometimento cognitivo que
acontece antes dos 18 anos, este prejudica
O comprometimento da função física suas habilidades adaptativas.
acontecerá quando existir a falta de um membro (amputação), sua má-formação ou deforA doença mental engloba uma série de
mação (alterações que acometem o sistema condições que causam alterações de humor e
muscular e esquelético), (BRASIL, 2007):
comportamento que podem afetar o desempenho da pessoa na sociedade. Essas alterações
A deficiência física se refere ao comprometimento do acontecem na mente da pessoa e causam
aparelho locomotor que compreende o sistema Osuma alteração na sua percepção da realidade.
teoarticular, o Sistema Muscular e o Sistema Nervoso.
As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses Em suma, trata-se de uma doença psiquiátrisistemas, isoladamente ou em conjunto, podem pro- ca, que deve ser tratada por um profissional da
duzir grande limitações físicas de grau e gravidades área, com uso de medicamentos específicos
variáveis, segundo os segmentos corporais afetados
para cada situação (BRASIL, 2007).
e o tipo de lesão ocorrida (BRASIL, 2006, p. 28).
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ATENDIMENTO A DEFICIENTES VISUAIS

Com a participação do Governo do
Estado de São Paulo, em 1930, as primeiras
atividades dos alunos ocorreram com o professor cego Mauro Montagnoli, aposentado pelo
Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro,
entretanto o ensino do braille foi iniciado com o
professor Alfredo Chatagnier (BRASIL, 2007).

A cegueira é uma alteração grave que
afeta as funções elementares da visão, causando a incapacidade de perceber cor, tamanho,
distância, forma, posição ou movimento. Pode
ocorrer desde o nascimento (cegueira congênita), ou posteriormente adquirida em decorO Instituto mantém uma escola de Enrência de causas orgânicas ou acidentais. Em
alguns casos, a cegueira pode associar-se à sino Fundamental, em modelo de internato, seperda da audição (surdo cegueira) ou a outras mi-internato, externato, cursos de Artes Industriais, Educação para o Lar, Música, Orientação
deficiências (BRASIL, 2007).
e Mobilidade, além de prestar serviços de asO Instituto Benjamin Constant, sobre o sistência médica, dentária e alimentar (BRASIL,
qual anteriormente foram dadas algumas infor- 2007).
mações, em 1942 editou em braile a Revista
No dia 11 de março de 1946, instalouBrasileira para Cegos, a primeira do gênero em
nosso país. Instalou-se em 1943 uma imprensa -se em São Paulo uma importante instituição,
braille para servir principalmente aos alunos do a saber, a Fundação para o Livro do Cego no
Instituto. Posteriormente a portaria ministerial Brasil-FLCB. Criada com muito esforço por Dode número 504, datada em 17 de setembro de rina de Gouvêa Nowill, professora de deficien1949, passou a distribuir gratuitamente livros tes visuais, que ficará cega aos dezessete anos
em braile às pessoas cegas que solicitassem de idade. Contando com o apoio das autoridades públicas do Estado de São Paulo e da
(BRASIL, 2007).
Em 1946, a portaria ministerial de nú- comunidade em geral, a (FLCB) iniciou com o
mero 385, datada em 8 de junho, equiparou o intuito de produzir e distribuir livros impressos
curso ginasial mantido pelo Instituto Benjamin em sistema de braille. As atividades logo foram
Constant ao ginásio de ensino regular, dando ampliadas, passaram a englobar educação,
assim início ao ensino integrado para cegos. bem-estar social de pessoas cegas ou portaEm 1947 o Instituto, juntamente com a Funda- doras de visão subnormal. Conforme organização Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, realizou dos os estatutos a FLCB tinha característica de
o primeiro curso de Especialização de Profes- organização particular, sem fins lucrativos e de
sores na Didática de Cegos. No período de abrangência nacional (BRASIL, 2007).
1951 a 1973, a parceria passou a oferecer o
Declarada como de utilidade pública
curso de formação em convênio com o Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos-INEP (BRA- federal pelo decreto 40.269, datado em 15
de fevereiro de 1957, obteve sua declaração
SIL, 2007).
como entidade de utilidade pública municipal
INSTITUTO DE CEGOS PADRE pelo decreto de número 4644, datado em 25
de março de 1960 e utilidade pública estadual
CHICO
pela lei 8059 de 13 de janeiro de 1967 (BRAO Instituto de Cegos Padre Chico se SIL, 2007).
trata de uma escola residencial que atende
Com a finalidade de integrar o deficrianças deficientes visuais em idade escolar.
Fundada em 27 de maio de 1928, na Cidade ciente visual na comunidade como pessoa
de São Paulo, recebeu o nome como forma de auto suficiente produtiva, o trabalho do Instituto
homenagem ao Monsenhor Francisco de Paula sempre foi financiado com recursos públicos
das esferas municipais, estaduais, federais e
Rodrigues (BRASIL, 2007).
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de todo corpo da comunidade pelo Instituto alcançado. Em 1990 a Fundação passa a ter o
nome de: Fundação Dorina Nowill para Cegos
(BRASIL, 2007).

ATENDIMENTO PARA DEFICIENTES
AUDITIVOS
A deficiência auditiva traz limitações
para o desenvolvimento do indivíduo. Considerando que a audição é essencial para a
aquisição da linguagem falada, vácuos nos
processos psicológicos de integração de experiências, afeta o equilíbrio e a capacidade de
desenvolvimento da pessoa.
A sociedade conhece bem pouco os
portadores de deficiência. Esse desconhecimento se reflete na ausência das estatísticas
brasileiras, as leis são implantadas de modo
lento e parcial, sendo ignoradas pela maior
parte da população. Desta forma os deficientes
auditivos recorrem à legislação para obter seus
direitos de cidadão (BRASIL,2007).

INSTITUTO SANTA TEREZINHA

partir desse ano deixou de ser um internato feminino e passou para o regime de internato,
para meninos e meninas, dando assim início
ao trabalho de integração de alunos deficientes
auditivos no ensino regular (BRASIL, 2007).
O Instituto é mantido pela Congregação das Irmãs da Nossa Senhora do Calvário.
Reconhecido como Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal, mantém convênios com
órgãos federais, como a Legião Brasileira de
Assistência, (LBA), com órgãos estaduais e
municipais, como a CBM, entidade religiosa
alemã (BRASIL, 2007).

SÍNDROME DE DOWN
Para Cunha (2015), a síndrome de
Down é uma condição genética. É uma alteração cromossômica, tem esse nome por causa
de John Langdon Down, médico Britânico que
descreveu a síndrome, em 1862. Esta síndrome tem relação com a dificuldade cognitiva e o
desenvolvimento físico.
O desenvolvimento motor da criança
com SD mostra um atraso significativo, sendo
que todos os marcos do desenvolvimento motor (sentar, ficar em pé, andar) ocorrerão mais
tarde, se comparado com a criança normal, a
presença na hipotonia muscular contribui para
esse atraso motor.

O Bispo Dom Francisco de Campos
Barreto fundou o Instituto Santa Terezinha em
15 de abril de 1929, na Cidade de Campinas-SP (BRASIL, 2007). Sua fundação foi possível
devido a duas freiras brasileiras que foram ao
Instituto de Bourg-La-Reine, em Paris, França,
Para Gonzáles (2007, apud CUNHA,
com o propósito de se prepararem como professoras especializadas no ensino de crianças 2015), a síndrome tem relação com doenças
maternas, com problemas viróticos, falta de visurdas.
tamina etc. Pode ser que na família que tem
Após quatro anos de formação, as ir- síndrome de Down, venha ter outros casos
mãs Suzana, Madalena e Maria da Cruz, volta- posteriores. Os riscos aumentam quando os
ram a Campinas em companhia de duas frei- pais têm mais idade.
ras francesas, as irmãs Saint Jean e Luiza dos
Ele ressalta que pessoas com síndroAnjos, dando início ao Instituto Santa Terezinha
me de Down têm alteração geral no sistema
(BRASIL, 2007).
nervoso, este indivíduo tem um desenvolvimenEm 18 de março de 1933, o Instituto to mais lento. Esta síndrome faz com que o
foi transferido para a Cidade de São Paulo. Até desenvolvimento seja limitado, quando este
1970, o Instituto funcionou como internato para contraiu infecções, pode haver perdas auditimeninas portadoras de deficiência auditiva, a vas, memória curta, com isso torna -se mais
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lenta a aquisição da fala e na aprendizagem da
linguagem, com dificuldades gramaticais, na
articulação pronominal, nas concordâncias e
nas diferenças, porém não consegue desenvolver melhor resultado nos aspectos funcionais
e pragmáticos da língua. A aprendizagem para
essas crianças depende da interação e estímulos (GONZÁLES, 2007 apud CUNHA, 2015).

TRANSTORNOS EMOCIONAIS
Este termo “transtorno” é utilizado para
descrever a incompatibilidade e entre os desafios enfrentados estão a convicção das habilidades que possui para enfrentá-los, alguns
transtornos são problemas não resolvidos na
infância que leva para vida adulta.

Wallon (2007, apud CUNHA, 2015), observa que quando nossas emoções não conseguem se transformar em ações mentais ou moO transtorno de déficit de atenção e
tora, acontecem efeitos desorganizadores em
hiperatividade, TDAH é um transtorno neuro- nosso ser. Podendo tornar-se potencialmente
biológico de causa genética, aparecendo na em anárquicas, explosivas e imprevisíveis.
infância e acompanhando o indivíduo por toda
a vida.
Ele fala que o desequilíbrio emocional
influencia na organização do pensamento. Os
O TDAH apresenta-se de três formas: adultos têm dificuldades para controlar suas
combinada, predominantemente hiperativa/ emoções, mas para as crianças é muito mais
impulsiva ou predominantemente desatenta. O difícil. Alguns registros estão fixados em nostranstorno é influenciado pelos genes herda- sa memória, sem nos darmos conta que caudos e fatores ambientais podem incrementar sam angústias e tristezas, e não percebemos
os sintomas. Tem como déficit trazer a aten- porque esse desconforto emocional, mas eles
ção e permanência, regulando as emoções e estão causando transtornos e até doenças físicas.
ações.

TDAH

TRANSTORNO DE CONDUTA
Ao longo dos anos, muitas toxinas ambientais têm sido envolvidas em hipóteses para
Para Cunha (2015), o transtorno de
explicação dos sintomas de TDAH como fatoconduta
é um dos principais motivos de enres nutricionais, envenenamento por chumbo e
exposição pré-natal de drogas ou álcool (DU- caminhamentos disciplinares do aluno. São
crianças que têm dificuldades de aceitar regras
PAUL; STONER, 2007, apud CUNHA, 2015).
e limites. Que estão sempre desafiando a autoridade, como dos pais e professores e são
Há informações que as pessoas que
anti-sociais. É diagnosticado principalmente na
têm TDAH, possuem alterações em neurotransinfância e na adolescência.
missores, substâncias que transmitem as informações entre as células nervosas, principalPesquisas indicam que pais que são
mente no controle da liberação de dopamina
dependentes de bebidas alcoólicas, possuem
e da noradrenalina. O TDAH não é compreen- maior probabilidade de terem filhos com o
dido por suas dificuldades e estas dificuldades transtorno. Porém, outro fator é o ambiente de
nem sempre têm como causa o desinteresse convívio do indivíduo que se reflete no espaço
do indivíduo.
escolar. Eles não têm comprometimento, não
se preocupam com os sentimentos, desejos,
e o bem dos outros. Interpretam mal as intenções de terceiros, respondendo com agressões, intolerância, são durões e irritados. Os
acessos de raiva e temeridade estão sempre
associados.
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incapacidade de ficarem quietas, estão sempre
balançando os pés ou ficam batendo palmas,
Segundo Cunha (2015), a dislexia é um sujam-se muito ao comer e esbarram frequentranstorno e confundida como déficit de aten- temente em objetos.
ção, problemas psicológicos ou mesmo desinSegundo Farrell (2008, apud CUNHA,
teresse. Suas características são as dificuldades dos indivíduos de decodificar símbolos, 2015), algumas crianças têm células nervoler, escrever, soletrar, compreender um texto, sas do córtex cerebral, que possuem menos
reconhecer fonemas, exercer tarefas relaciona- interconexão reforçadas. Isso torna a capacidadas a coordenação motora e tem como hábito de do cérebro para processar as informações
trocar, inverter, omitir ou acrescentar letras ou mais lentas, causando o comprometimento em
seu desenvolvimento motor. Esta criança tem
palavras ao escrever.
dificuldade de responder e agir de modo aproDe acordo com DSM-IV (Manual Diag- priado ao receber as instruções faladas. Ele
nóstico e Estatístico de Transtornos Mentais sabe realizar atividades, porém, tem dificuldaIV), este diagnóstico é feito para saber se essa des de organizar os movimentos e executá-los.
incapacidade interfere no desempenho escoDISCALCULIA
lar ou até mesmo nas atividades da vida diária que exigem habilidades de leitura. Onde se
Cunha (2015), explica que é um transcaracteriza como um diagnóstico de exclusão,
é preciso verificar se há outro motivo para os torno relacionado a identificação e classificasintomas (problemas emocionais, auditivos, vi- ção dos números, e também na execução de
cálculos mentais ou feitos no papel. Esta disuais etc).
ficuldade está relacionada especificamente, a
O autor também explica que alunos uma dificuldade na compreensão e aprendizadisléxicos têm dificuldades de leitura e escri- do de matemática.
ta, porém possuem inteligência compatível ao
Ela se manifesta com mais frequência
seu desenvolvimento. Eles possuem muitas habilidades e, em alguns casos, são talentosos nas atividades escolares. Estudantes com disna arte, na música, no teatro etc. Há indícios, calculia não possuem compreensão intuitiva e
que falam, da existência de fatores hereditários não entendem conceitos básicos numéricos
com a probabilidade que ocorra com outros simples. A discalculia não prejudica a habilidade de leitura, mas influência no processamembros da família.
mento lógico- matemático e afeta a percepção
de tempo e espaço. Pode ser encontrado em
DISPRAXIA
alunos com dislexia e TDAH.
Dispraxia para Cunha (2015), é uma
DISGRAFIA
disfunção motora neurológica, que impede o
cérebro de desempenhar os movimentos corA Disgrafia é uma alteração da escrita,
retamente, o que ocasiona a falta de coordenação motora, de percepção e equilíbrio, sem a está ligada a problemas de percepção motoexistência de lesão, mas sim, uma desorgani- ra. Caracteriza rigidez no traço, lentidão, pouca
orientação espacial no papel e escrita não unização na coordenação motora.
forme.
Este diagnóstico segundo o autor deve
ser feito precocemente, para que a criança não
se prejudique na vida escolar, gerando danos
em sua autoestima. Estas crianças apresentam

DISLEXIA
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São dois tipos segundo Sampaio (2009
Há um dilema do trabalho educatiapud CUNHA, 2015):
vo, que se equilibra entre a humanização e a
alienação que explica no tocante à formação
1- Motora: o aluno lê e fala bem, porém docente isso é letal, pois o produto do trabaa dificuldade está na coordenação motora fina lho educativo deve ser a humanização dos
para escrever letras, palavras e números.
indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar,
2- Perceptiva: Este aluno tem dificulda- demanda a mediação da própria humanidade
des para relacionar o sistema simbólico e as
dos professores (MARTINS,2010).
grafias que representam sons, palavras e frases.
A autora afirma que o objetivo central
da educação escolar, é a transformação humaDISORTOGRAFIA
na em novas forças criadoras. Extrair do aluno
a sua capacidade máxima para que ele posPara Cunha (2015), está ligado ao atraso do domínio da linguagem. Este aluno con- sa transformar sua vida social e estender essa
funde as letras e as sílabas, ou efetua troca transformação ao longo de sua vida social:
ortográficas, com isso faz inversões, aglutinações, omissões e desordem na estrutura das
orações em conteúdo que já foram trabalhadas
em sala de aula. Isso pode acontecer na alfabetização, mas se continuarem essas dificuldades deve ser encaminhado ao especialista.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA
ENSINAR ARTES NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
Martins (2010), faz uma análise e aborda a relação profissional e a atividade produtiva do professor e qual resultado se espera
entre o que foi apreendido em sua formação
pedagógica e o que é efetivado na prática.

[...] o objetivo central da educação escolar reside na
transformação das pessoas em direção a um ideal humano superior, na criação das forças vivas imprescindíveis à ação criadora, para que seja, de fato, transformadora, tanto dos próprios indivíduos quanto das
condições objetivas que sustentam sua existência social. Não estamos, portanto, nos referindo à concepção
liberal de humanização, para que esse processo se efetive na centralidade do sujeito abstraído das circunstâncias concretas de sua existência. Trata-se, outrossim, de
um processo dependente da produção e reprodução em
cada indivíduo particular das máximas capacidades já
conquistadas pelo gênero humano. Um processo, portanto, absolutamente condicionado pelas apropriações
do patrimônio físico e simbólico produzido historicamente pelo trabalho dos homens, dos quais os professores
não podem estar alienados (MARTINS, 2010, p.15).

Quando falamos em formação, focalizamos inicialmente a formação do indivíduo
que é sempre planejada e direcionada para
que sua prática profissional se concretize socialmente. Porém há uma contradição entre o
que deve ser realizado durante o processo de
assimilação do conteúdo e o que realmente se
executa em sala de aula como explica o seguinte autor:

Ao longo do século XX, houve sucessivas reformas econômicas que foram norteando
e estruturando os ideais pedagógicos, se arrastando ao longo do tempo e influenciando a
prática docente e a formação dos professores
(MARTINS, 2010).

Numa sociedade organizada, espera-se que a educação,
como prática institucionalizada, contribua para a integração dos homens no tríplice universo das práticas que
tecem sua existência histórica relações econômicas; no
universo da sociabilidade, âmbito das relações políticas;
e no universo da cultura simbólica, âmbito da consciência pessoal, da subjetividade e das relações intencionais
(SEVERINO, 2002, p.11 apud MARTINS, 2010, p.14).

Dentre as renovações sociais surge
na área da educação o modelo da pedagogia
nova. Qual foi a contribuição dessa nova pedagogia para a formação dos nossos professores, é um questionamento que o sociólogo
Saviani (2007) nos traz no livro “História das
ideias pedagógicas no Brasil”
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O autor explica que entre 1932 e 1947,
a pedagogia nova e a pedagogia tradicional,
se equilibraram e se mantiveram na educação
do país. A partir de 1960 a pedagogia nova se
torna predominante. Já no ano seguinte, dá-se
início ao seu processo de declínio:

Para Figueiredo (2013), a formação inicial e continuada de professores visando a inclusão deve ser pensada primeiramente na sua
organização e instrumentalização de ensino,
bem como a gestão da classe e seus princípios
éticos, filosóficos e políticos, que permitiram a
esses professores a reflexão e compreensão
Profundas mudanças sociais que se faziam presentes (a de seu verdadeiro papel e da escola na formaexemplo da industrialização/modernização do país, ace- ção dessa nova geração que deverá responder
leração da urbanização e reivindicações pela democrati- às demandas profissionais.
zação da escola pública, influências da “guerra fria” etc.)
gestaram os primeiros sinais de esgotamento do ideário
que fora aventado como ícone de uma educação moderna, democrática e humanista (MARTINS, 2010, p.17).

A autora explica sobre a importância
da organização dos tempos e espaços de
aprendizagem no agrupamento de alunos e no
planejamento das atividades. Pensar na sequEntre os anos de 1960 e 1970, há um ência didática adaptada às reais necessidades
predomínio do modelo de Taylor e Ford, cujo dos seus alunos e na consolidação da aprenobjetivo era a produção em massa e adequa- dizagem:
ção desses novos trabalhadores passa pela
educação, com as “teorias do capital huma- Nesta perspectiva de ensino, o professor situa-se como
no”. Esse novo modelo de educação priorizava mediador, considerando aspectos como: atenção às
a formação técnica adequando o cidadão ao diferenças dos alunos; variação de papéis que o professor assume diferentes situações de aprendizagem;
novo modelo de produção.
Já no final do século XX, houve o crescimento da concepção da pedagogia produtivista, que entra em choque com as ideias da
pedagogia tecnicista surgindo desse embate a
“visão crítico reprodutivista”. As ideias contra
hegemônicas surgem baseadas na concepção
de uma “educação popular”, bem como a pedagogia crítico social e a pedagogia histórico-crítica. Todas elas contribuíram para importantes debates no âmbito da educação e deram
importante colaboração para os avanços na
educação inseridos na Constituição de 1986
(MARTINS, 2010).
Outras vertentes pedagógicas foram
surgindo segundo o autor, porém sempre com
um olhar mercantilista sobre a educação, frisando sempre máxima racionalização e otimização
dos recursos. Entre elas podemos destacar os
mais conhecidos como: Neoescolanovismo –
“aprender a aprender”, Neoconstrutivismo –
“pedagogia das competências” aprendizagem
individual, Neotecnicismo - “qualidade total” escola como empresa (MARTINS, 2010).

organização dos alunos de forma que possibilite interações em diferentes níveis, de acordo com os propósitos
educativos (grupo – classe, grupos pequenos, grupos
maiores, grupos fixos) (FIGUEIREDO, 2013, p.142).

Há a necessidade de reconsiderar nossas crenças e valores. Os professores continuam querendo controlar as situações em sala
de aula, não dando a liberdade para o aluno e
exercendo forte autoridade no sentido de que o
aluno precisa sempre olhar para ela, sentar em
fileiras e com seus materiais pedagógicos sob
sua supervisão.
Nesse aspecto o espaço é o ponto primordial enfatizado pela autora, pois deve se
pensar em espaços preparados para todos os
níveis de desenvolvimento e idades apropriadas, que sejam organizados e ativos, que documentem e ensinem. Pensar o espaço de forma que todos os alunos tenham oportunidades
de aprendizado e de socialização, e ficando
ao professor a responsabilidade de substituir a
sua pedagogia tradicional pela pedagogia pensada na diversidade, é o que expõe a autora no
seguinte trecho:
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A escola, para se tornar inclusiva, deve acolher todos seus alunos, independentemente de suas condições sociais, emocionais, físicas, intelectuais, linguísticas, entre outras. Ela deve ter como princípio
básico desenvolver uma pedagogia capaz de educar
e incluir todos aqueles com necessidades educacionais especiais e também os que apresentam dificuldades temporárias ou permanentes, pois a inclusão
não se aplica apenas aos alunos que apresentam algum tipo de deficiência (FIGUEIREDO, 2013, p. 143).

Booth e Ainscow (2000, apud FIGUEIREDO, 2013), o percurso da inclusão irá ampliar e elaborar as competências e habilidades
dos professores, e que as experiências obtidas
irão ajudar na sua formação continuada agregando valores e conhecimentos no contexto
social, de história de vida e contribuíram para
uma prática mais acolhedora. Não se pode exigir que todos os professores ajam da mesma
forma, pois cada um terá uma visão própria das
práticas pedagógicas na inclusão. Portanto, os
autores concluem que não se pode esperar na
formação dos professores o desenvolvimento de ritmos e competências similares e que
sua prática pedagógica só será efetivamente
inclusiva se o espaço possibilitar sua atuação
inclusiva e a reflexão do seu próprio trabalho
pedagógico.
Seguindo na mesma linha de raciocínio
Santos (2013, apud MANTOAN, 2013), ressalta que para que a escola e as práticas docentes sejam condizentes com a inclusão devem
proporcionar o fortalecimento dos projetos políticos pedagógicos, sala de aula com eixo de
aprendizagem para todos, articulação da teoria
e prática, trabalho interdisciplinar, reorganização dos tempos e espaços e investimentos na
infraestrutura material e pessoal, bem como a
revisão do processo de avaliação.
A formação continuada do professor
deve ser em serviço, pois, a aprendizagem é
permanente e o desafio da educação é contínuo. Segundo a autora, são realidades que
podem ou não acontecer nas escolas e dependem do nível de comprometimento com a inclusão escolar.

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 seja de menor qualidade ou em menor
tempo.
Dentro desse contexto, a autora explica
que ainda, não justifica um ensino à parte, individualizado, com atividades que discriminam e
que se dizem ´´adaptadas´´ às possibilidades
de entendimento de alguns. A aprendizagem é
sempre imprevisível, portanto, o professor deve
considerar a capacidade de todos os alunos,
deixando de rotulá-los e de categorizar seus
alunos, entendendo que todos são capazes de
assimilar conhecimento e de produzi-los (MACHADO, 2013).
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, como
segue:
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É evidente que a educação dos alunos com necessidades educacionais especiais é um trabalho multidisciplinar que requer especialistas de diversas áreas atuando
com a escola. É bom ressaltar que a aprendizagem
transcende o campo escolar, porque os mesmos mecanismos que estão presentes no cotidiano. É nosso papel
educar para a vida e não somente para testes e avaliações pontuais. Isso se torna mais indelével quando educamos aprendentes com necessidades especiais, uma
vez que eles carecem de uma aprendizagem integradora, relacionada à vida social (CUNHA, 2015. p. 12).

Michels (2006), explica que a formação de licenciatura, especificamente no curso
de Pedagogia, com habilitação em educação
especial, e não em uma de suas áreas definidas pelas deficiências e deverá estar relacionada com o atendimento educacional dos alunos
com deficiência.

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).
Quanto à formação de professores de
hoje, há constantes mudanças tanto do ponto
de vista de conceitos e valores como de práticas. As competências que se esperam que
o professor domine se revelam cada vez mais
complexas e diversificadas. Espera-se que o
professor seja competente dominando, desde
o conhecimento científico do que ensina à sua
aplicação psicopedagógica, bem como em
metodologias de ensino, de animação de grupos, atenção à diversidade etc. Isto sem considerar as grandes expectativas que existem
sobre o que o professor deve promover no âmbito educacional. Alguns autores têm, por isso,
denominado a missão do professor na escola
contemporânea como uma “missão impossível” (BRASIL, 2008).

Seguindo ainda o 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
Poderia pensar que este problema se
ações pedagógicas.
resolverá com mais conteúdo na formação e
assim com a extensão dos currículos de formaPercebe-se ainda para a autora, a pro- ção. Mas não parece ser esta a solução. Não
posição que o professor atualmente continua é a simples aquisição de mais conhecimentos
ligado com o modelo da educação tradicio- de teoria que fará o professor mais capaz de
nal que, continua se organizando com base responder aos numerosos desafios que enno modelo médico-pedagógico, que acaba se frenta. Pode-se, assim, promover ao professor
confundindo com o conhecimento da educa- um conjunto de experiências que lhe permitam
ção especial. Estudos mostram que a grande aplicar estes conhecimentos num contexto real.
dificuldade do professor é aceitar a crítica a A profissão de professor envolve um grande
esse modelo, que está vinculado ao pensa- número de decisões que tradicionalmente são
mento dominante, não somente na educação da sua responsabilidade e que lhe contribuem
especial, mas na educação de modo geral, para um elevado grau de autonomia no quoticausando por muitas vezes o resultado do fra- diano da sua profissão (BRASIL, 2008).
casso escolar (CUNHA, 2015).
Por isso, é tão complexa a profissão
Ainda segundo a autora, na atualidade, e a sua devida formação e se torna claro o
a proposta dos professores, têm como máxima motivo pelo qual resulta insuficiente um sima inclusão. Porém sua manutenção tem sido o ples aumento de formação teórica. Conceder
modelo médico-pedagógico que nos faz pen- informação era, tradicionalmente, um dos itens
sar se este caminho está levando a qual cami- principais do processo educativo. Mas, a pronho? Sucesso ou fracasso?
fissão docente deixou de estar tão intimamente
comprometida com um ensino baseado na inSe é verdade que para a democrati- formação (BRASIL, 2008).
zação da escolarização os alunos com deficiência por meio de inclusão do ensino regular,
terão que ser superadas as barreiras impostas

473

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

O papel do professor mudou: de um
transmissor de informação, ele passou a ser
um facilitador do processo de aquisição de conhecimento. Este procedimento implica que
para que a informação se transforme em conhecimento precisa ser discutido, refletido e
completado. Esta é uma nova competência do
professor e da escola.
Tomando como exemplo uma dilatada
experiência na formação de professores na
área das NEE (NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS) tanto no campo graduado como
pós-graduado, vamos discutir os modelos e
estratégias que nos parecem mais adequados
para preparar os professores para os desafios
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).
Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela
arte. Não fugindo a esta situação positiva, por
volta da década de 80, novas abordagens foram introduzidas no ensino da Arte no Brasil. A
imagem ganhou um lugar de destaque na sala
de aula, o que representa uma das tendências
da Arte contemporânea e uma novidade para
o ensino da época. As imagens produzidas
tanto pela cultura artística (pintores, escultores)
como as produzidas pela mídia (propaganda
de TV e publicitária gráfica, clipe musical, internet) passaram a ser utilizadas pelos professores e alunos da educação básica (BRASIL,
2008).

no cinema, na dança, entre outras. A música
sempre esteve presente ao longo da história da
humanidade. Tão antiga quanto o Homem, a
música primitiva era usada para exteriorização
de alegria, prazer, amor, dor, religiosidade e os
anseios da alma (BRASIL, 2008).
A música tornou-se um objeto de estudo muito importante para os educadores e
demais envolvidos com o processo educativo,
pois além de oferecer um grande leque de possibilidades e abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.
Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e
influenciam na sociedade. Tudo o que acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou
indiretamente, pois vivemos num conjunto de
pessoas que compartilham propósitos, gostos,
preocupações e costumes, e que interagem
entre si constituindo uma comunidade (BRASIL, 2008).

Segundo Silva ( 1966) nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado movimento de mudanças nas organizações
sociais, consequente e interdependente dos
movimentos de mudanças políticas, econômicas, científicas e culturais: “Estamos vivendo
nesta nova sociedade em constante mudança,
que está se organizando e reorganizando de
acordo com as características da sociedade
em rede, da globalização da economia e da
virtualidade, as quais produzem novas e mais
sofisticadas formas de exclusão” (SILVA, 1996,
Uma transcrição literal sobre sua defini- p. 1).
ção é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: a música não é tarefa fácil porque apesar
A arte é uma forma de criação de linde ser intuitivamente conhecida por qualquer guagens, seja ela visual, musical, cênica, da
pessoa, é difícil encontrar um conceito que dança, ou cinematográfica, essas formas de
abarque todos os significados dessa prática. linguagens refletem o ser e estar no mundo, toMais do que qualquer outra manifestação hu- das são representações imaginárias de determana, a música contém e manipula o som e o minadas culturas e se renovam no exercício de
organiza no tempo. Talvez por essa razão ela criar ao longo dos tempos. Ao desenvolver-se
esteja sempre fugindo a qualquer definição, na linguagem da arte o aprendiz apropria-se do
pois ao buscá-la, a música já se modificou, já conhecimento da própria arte. Essa apropriaevoluiu. E esse jogo do tempo é simultanea- ção converte-se em competências simbólicas
mente físico e emocional (BRASIL, 2008).
por que instiga esse aprendiz a ampliar seu
modo singular de perceber, sentir, pensar, imaA arte é uma forma de o ser humano ginar e se expressar, aumentando suas possiexpressar suas emoções, sua história e sua bilidades de produção de leitura do mundo, da
cultura através de alguns valores estéticos, natureza e da cultura e também seus modos
como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode de atuação sobre eles.
ser representada através de várias formas, em
especial na música, na escultura, na pintura,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação, a arte, o conhecimento sensível e o autismo foram os temas mais abordados neste artigo. Constatou-se que a falta de atendimento especializado pode trazer consequências como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimentos físicos e emocionais, distúrbios de fala e atraso escolar. Uma vez que é crescente o número de pessoas com
necessidades especiais atuantes na sociedade.
Pôde-se ratificar que autismo não é doença. Porém não há motivos para subestimar a
capacidade de um autista. Nota-se que todo aquele que foge aos padrões sociais é excluído,
pois lhe é negado o direito de ser e de viver diferentemente das regras sociais criadas e impostas a todos.
Quanto à expectativa de utilizar a arte como mediadora na comunicação do autista, foi
alcançada e superada. Confirmou-se que a Arte é capaz de organizar e estruturar o mundo respondendo aos desafios que dele emanam; a Arte é um produto que expressa representações
imaginárias das distintas culturas que se renovam através dos tempos.
O processo artístico de ensinar arte é enfrentar muitos desafios, é ser capaz de comprometer-se em refletir as questões sociais, ecológicas e culturais. Perante questões tão complexas
como o autismo, a arte e a educação.
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A TECNOLOGIA NAS ESCOLAS COMO
FERRAMENTA DE ENSINO

RESUMO: São constantes as transformações e evolução das tecnologias, que exercem forte
influência na sociedade e especificamente no perfil dos estudantes, que desde pequenos
têm acesso às tecnologias. Essa modernização tem impulsionado as escolas a se adequar,
na perspectiva de tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para os estudantes. Buscando
garantir a utilização destes equipamentos seja assertiva por parte do professor, faz-se necessária a capacitação de forma que haja a habilidade não somente para manusear esses
recursos, mas um maior conhecimento sobre o uso das tecnologias e as ferramentas disponíveis para agregar na sua rotina pedagógica. Tanto para os professores quanto aos alunos
essas tecnologias promoveram uma aula diversificada e motivadora, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, são inúmeros os discursos sobre a “importância de
se utilizar recursos audiovisuais nas salas de aula, pois os alunos estão vivenciando o mundo
tecnológico na maior parte de suas ações diárias. As crianças e os jovens atualmente estão
mais habituados com esse contexto tecnológico e o professor que não conseguir se adequar
a esse mundo tecnológico e virtual” irá ficar para trás. A consequência disso poderá ser uma
sala completamente desmotivada e indisciplinada e, por vezes, sem o resultado qualitativo
esperado. Esse artigo tem como objetivo incentivar a formação continuada e capacitação dos
profissionais que atuam na educação, para que possam inovar suas práticas pedagógicas por
meio dos recursos tecnológicos.

Palavras-chave: Tecnologia; Recursos; Capacitação; Formação; Inovação.
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INTRODUÇÃO

O

avanço tecnológico tem chegado nas instituições de ensino, mesmo naquelas
inseridas em áreas vulneráveis, mostrando todos os seus recursos facilitadores
e ao mesmo tempo provocando a reflexão para a necessidade de novas mudanças e adequações, mudanças essas, que tem por objetivo melhorar a qualidade e oferta de
ensino, deixando de lado a lousa como ferramenta exclusiva de ensino, abrindo caminho para
novos recursos dentro da sala de aula.
É importante destacar que a implementação desses novos recursos, irá contribuir para
um melhor aprendizado e desempenho dos alunos. Essa necessidade de inovação na escolas,
têm destacado, que por muito tempo o professor foi visto como detentor do conhecimento, o
mesmo apenas falava e os alunos apenas ouviam, hoje o professor atua como mediador de
conhecimento, com o auxílio dos recursos tecnológicos, incentivando o aluno a refletir e contribuindo para a construção de sua aprendizagem.
Este trabalho tem por objetivo exibir algumas dessas ferramentas e de que forma o processo ensino-aprendizagem tem sido afetado pela exposição em massa dessa tecnologia:
Os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, o concreto, principalmente a imagem
em movimento. Combinam a dimensão espacial com sinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e racional.
Imagem, palavra e música, integram-se dentro de um contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as mensagens (MORAN, 2001, p. 33-34).

Posto isso podemos compreender que toda e qualquer forma de comunicação que
envolvem os avanços tecnológicos a partir do Século XX são fundamentais para a participação
efetiva e desenvolvimento do aluno, ampliando o seu processo de construção de conhecimentos para além da escola, ou seja, conhecimento para a vida, que irá contribuir na sua trajetória
profissional.
É fundamental o acesso e uso da tecnologia na escola, contribuindo para uma nova
estratégia pedagógica. Destacando as relações proporcionadas entre usuário e tecnologias, e
como esta interação pode contribuir e proporcionar novos saberes e ampliar o conhecimento
que está sendo desenvolvido (MORAN, 2001).
Percebe-se que o processo de implantação tecnológica nas escolas, ainda é tímido e
a maioria das escolas, principalmente da rede pública, ainda não possuem laboratórios de informáticas e equipamentos como computadores, notebooks, tablets, lousa digital e outras ferramentas que ofereçam recursos tecnológicos.
Algumas escolas possuem laboratórios de informática, mas muitos equipamentos não
funcionam, mostrando a necessidade de manutenção nos equipamentos. Outra dificuldade é o
acesso a internet, que não está acessível para todos na escola. Esses fatores contribuem negativamente na relação e aprendizado por meio da tecnologia aos alunos e professores (MORAN,
2001).
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Além das dificuldades apontadas, o professor tem o desafio diário de se atualizar e se
adequar ao mundo digital, o mesmo sabe da necessidade e da importância que o conhecimento
e domínio das tecnologias, irá inovar sua prática pedagógica, estimulando os alunos a se apropriar dos conteúdos e consequentemente o seu desempenho escolar.
Essa nova forma de educar, onde é utilizado as tecnologias dentro da sala de aula, é
importante refletir sobre a necessidade do professor se apropriar e se atualizar constantemente
das tecnologias, reconhecendo que o uso da tecnologia como instrumento de ensino, fortalecerá
também a relação professor e aluno (MORAN, 2001).
No decorrer desse trabalho, apresentaremos algumas das ferramentas disponíveis pela
diversidade e o avanço tecnológico, dessa forma não se restringe a um modo, mas de acordo
com as possibilidades de cada escola e a conhecimento de cada professor há um mundo variedade de recursos tecnológicos disponíveis, e que necessita de constante adequação e criação
de novos saberes mecanismos tecnológicos. É necessário não somente a Inclusão Digital, mas
também a Inclusão Social, tão discutida, mas ainda promovida com limitações e restrições (MORAN, 2001).
Ao final desse estudo pretende-se destacar a importância do uso da ferramenta tecnológica na sala de aula bem como o domínio e a postura adequada do professor.
A diversidade Tecnológica na prática pedagógica tem de auxiliar o professor em sua
atuação e não substituir sua presença. Para isso, é preciso estar muito atento aos avanços tecnológicos, pois fazem parte da modernidade e os recursos oferecidos são essenciais e de grande
valia à Educação, e oferecem benefícios de diversos prismas. Exemplificando isso podemos citar
Souza(2004):
As tecnologias e seus produtos não são bons e maus em si mesmos, os problemas, na maioria das vezes,
não estão na televisão, no computador, na internet, ou em qualquer outro tipo, e sim nos processos humanos que podem utilizá-los e empregá-los para a manipulação e emancipação humana (SOUZA, 2004, p. 56).

Dessa forma, se faz necessário compreender o que são essas ferramentas tecnológicas
e buscar inseri-las nas práticas pedagógicas, com domínio amplo para que sua utilização seja
significativa, inovadora, prazerosa e de qualidade, ou seja, a tecnologia deve ser um elemento a
mais, como estratégia de ensino e que irá contribuir no processo de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA
NAS ESCOLAS
As constantes transformações na sociedade e os avanços tecnológicos são cada
vez maiores, ocorrendo cada vez mais em um
curto período. Todas essas mudanças provocam alterações nas mais diversas formas de
vida e integrações, a tecnologia está cada vez
mais inserida na sociedade e faz parte dessas
transformações (PAIS, 2005).

Este é, talvez, um dos principais argumentos para justificar a importância do estudo
da interatividade no contexto da inserção dos
computadores na educação escolar. O aluno
precisa se apropriar do conhecimento tecnológico, estabelecendo uma relação e interatividade com as ferramentas, para que a tecnologia
seja uma ponte de acesso para o conhecimento (PAIS, 2005).
Contudo, a tecnologia deve ser implantada como uma estratégia pedagógica adicional, que completa e auxilia na prática pedagógica, não sendo obrigatório em todas as aulas.
É preciso um equilíbrio entre as mais diversas
maneiras de ministrar uma aula, não excedendo uma estratégia e assim anulando outras
(PAIS, 2005).

A inclusão digital tem se mostrado
fundamental e necessária no processo tecnológico e tornar acessível o conhecimento digital tem sido um desafio, pois o mundo digital
pode ser algo acessível e fácil para alguns, no
aspecto de domínio da tecnologia, porém para
outros, é algo incompreensível e de difícil acesO professor precisa dominar o básico
so, havendo a necessidade de ampliar o saber
das ferramentas tecnológicas, e se atualizar sotecnológico para a sociedade.
bre as novidades que aproximam a nova socieSendo assim, é de extrema importân- dade e, assim, possa promover o aprendizado
cia que a escola e os professores se apropriem do aluno e mediar o conhecimento sem que a
dos conhecimentos tecnológicos, atuando tecnologia substitua sua presença e conhecicomo mediador de conhecimento e incentivan- mento (PAIS, 2005).
do o uso consciente dessas ferramentas para
além das paredes das escolas (PAIS, 2005).
Faz-se urgente e necessária a ampliação das ferramentas tecnológicas no âmbito
escolar e decorrente disto a formação e capacitação dos profissionais nela inseridos para que
essa inclusão digital seja qualitativa e significativa para o processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com o autor Pais (2005), o
sucesso do computador como uma tecnologia
que pode favorecer a expansão da inteligência
depende da forma como ocorre a relação entre
o usuário e as informações contidas no programa por ele utilizado.

As relações humanas devem ser valorizadas e respeitadas sem que as máquinas se
tornem o ponto central. Os avanços tecnológicos fazem parte da Evolução da Sociedade,
mas esta não deve dominar as relações e definir as interações (PAIS, 2005).
No ambiente escolar, o desenvolvimento do aluno, segundo Vygotsky, acontece
em momentos que favorecem as interações, ou
seja, a aquisição de conhecimento por meio
das interações com os outros indivíduos e com
o meio (aqui entendido como um conjunto de
elementos ou indivíduos), (PAIS, 2005).
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Os recursos tecnológicos devem ser
instrumentos de aprendizagem e favorecer as
interações. Promover desafios que possibilitem ao aluno interagir com as ferramentas e,
ao mesmo tempo, integrar-se ao grupo, essas
interações enriquecem a prática pedagógica.
As aulas devem ser enriquecidas com práticas diversas, sair do tradicional e convencional
(PAIS, 2005).

O maior desafio agora é inserir no
mundo tecnológico todos os professores, principalmente os que ainda se recusam, a se
atualizarem com formações, capacitações e
treinamentos que os tornem preparados para
fazer da informática sua aliada no processo
ensino-aprendizagem. Será um grande desafio
esse processo de atualização dos professores,
mas é um desafio necessário que contribuirá
O professor deve se atentar à neces- positivamente na sua prática pedagógica diária
sidade de aprendizado e dificuldade de cada (BELLONI, 1998).
aluno, respeitando sua individualidade e ritmo
O papel do professor é orientar o alude aprendizagem, criando estratégias que estimulem o interesse pela atividade e consequen- no a realizar pesquisas qualitativas, verificar a
temente a construção do conhecimento. Sendo veracidade da informação e proporcionar conassim, todos devem ser percebidos, respeita- dições para que esta ferramenta venha a endos e inteirados (PAIS, 2005).
riquecer o seu conhecimento, auxiliando nas
suas dificuldades e suas responsabilidades
diante de uma ferramenta tão “poderosa”, pois
TECNOLOGIAS NO AMBIENTE
como tudo essa tecnologia também tem seu
lado obscuro, principalmente a internet que
ESCOLAR
sem dúvida é a maior fonte de acesso à inforConforme Belloni (1998), as tecnolo- mação e conhecimento que qualquer ser hugias da informação chegaram no Brasil no iní- mano já teve disponível, e que também circula
cio da década de 90, trazendo consigo espe- materiais de qualidade duvidosa e até mesmo
rança de uma nova era digital e conhecimento. criminosa (BELLONI, 1998).
Atualmente, vivenciamos os grandes avanços
É evidente que os avanços tecnológitecnológicos, que trouxeram a modernização
e conforto para toda a sociedade, inclusive o cos geram mudanças e proporcionam inovação
a todo instante, por isso, se faz necessário, que
fácil acesso a todo tipo de informação.
a capacitação e formação dos profissionais da
É importante destacar que informação educação deve ser cada vez mais frequente e
não é conhecimento, o conhecer envolve al- até obrigatória (BELLONI, 1998).
guns critérios, como por exemplo, o estabelecimento de relações entre informações isoladas. Nesse contexto, muito do que é chamado
conhecimento escolar é apenas informação
(BELLONI, 1998).
A informática, é de extrema importância na atuação do professor moderno. Com
ela o professor consegue inovar as suas aulas, inserindo uma grande variedade de efeitos
visuais e sonoros, que enriquecem e estimulam a participação e interações entre aluno e
aprendizagem. Porém, mesmo diante de tanta
tecnologia o professor é, e sempre será indispensável (BELLONI, 1998).
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A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS

UM NOVO OLHAR NA FORMA DE
EDUCAR

Segundo Borges (2005), inclusão digital é o nome dado ao processo de democratiSegundo Antonio (2020), se o proceszação do acesso às tecnologias da informação so de aprendizagem, em sala de aula, for uma
e tem como objetivo promover o desenvolvi- experiência significativa e de sucesso, o alumento de redes de internet, oferecendo assim no constrói uma representação de si mesmo
meios de comunicação e conhecimento.
como alguém com potencial, alguém capaz.
Essa inclusão tem simplificado a rotina das pessoas. As escolas, principalmente
os estabelecimentos de ensino privado estão
equipando e modernizando suas estruturas
com laboratórios de informática, contratando
técnicos e professores com formação específica para o espaço. Já nas escolas públicas,
esse processo de implementação ainda é tímido, já que algumas escolas públicas não
possuem laboratórios de informáticas e as que
possuem, sofrem com equipamentos quebrados, sem manutenção e a escassez de internet, e o laboratório geralmente é ministrado por
um estagiário, que trabalha por um curto período, limitando o tempo de funcionamento do
mesmo, e isso compromete o acesso livre dos
alunos para realizarem pesquisas e trabalhos
(BORGES, 2005).

Se for o contrário, uma experiência de
fracasso, o aluno poderá ficar desmotivado e
muitas vezes faz um bloqueio ao se considerar
fracassado, buscando culpados pelo seu conceito negativo e começa achar o professor e
suas aulas chatas e insignificantes (ANTONIO,
2020).
Nesse contexto, é preciso a participação conjunta da escola, da família, do aluno
e dos profissionais ligados à educação, assim
como, o professor deve refletir e reorganizar as
suas práticas pedagógicas, reconhecendo a
necessidade de se inovar, para que o conhecimento trabalhado em sala de aula possa contemplar todos os seus alunos, entendendo que
cada aluno é único e por isso, cada um tem
uma forma e um ritmo de aprendizagem, cabendo ao professor administrar essa situação
e garantir a qualidade de ensino e aprendizado
(ANTONIO, 2020).

Esse fato desfavorece o aluno que vem
das escolas públicas e precisa concorrer com
alunos mais preparados das redes privadas,
nos vestibulares para ingresso na faculdade.
É preciso universalizar o uso tecnológico para
todas as escolas, públicas e privadas, garantinA utilização das ferramentas tecnolodo a todos o direito ao acesso e educação de gias auxiliará o professor nas suas atividades,
qualidade (BORGES, 2005).
de maneiras mais atrativas e lúdicas, estimulando a participação e interação de todos os
Esse contato com a tecnologia da infor- alunos nas atividades.
mação é fundamental, pois prepara esse aluno desde o ensino fundamental para o contato
É necessário que as escolas disponibicom o mundo digital. Dessa forma, o aluno se
lizem recursos tecnológicos, com laboratórios
aprimora a cada ciclo escolar, ampliando seus
conhecimentos e adquirindo novos saberes, de informáticas, equipamentos modernos, rede
que irá contribuir para o seu ingresso na fa- de internet para os alunos pesquisarem, moniculdade e no mercado competitivo de traba- tores nos laboratórios de informática, formação
lho, também para as mais diversas atividades e capacitação de professores para o usos de
que o acompanharão durante toda a sua vida. tecnologias e projetos que estimulem o protaOs recursos tecnológicos devem possibilitar o gonismo do aluno e a importância da tecnolomanuseio das informações para uma reflexão gia como ferramenta para o processo de ensimaior e assim uma aprendizagem eficiente e no-aprendizagem (ANTONIO, 2020).
de qualidade (BORGES, 2005).
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O PROFESSOR NA ERA DA
TECNOLOGIA
Nestas últimas duas décadas há uma
pergunta que não quer calar, será que um dia
os computadores irão substituir os professores
nas salas de aula? Esse período, exatamente
no século XX, é justamente o da chegada das
tecnologias nas escolas como complemento
auxiliar aos professores (HAETINGER, 2004).
Para muitos professores esses recursos tecnológicos têm sido um novo desafio,
muitos não estão acostumados com tanta tecnologia, e defendem o ensino a “moda antiga”
com a lousa, o giz e o apagador. De certa forma, o medo associado ao uso da tecnologia
nas salas de aula, tem dificultado o entrosamento com as novas tecnologias de informação e comunicação para a sua prática pedagógica atual (HAETINGER, 2004).
Alguns professores já mudaram a forma de atuação e se atualizaram junto com a
sociedade digital, outros, porém, continuam
com a metodologia utilizada desde a década
de 80, onde o professor é visto como detentor
do conhecimento e o aluno só recebe esse conhecimento.
Essa forma de ensino é ultrapassada,
pois o aluno aprende de forma diferente e cabe
ao professor adaptar e inovar as suas práticas
pedagógicas, para que todos os alunos possam aprender efetivamente e o uso dos recursos tecnológicos, têm trazido grandes avanços
e contribuições para o processo de ensino-aprendizagem (HAETINGER, 2004).

É importante enfatizar, que os computadores e os novos recursos tecnológicos nunca
poderão substituir o professor, e sim complementar e simplificar a prática pedagógica. Os
professores que atuam da mesma maneira de
décadas atrás, certamente vivenciam problemas de indisciplina por parte dos alunos, pois
muitos não se sentem estimulados quando a
aula se resume em lousa e cópias (HAETINGER, 2004).
O novo profissional precisa estar ciente
que sua função hoje, não é apenas o de transmitir informações, mas trabalhar para serem
mediadores no seu processo de construção
e aquisição de novos saberes (HAETINGER,
2004).

NOVAS TECNOLOGIAS APROXIMAM
ALUNOS E PROFESSORES
As novas tecnologias hoje adotadas
nas salas de aula têm contribuído muito na
aproximação entre alunos e professores. O
modelo de sala de aula com o quadro negro,
como único recurso de trabalho, aos poucos,
está ficando para trás (CARBONARI, 2001).
No contexto contemporâneo, algumas
escolas têm disponibilizado um projetor multimídia, para que o professor juntamente com o
seu notebook possa ministrar suas aulas, com
recursos visuais e dinâmicos estimulando e
atraindo a atenção do aluno para sua proposta
pedagógica. Outras instituições com mais recursos, no caso das escolas particulares, muitas possuem lousa digital ou interativa para ministrar as aulas (CARBONARI, 2001).
Mesmo com os recursos tecnológicos,
a interação aluno x professor é efetiva e constante. Segundo os próprios alunos essas tecnologias empregadas em sala, fazem com que
exista uma maior aproximação com o professor, pois se interessam mais pela aula e buscam cada vez mais se apropriar dos conteúdos
e saberes (CARBONARI, 2001).
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Para alunos que vivem essas duas realidades dizem que quando estão em sala de
aula com metodologia antiga, nesse caso lousa e giz, se desgastam mais do que quando
estão em uma escola já existe a utilização de
recursos tecnológicos, mas práticas pedagógicas (CARBONARI, 2001).

É claro que nem todos têm acesso aos
recursos tecnológicos, a desigualdade social ficou escancarada nesta pandemia, e os alunos
com menos recursos ficaram prejudicados. O
destaque é para a importância e necessidade
do professor se atualizar e se apropriar do uso
dos recursos tecnológicos, como ferramenta fundamental que auxiliará no processo de
Efetivamente, é uma tendência positi- aprendizagem e simplificará a sua prática diva e inovadora nas escolas, sendo ainda um ária.
desafio nas redes públicas, que já avançaram,
mas ainda estão atrasadas quando comparadas com outras escolas da rede privada. Os
alunos colocando na prática tudo o que aprendem em sala de aula na parte teórica, agregam
conhecimentos que se tornaram diferenciais na
busca de uma colocação no mercado de trabalho (CARBONARI, 2001).

TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Não podíamos deixar de falar do uso
das tecnologias em tempos de Pandemia, que
trouxe à tona várias reflexões sobre a importância das interações para o desenvolvimento e
aprendizado e que a tecnologia jamais substituirá a presença de um professor (CARBONARI, 2001).
Diante desse desafio e distanciamento social, as escolas e famílias tiveram que se
reinventar. O professor que sempre foi resistente ao uso das tecnologias em suas aulas,
de um dia para o outro teve que se adaptar
e aprender rapidamente a fazer o uso desse
recurso, e agora o recurso não mais como um
complemento pedagógico, mas como um único canal de comunicação para o processo de
ensino-aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas tecnologias têm contribuído para um novo modo de ensino, a implantação de
novos recursos em sala de aula tem estimulado a participação dos alunos, socialização e interações que facilitam a aprendizagem.
Em parceria com tecnologias a inclusão digital para dentro das escolas, é de extrema
importância, orientar os alunos sobre a forma correta de utilizar e pesquisar ferramentas como a
internet ou até mesmo como utilizar um determinado software para edição de textos, trabalhos,
pesquisas qualitativas em todas as disciplinas curriculares.
É importante destacar e promover reflexões acerca da necessidade de os professores
estarem preparados e dominarem efetivamente os recursos tecnológicos, com formações e capacitações direcionadas para a área educacional.
Assim sendo, muitos são os professores que já se adaptaram com as novas mudanças,
mas outros ainda insistem em manter a mesma metodologia utilizada há décadas passadas e se
apresentam resistentes à era digital.
Por vezes há o receio e o medo de que essas tecnologias possam vir a substituir a figura
humana do professor em sala de aula. No entanto, por mais funcionais que sejam os recursos
tecnológicos, o ser humano é ferramenta única e insubstituível quando se trata da necessidade
das interações e socialização nas relações pessoais e bem como a construção e ensinamentos
de valores morais e sociais.
E a pandemia reforçou a importância das interações no processo de desenvolvimento e
aprendizado nas escolas e mostrou que tecnologia e humanos, podem atuar em conjunto e cada
um tem a sua importância e valor.
Dessa forma professor e tecnologia precisam se aliar para promover ações que resultem
na Inclusão Digital e Inclusão Social dos mais diversos indivíduos e ampliar as possibilidades
de construção e consolidação das aprendizagens no dia a dia do indivíduo, seja este professor
e ou aluno.
Como tudo na vida, deve-se haver um equilíbrio, tanto o excesso quanto a falta podem
ser prejudiciais. O professor deve ter claro que a evolução tecnológica acontece de maneira
constante, o que requer um preparo e uma atualização constante.
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EDUCAÇÃO HÍBRIDA UM NOVO CONCEITO DA
ATUALIDADE

RESUMO: O objetivo geral desta pesquisa foi o de problematizar a questão do Ensino Híbrido
na educação da atualidade, levando em consideração um momento tão delicado que estamos
passando, que é a Pandemia da Covid-19. Como objetivo específico, foi de investigar dentro
do contexto de conhecimentos preexistentes o que é o Ensino Híbrido e o que através do
cenário da Pandemia tivemos de mudanças que se tornarão permanentes na Educação. Para
isso, foi realizado um estudo de dados secundários, por meio de pesquisa bibliográfica (Paula
Freire, José Moran, Ángel Pérez Gomes, Milton Santos, Antônio Joaquim Severino) em fontes
diversas, tais como livros, periódicos, bancos de teses e dissertações, com objetivo de desenvolvimento de um artigo científico com o tema supracitado.

Palavras-chave: Híbrido; Tecnologia; Redes; Aprendizagem; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

stamos vivendo um contexto histórico de grande transformação e diante desse fato
o processo educacional precisa se reinventar para que assim seja mais híbrida e
diversificada e não mais engessada. Diante da realidade é possível implantar novos processos de aprendizagem, contínuos, digitais, informais e formais.
O processo de aprendizagem a distância não pode ficar caminhando firmado na esteira do conteudismo, é preciso se abrir para as mais diversas possibilidades de aprendizagem,
compartilhamento e flexibilidade. Há uma necessidade real de se implementar e desenvolver
diversas formas de aprendizagem ativa que propiciem aos estudantes uma maior e melhor compreensão das atividades propostas em aula.
Hoje há uma grande possibilidade das instituições de ensino implementarem o ensino
híbrido, tanto as mais sofisticadas, quanto as mais carentes. Referente às escolas mais carentes,
é possível desenvolver caminhos significativos e relevantes aos estudantes, e como ferramenta
tecnológica temos o uso dos aparelhos celulares.
É notório que temos as mais diversas realidades, principalmente dentro das comunidades localizadas nas periferias, portanto, mesmo assim, ainda é possível, mediante um trabalho
da escola junto com a comunidade, colocar em prática o ensino híbrido e o uso da tecnologia
no sistema de aprendizagem.
Sendo assim, nesse artigo, irei buscar mostrar o lado positivo e o lado negativo desse
sistema de ensino, além disso, também busca expor os questionamentos e entendimentos sobre
esse tema tão discutido e polarizado, mas que ao passar dos dias, mais vai se tornando realidade em nosso sistema educacional.
Para tanto, este artigo justifica-se pelo fato de: os prós e contras do sistema de Educação
a Distância; a falta de cultura referente a esse sistema de ensino; dificuldade para se adquirir
conhecimento e conclusão do curso.
Quanto à problemática, tem-se as seguintes questões que serão respondidas no decorrer deste trabalho: Será que as IES estão prontas para oferecerem o sistema EAD?
Os docentes estão motivados e capacitados a ensinar nessa modalidade? Será que realmente é possível aprender alguma coisa em aulas Online?
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relação entre a educação on-line e a presencial
é potencializar o que existe de melhor em cada
Será realizado um estudo de dados se- ambiente, tornando o ensino mais significativo
cundários, por meio de pesquisa bibliográfica e eficiente para cada aluno (PÉREZ GÓMEZ,
em fontes diversas, tais como livros, periódi- 2015).
cos, bancos de teses e dissertações, com obA geração que temos dentro de nosjetivo de desenvolvimento de um artigo científisas escolas já nasceram em um mundo com
co com o tema supracitado.
internet e desde pequenos já querem ter à mão
essa tecnologia, mas não podemos deixar de
O objetivo da escolha do artigo científilevar em conta a importância das relações inco é poder apresentar o resultado de um estuterpessoais com os colegas e professores, o
do aprofundado proporcionado pela análise da
que é essencial para desenvolver a noção de
produção de autores renomados nesta área do
comunidade, promover amadurecimento emoconhecimento.
cional, ter contato com as diferenças, contribuindo de forma significativa no processo de
O ENSINO HÍBRIDO E OS BENEFÍCIOS ensino aprendizagem de forma integral dos
PARA EDUCAÇÃO
alunos (PÉREZ GÓMEZ, 2015).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme pesquisas, o surgimento das
primeiras máquinas trouxe mudanças nas formas da sociedade agir, pensar e, principalmente, comunicar e se relacionar e essas mudanças já estão postas e não temos como voltar
no tempo (PÉREZ GÓMEZ, 2015).
A utilização de tecnologias e mídias diversas estão por todos os lados, não temos
como escapar e nem como ignorar, tornando-se cada vez mais fundamental a utilização
desses recursos no contexto educacional (PÉREZ GÓMEZ, 2015).
A cultura, enquanto conceito sociológico que engloba toda expressão artística, musical, de crenças, costumes, literária, linguagem
falada e escrita, leis, rituais, religiosidades, já
está entrelaçado pelas mídias e a tecnologia.
Desta forma não podemos deixar de olhar com
atenção para esse tema, refletindo como podemos utilizar as mídias e tecnologias a favor
da aprendizagem dos estudantes (PÉREZ GÓMEZ, 2015).
O ensino híbrido trata-se de um modelo
de educação que mescla o ensino on-line e
o ensino off-line ou presencial. Esse processo
acima de tudo deve ser visto como um processo de ensino contínuo, e não duas formas
separadas, distintas e totalmente diferentes. A

Vivemos em uma época na qual as
crianças estão começando a usar tecnologias
e a ter contato com computadores, smartphones, tablets, entre outros, cada vez mais cedo,
Pérez Gómez (2015, p.22) alerta que “A vida
cotidiana de crianças, jovens e adultos se encontra profundamente alterada pela ininterrupta
e poderosa penetração social das novas tecnologias da informação e da comunicação [...]”.
É fundamental que a educação busque ferramentas para potencializar o ensino das novas
gerações.
A questão da tecnologia, das mídias a
serviço da educação vão muito além do que
colocar novas máquinas, aplicativos, sites e
plataformas como substitutos do professor.
Como Seymour Papert propõe, não
basta colocar essas novas máquinas para continuar fazendo o mesmo papel de outras que
estão sendo substituídas por operações mais
rápidas e práticas, o desafio da educação é
como relacionar as Tecnologia de Informação
e Comunicação com a Educação, como utilizar
novos meios de expressão, novas ferramentas
para proporcionar aos estudantes uma autonomia e inserção nesse mundo tecnológico (PÉREZ GÓMEZ, 2015).
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A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) apresenta de maneira transversal as
questões da tecnologia e computação, destacando a necessidade de se “compreender,
utilizar, criar tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais
(incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver-problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2017).

para noite reinventar as metodologias de ensino, amparados pelas tecnologias digitais, para
apaziguar os inegáveis prejuízos na educação
de tantas crianças, jovens e adultos, mesmos
os mais resistentes tiveram que se render e utilizar novos métodos para alcançar seus alunos
(SANTOS, 1996).
Para Kenski, o conjunto de:
[..] conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e a 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 e criar
o produto, serviço, o processo. Ao conjunto de tudo
isso, chamamos de tecnologia (KENSKI, 2012, p. 24).

Como consta na competência geral 5.
Nesse contexto, é preciso lembrar que incorporar as tecnologias digitais na educação não
se trata somente de ter um suporte ou meio
Olharmos para esse conjunto nos faz
para promover aprendizagens, mas sim utilizá-las com os alunos para que construam conhe- focar no processo, na construção, entender as
cimentos com e sobre o uso delas ((BRASIL, partes e seus funcionamentos, desmistificando
a tecnologia, desvendando seus mistérios e as2017).
sim agindo sobre ela (KENSKI, 2012).
Desmistificar essas ferramentas, dar
Esta forma de encarar as tecnologias e
significado ao uso delas no nosso contexto do
dia a dia é essencial para que usemos cada as mídias, possibilita aos estudantes e a quem
vez mais suas propriedades para nos apropriar- se aproxima desses recursos, encontrar novas
mos do nosso entorno como seres ativos. Tec- possibilidades, um empoderamento por passar
nologia é tudo que o homem construiu para lhe entender melhor aquilo que não dominava, poajudar a resolver problema ou facilitar alguma der transformar e intervir em processos que lhe
atividade, ou, ainda, segundo o geógrafo Milton farão mais autônomo, gerando possibilidades
Santos, tais instrumentos “já não são prolonga- de transformações pessoais e também coletimentos do seu corpo, mas que representam vas (KENSKI, 2012).
prolongamentos do território, verdadeiras próO tempo presente de pandemia, nos
teses” (SANTOS, 1996, p.158).
tira de uma recomendação ao ensino híbrido,
Próteses essas das quais não vivemos passando a ser uma exigência para o tempo vimais sem, são ferramentas, processos, méto- vido. Estamos inseridos em um ambiente virtudos, habilidades que no decorrer das décadas al e em um futuro próximo, um retorno às aulas
foram sendo desenvolvidas envolvendo nossas que mesclam o on-line e o presencial.
vidas por ferramentas analógicas e digitais, das
Essa reinvenção já nos aproximou das
quais somos dependentes (SANTOS, 1996).
mídias, podcasts, vídeos, músicas, notícias, doO ensino híbrido é uma das maiores cumentários, como recursos efetivos no conhetendências da educação no século XXI, uma cimento acadêmico e não temos mais como
metodologia que tem como objetivo aliar méto- recuar, sendo assim, precisamos encarar as
dos de aprendizagem on-line e presencial, se ferramentas tecnológicas como uma possibihá alguns meses isso era um grande desafio, lidade didaticamente vantajosa e não apenas
uma situação frequentemente adiada por mui- como uma transposição de métodos tradiciotas instituições e profissionais da educação, nais para plataformas digitais (KENSKI, 2012).
com a pandemia da Covid-19 esse quadro
mudou radicalmente, fomos obrigados do dia
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A SALA DE AULA COMO ESPAÇO PARA nologias e Mediação Pedagógica, como regra
geral, nos encontraremos na sala de aula para
AS NOVAS TECNOLOGIAS

nos conhecermos, organizar os procedimentos
didáticos, motivar os alunos, pautar as etapas
e os instrumentos que serão usados nas etapas de pesquisa, organizar a alternância com
outros ambientes (GÓMEZ, 2015).

Vivemos em um mundo que cobra resultados, testes, notas, parâmetros, as práticas
pedagógicas têm algum ou todos esses indicadores como base, objetivo e preocupação. As
mudanças que estão presentes na sociedade
Passado um tempo, voltaremos para
implicam em reinventar a educação como um
todo, em todos os níveis e de todas as formas a apresentação dos resultados, para uma troca de experiências, para a contextualização e
(GÓMEZ, 2015).
generalização da aprendizagem individual e
As tecnologias digitais, estão cada vez coletiva. E, assim, iremos intercalando novas
mais portáteis, mais fáceis de serem manipula- situações presenciais com atividades fora da
das e mais baratas. Ter um laboratório na esco- sala de aula (GÓMEZ, 2015)

la e visitá-lo esporadicamente durante algumas
O ensino híbrido tem como foco fazer
aulas, não faz mais tanto sentido, quando muitos já possuem um computador em suas mãos do aluno um parceiro-pesquisador, esse modelo de sala de aula no ensino presencial e a
com seus smartphones (GÓMEZ, 2015.
distância, deve ser o desenvolvimento de pesSegundo Horn, Staker e Christensen quisas, de todas as formas, utilizando todas as
(2015, p.56) “Ensino híbrido é qualquer pro- mídias, todas as fontes, todas as maneiras de
grama educacional formal ao qual um estudan- interação. Pesquisas estas que podem ser feite aprende, pelo menos em parte, por meio do tas às vezes todos juntos, outras em pequenos
ensino online, com algum elemento de controle grupos, outras individualmente, sendo feitas de
do estudante sobre o tempo, o lugar e o cami- forma presencial e virtual, pois podem ser na
nho e/ ou ritmo”, portanto a partir do que se escola ou em diversos espaços e tempos (GÓé mencionado pelos autores (2015), pode-se MEZ, 2015)
compreender que o aluno têm controle do temA aula presencial se torna um ambienpo em que está estudando e com os estímulos
a Educação Híbrida, o aluno passa ter autono- te para relacionar os resultados, compará-los,
contextualizá-los, aprofunda-los, sintetizá-los,
mia durante a aprendizagem.
esse retorno com as informações colhidas dá
Os alunos, professores e comunidade uma outra dimensão para esse aprendizado,
escolar caminham para poder aprender em sendo um encontro tanto intelectual como afequalquer espaço presencial e digital. As pla- tivo.
taformas estão nas mãos dos estudantes, proO grupo já se conhece, mas o fortafessores, onde quer que estejam. Portanto, é
preciso aprender a gerenciar vários espaços e lecimento do vínculo vai sendo formado com
integrá-los de forma aberta, equilibrada e ino- as trocas de experiências e as vivências. Vão
aprendendo juntos, tirando dúvidas coletivas,
vadora à sala de aula.
avaliando o processo virtual, fazendo ajustes.
A sala de aula presencial tradicional As explicações das próximas etapas são pasprecisa ser redefinida, identificamos esse am- sadas para que o grupo continue pesquisando,
biente como regular para todos os processos se encontrando virtualmente, contribuindo com
de ensino-aprendizagem, mas aos poucos se o processo de aprendizagem (GÓMEZ, 2015).
tornará um local de começo e de finalização de
atividades. Como é tratado no livro Novas Tec493
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Um dia todas as salas de aula estarão
conectadas em rede, possibilitando atividades
não presenciais, mas com todos conectados.
Como essa é uma realidade ainda distante, o
professor pode programar em uma de suas primeiras aulas, uma visita com os alunos ao laboratório de informática, para orientá-los como
devem ser feitas as pesquisas na Internet, a
como encontrar os materiais mais significativos
para a área de conhecimento que será trabalhado com o grupo, para que aprendam distinguir informações relevantes de informações
sem referência. Ensinar a pesquisar na WEB
ajuda os alunos na realização de atividades virtuais depois, a sentir-se seguros na pesquisa
individual e grupal (GÓMEZ, 2015).
Um ponto muito importante também é o
de capacitar os alunos para o uso das tecnologias necessárias para acompanhar o curso em
seus momentos virtuais, como conhecer a plataforma virtual, as ferramentas, como se coloca
o material, como se envia as atividades, como
participar dos fóruns, de chats, como tirar as
dúvidas técnicas, familiarizando a turma para
que todos tenham uma informação comum sobre as ferramentas, sobre como pesquisar e
sobre os materiais virtuais (GÓMEZ, 2015)
Essa capacitação parece que não tem
importância para a famosa Geração Z, os nativos digitais, mas sabemos que uma parcela
possui graves problemas de concentração e
leitura. Nesse tempo de pandemia muitas equipes pedagógicas tiveram uma série de reclamações de alunos, que estavam desesperados
por não conseguirem enviar e-mails com anexos, responder atividades na plataforma digital,
preencher formulários de solicitação de mudança de senha (GÓMEZ, 2015)
Essas experiências demonstram que
uma parte dos educandos está na dependência da presença física de um professor para
esclarecimento de dúvidas básicas para o ensino remoto. Por isso o ensino híbrido tem um
importante papel na autonomia dos nossos
educandos (GÓMEZ, 2015)

A utilização de ambientes virtuais de
aprendizagem se fortalece na medida que os
alunos já se conhecem, já possuem as informações básicas de como pesquisar e de como
utilizar os ambientes virtuais. O professor precisa agora fazer a gestão do tempo a distância
com o tempo presencial (MONTEIRO, 2019).
Verificar o que vale a pena fazer pela
Internet, que ajudará a melhorar a aprendizagem, fazendo que os educandos se mantenham motivados, trazendo novas experiências
para a turma, enriquecendo o repertório coletivo (MONTEIRO, 2019).
Os ambientes virtuais são vários, temos os simples (por exemplo as páginas de
grupos), os mais complexos (plataformas virtuais integradas), os gratuitos, os pagos, os de
código fechado (gratuitos ou pagos, nos quais
não se pode mexer no código-fonte), os de código aberto. Esses ambientes incorporam cada
vez mais recursos de comunicação em tempo
real e off line, de publicação de materiais impressos, vídeos etc. Recursos de edição online,
onde professores e alunos podem compartilhar
ideias, modificar textos, comentá-los de forma
coletiva (MONTEIRO, 2019).
Podem fazer discussões organizadas
por tópicos (off line) ou fazer discussões ao
vivo, com som, imagem e texto. Sendo preciso gerenciar e organizar atividades que se encaixam em cada momento do processo e que
dialoguem e complementam o que estamos
fazendo na sala de aula (MONTEIRO, 2019).
Existem três campos importantes para
as atividades virtuais: o da pesquisa, o da
comunicação e o da produção-divulgação. A
pesquisa se baseia na busca individual de temas, experiências, projetos e textos. Através
da comunicação pode realizar debates, sejam
off e on-line sobre esses temas e experiências
pesquisados. A produção então é a concretude
desse processo, é a divulgação dos resultados
no formato multimídia, hipertextual, que é linkado e publicado para acesso dos colegas do
grupo (MONTEIRO, 2019).
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É importante ressaltar que uma sala
aberta para a tecnologia, por si só, não é capaz de transformar a prática de um professor.
Essa abertura deve ser usada para, de forma
contextualizada, aproximar a rotina da sala de
aula com os que os alunos já estão acostumados na vida real. Usar recursos como tablets,
lousas digitais, celulares, aplicativos, acesso
a internet, permite que as aulas ganhem vida
nova, podendo apresentar aos alunos conteúdos por meio de plataformas atraentes, estreitando o relacionamento entre professor e aluno,
que passam a compartilhar a mesma realidade
(MONTEIRO, 2019).

desenvolvam capacidades como a resolução
de problemas, o olhar sistêmico, o pensamento
criativo, o que os empodera a fazer melhores
escolhas em suas ações pelo mundo (MONTEIRO, 2019).

Como descrito por Severino (2007,
p.25) “[...] o conhecimento deve ser adquirido não mais através de seus produtos, mas
de seus processos. O conhecimento deve se
dar mediante a construção dos objetos a se
conhecer e não mais pela representação desses objetos”. De acordo com essa fala o conhecimento é resultado de toda experiência,
aprendizagem, conceitos, nos processos que
Toda essa estrutura falada até agora, surgem durante a ressignificação dos objetos,
nos mostra uma sala de aula ideal, que deveria ou seja, nos fatores que contribuíram para que
ser a realidade das nossas escolas, um local a pesquisa seja efetivada.
preparado para o acesso, a troca, interação,
experiências. O Anuário Brasileiro da EducaPodemos não ter laboratórios em muição Básica de 2019 ressalta:
tas escolas, mas a maioria dos nossos alunos tem um aparelho celular. Começando por
O direito à Educação de qualidade ainda está longe uma estrutura pedagógica simples e fácil de
de ser assegurado e se configura no desafio mais ur- ser aplicada podemos ajudar os educandos
gente. Menos da metade dos alunos atingiram níveis a desenvolverem um olhar para o mundo ao
de proficiência considerados adequados ao fim do 3º seu redor com consciência, entendendo que
ano do Ensino Fundamental em Leitura e Matemática. tudo que existe, todos os objetos e sistemas,
Na Escrita, os níveis de proficiência também estão dis- foram construídos e pensados por alguém com
tantes do razoável: 33,8% dos alunos encontram-se em objetivos específicos e que, ao entender este
níveis insuficientes; quando os dados são discrimina- mundo e seu funcionamento, possibilita que
dos por renda, o tamanho do desafio aumenta. Ape- ele tenha clareza e ideias de como mudá-lo,
nas 14,1% das crianças do grupo de Nível Socioeco- adaptá-lo, transformá-lo em algo que cumpra
nômico (NSE) muito baixo possuem nível suficiente de outros objetivos, pessoais ou coletivos (SEVEalfabetização em Leitura. Esse patamar é alcançado RINO, 2007).
por 83,5% das crianças do grupo de NSE muito alto.
Assim, também, 29,8% das crianças da zona rural possuem nível suficiente de alfabetização em Leitura, enquanto isso ocorre com 47,7% das crianças que estudam na zona urbana (CRUZ, MONTEIRO, 2019, p.14).

O educador precisa ter como objetivo
que mesmo em qualquer escola e em qualquer
sala de aula, com estrutura ideal ou não, mostrar para os educandos de qualquer idade que
qualquer um pode construir coisas incríveis,
Esses dados e informações mostram podendo transformar seu aprendizado e suas
nossa realidade. O que podemos fazer diante vidas (SEVERINO, 2007).
dela? Em muitas realidades podemos pouco,
porém muito. O que podemos fazer em sala
Aprender os processos como falado
naqueles 45 ou 50 minutos que temos com os por Severino (2007) não é ter o foco na capaeducandos todos os dias? Partindo do real que cidade dos alunos decorarem e memorizarem
temos, como lápis, caneta, lousa, giz e papel milhares de informações, fatos e noções, mas
podemos propor vivências aos estudantes que a capacidade de entender, refletir e analisar os
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dados, os fatos e as noções. Conduzi-los com
o que se tem em mãos e muitas vezes o único
recurso que se possui é um aparelho celular,
que ele pode aprender ressignificando esse
processo, que a busca pelo conhecimento não
tem uma única fonte, a sala de aula.
Mas o docente pode traçar um plano
pedagógico desenvolvendo nos educando a
capacidade de pensar, analisar, refletir sobre
os objetos e através da observação, que nesse
processo podemos encontrar dados e respostas que antes desconhecíamos. (SEVERINO,
2007).

A RECRIAÇÃO PEDAGÓGICA
EM TEMPOS DE RECURSOS
EDUCACIONAIS ABERTO
A educação ainda está atrelada a uma
forte corrente da educação bancária (FREIRE,
1997), em que o educando exerce o papel de
apenas absorver a informação, sem participar
com o docente do processo de construção do
conhecimento. Sobretudo o sujeito adquire o
conhecimento através da prática da pesquisa,
na análise, nas reflexões das informações coletadas, que buscam a solução de uma problemática, na qual o seu surgimento se configura
através de questionamentos e dúvidas.
Segundo Fonseca (2009, p.21) “A pesquisa é uma atividade voltada para a solução
de problemas. Assim, ela parte de uma dúvida
ou de um problema, buscando uma resposta
ou solução, com o uso do método científico.
Pesquisa também é uma forma de obtenção de conhecimentos e descobertas acerca de um determinado assunto ou fato.” A prática da pesquisa é fundamentada na busca de
uma explicação, uma solução para uma dúvida
ou questionamento e é através dessas práticas
que o saber é construído, tendo a pesquisa
como mediadora nesse processo de aprendizagem.

A pesquisa é essencial na construção
do saber e é através dessa prática que podemos construir o conhecimento, principalmente
atualmente, em que as tecnologias ocupam espaço importante na vida das pessoas, tendo
acesso a informações variadas e disponíveis a
qualquer momento.
Como exemplifica Libâneo e Alves
(2012, p.261) “Vivemos num tempo em que
as informações estão disponíveis de muitas
maneiras, em especial na Internet. Cabe aos
professores cuidarem para que o aluno possa
transformar suas informações (adquiridas por
transmissão ou construção) em “conhecimento”, isto é, o corpo estruturado dos diferentes
campos teóricos e práticos.”
O ensino no tempo atual que estamos
vivendo, de Pandemia, mudou totalmente de
forma, educadores tiveram rapidamente que se
adaptar, não somente a um novo estilo de vida
frente ao afastamento social, mas também a
ensinar e aprender, dentro de um novo modelo de educação mediada por tecnologia. Para
garantir a oferta de aulas e atividades aos educandos, gostando ou não, tendo resistência ou
facilidades com as tecnologias, os educadores
tiveram que se reinventar.
A pandemia trouxe um cenário ainda
mais desafiador e que precisa ser compreendido de maneira mais aprofundada, podendo gerar novos conhecimentos, novas possibilidades
de ações para o presente e para o futuro. É um
grande equívoco pensar que o ensino a distância está somente relacionado à tecnologia,
estar em um ensino à distância, não necessariamente é estar nele por meios tecnológicos.
Os educandos precisam ter disponibilidade de materiais de ensino, mesmo que em
papel, livros, cartilhas etc. É claro que a tecnologia facilita muito, mas isso não exclui outras
classes que não tenham as ferramentas tecnológicas disponíveis e acessíveis neste momento. As mudanças chegaram e não temos como
não às admitir no nosso contexto escolar:
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[...] só se conhece o saber, ou seja,
praticando a significação dos objetos. De outro lado, assume ainda uma dimensão pedagógica: a perspectiva decorrente de sua relação
com a aprendizagem. Ela é necessária e eficaz
para o processo de ensino/aprendizagem. Só
se aprende e só se ensina pela efetiva prática
da pesquisa (SEVERINO, 2007, p.26).
A dimensão pedagógica deve ser
abrangente e ligada à acessibilidade, usando
várias formas e recursos na mediação do processo de ensino/aprendizado. Não é preciso
ter acesso a sistemas especiais de ensino e a
computadores de última geração para poder
estudar sem ser presencialmente. O celular
pode ser uma importante ferramenta na hora
de compartilhar informação e educação.
Existem aplicativos de mensagens, grupos de whatsapp e emails que podem ser aliados nesse tempo de pandemia, para garantir
o acesso e no futuro usados como um recurso
no ensino híbrido. Mesmo os educandos sem
celular próprio podem ter acesso à educação
por meio dos aplicativos de mensagem. Uma
ferramenta, por exemplo, que é usada para o
compartilhamento de orientações sobre atividades educativas que devem ser feitas, com
vídeos gravados por professores e mensagens
de orientação de estudos e atividades (SEVERINO, 2007).
A escola é o local onde o educando vai
aprender a organizar, acessar, avaliar e analisar
as informações, vai aprender também a utilizar
de maneira eficaz as tecnologias em benefício
de uma aprendizagem satisfatória, de qualidade e rica em informações variadas. O desafio
da escola hoje é estimular o educando a pensar, a aprender, a se comunicar, numa era de
conhecimentos e informações diversificadas:
[...] É o momento de redefinir o fluxo de informações
na escola. Nós docentes, devemos nos dar conta de
que não é aconselhável apenas fornecer informação
aos alunos, temos que ensiná-los como utilizar de forma eficaz essa informação que rodeia e enche suas
vidas, como acessá-la e avaliá-la criticamente, analisá-la, organizá-la, recriá-la, e compartilhá-la. As escolas devem se transformar em poderosos cenários de
aprendizagem, onde os alunos investigam, compartilham, aplicam e refletem (SEVERINO, 2015, p. 290).

Nesse contexto, Pérez Gomes nos coloca novamente no processo de aprendizagem que
deve ser potencializado. O docente deve criar etapas para esse processo, promovendo desafios,
como se fosse um jogo, levando os educandos
a cada proposta, cada solução encontrada, cada
etapa concluída, refletirem nas possibilidades existentes.
O papel do educador é fundamental na
provocação dos educandos, sempre iniciando um
novo processo, imaginando como seria se algo
fosse diferente ali ou aqui, uma jornada de melhora
e desenvolvimento contínuo (SEVERINO, 2015).
A pesquisa precisa despertar o interesse
dos educandos. Parece óbvio e é, quando estamos trabalhando em algo que temos interesse,
ficamos muito mais envolvidos e motivados a pesquisar, se esforçar, aprender coisas novas.
Assim deve ser o processo ensino/aprendizagem dos educandos, levar em conta o que
eles gostam, prestar atenção em suas falas e no
que desperta o interesse deles, se torna um caminho facilitador para gerar perguntas, problemas e
indagações que levam à pesquisa, conhecimento
e novas criações. Diferente do que muitas vezes
supomos, eles não querem que tudo seja o mais
simples e fácil, o desafio e a busca por novas etapas fazem com que esse processo se torne significativo (SEVERINO, 2015).
O ensino híbrido veio para ficar, desta
maneira ele traz uma reformulação no conceito
de ensino, ultrapassando uma lógica da educação tradicional, baseada apenas na transmissão
do conhecimento pelos professores. Essa insere
de forma flexível o uso das tecnologias digitais em
sala de aula e nos faz refletir sobre o papel dos
docentes, a atuação dos educandos e a personalização da aprendizagem, respeitando o ritmo de
aprendizagem de cada aluno, aprendendo não só
individualmente como também coletivamente com
seus colegas e professores.
Segundo Bacich e Moran (2015, p.45)
“Aprendemos através de processos organizados,
junto com processos abertos, informais. Aprendemos quando estamos com um professor e aprendemos sozinhos, com colegas, com desconhecidos. Aprendemos intencionalmente e aprendemos
espontaneamente”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo foi desenvolvido e organizado a partir de uma pesquisa bibliográfica que teve
como objetivo encontrar teses e dissertações publicadas relacionadas ao Ensino Híbrido, identificando seus pontos fortes para o desenvolvimento de uma educação mais ampla na formação
integral dos educandos.
A Educação Híbrida, conforme a análise dos trabalhos selecionados, nos faz identificar o
quanto a tecnologia está inserida em nosso contexto diário, o quanto ela avança e muda, sempre
com o intuito de melhorar e facilitar nossas demandas, sendo assim é importante que a escola
acompanhe esses avanços no qual o uso das tecnologias se faz necessário.
A utilização da Educação Híbrida possibilita aos educandos um desenvolvimento de
suas habilidades e competências, construindo um aprendizado significativo, colocando-o no
processo dessa aprendizagem, o tirando do papel de mero receptor, para protagonista de seu
desenvolvimento.
A partir dos objetivos encontrados, ficou evidente as mudanças educacionais provenientes do surgimento da Educação Híbrida e que foram potencializadas nesse tempo que estamos
vivendo de Pandemia da Covid-19. O papel dos professores passa a ser de mediadores do conhecimento, proporcionando autonomia e responsabilidade aos alunos, no controle de ritmo e
tempo da sua aprendizagem.
O uso das tecnologias na escola, torna o ensino mais atrativo e inovador, mostrando que
é possível inovar e atuar pedagogicamente de maneira articulada e planejada pelo docente, através da aprendizagem intencional na qual a busca por pesquisas, por respostas, por descobertas
traz um desenvolvimento individual e coletivo, pois a troca de experiências no grupo pode trazer
tanto respostas, como apontamento para novas reflexões e possibilidades.
As tecnologias estão disponíveis para todos, a tendência será sempre ser aperfeiçoada
e nós como educadores destas gerações e demais que irão surgir devemos estar preparados
para aprender juntos e mediar o conhecimento.
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O DESENHO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR
DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DO
ESCOLAR COM SURDEZ

RESUMO: Tendo em vista que o desenvolvimento da linguagem do escolar com Deficiência
Auditiva/Surdez necessita de mais incentivo para que realmente aconteça, faz-se necessário
criar estratégias que aguce o seu interesse e melhor contribua para a aprendizagem deles.
Através do desenho o escolar cria e recria e é a partir dessa ferramenta que o presente artigo
busca investigar como as produções dos escolares com DA/Surdez, por meio do desenho
pode facilitar a compreensão do que eles querem expressar. Os sujeitos deste estudo de
caso foram duas crianças surdas bilíngues, ambas do sexo feminino; faixa etária de oito anos;
diagnóstico audiológico de surdez profunda bilateral. Foram utilizados um roteiro de observação e um questionário para coletar os dados para a pesquisa. Os resultados apontam que
o desenho favorece a habilidade de significação, que por sua vez tem papel fundamental na
construção da linguagem.

Palavras-chave: Desenho infantil; Linguagem; Desenvolvimento; Surdez.
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INTRODUÇÃO

O

desenho infantil é um tipo de linguagem que por suas características desperta
nas pessoas muito interesse e encantamento. As produções infantis são muito significativas e neste sentido o presente artigo traz algumas considerações
acerca do desenho infantil de escolares com DA/Surdez no processo de aquisição da segunda
língua.
A pesquisa propõe uma análise desses desenhos e busca explicitar como a utilização
dessa ferramenta pode beneficiar o escolar com DA/Surdez, uma vez que facilita a compreensão
de determinados conceitos pré-estabelecidos, pois estes escolares são muito visuais e oportunizar instrumentos visuais no ensino e aprendizagem deles representa um enorme ganho.
Quanto ao objetivo deste trabalho é analisar como as produções artísticas, por meio do
desenho, facilitam a compreensão das expressões do escolar com DA/Surdez.
Desse modo, a Educação das pessoas com deficiências no Brasil teve início com a
criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto
Benjamin Constant (IBC) e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da
Educação dos Surdos (INES), criados no Rio de Janeiro.
Estudiosos como Jannuzzi (2006), Mazzotta (2005), esse Instituto ‘caracterizou-se como
um estabelecimento educacional voltado para a “educação literária e o ensino profissionalizante”
de meninos “surdos-mudos”, com idade entre sete e 14 anos’ (MAZZOTTA, 2005, p. 29).
Houve um avanço na legislação garantindo às pessoas com deficiências suportes físicos
e materiais para adequar-se às suas necessidades e não mais o contrário, no qual as pessoas
com deficiências é que precisavam se adequar a sociedade. No caso das pessoas com deficiência auditiva, preconiza o direito à educação na perspectiva inclusiva numa abordagem bilíngue.
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da
Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos” (BRASIL, 2005, cap. IV, art. 14).
A oferta da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na escola é fundamental para estabelecer
boas trocas comunicativas e favorecer a aquisição de conceitos escolares.
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DESENHO COMO INSTRUMENTO
FACILITADOR DO
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
DO ESCOLAR COM SURDEZ
Esta seção inicia-se com a contextualização e práticas pedagógicas para estudantes
com DA/S. Durante muito tempo o ensino da
segunda língua para os surdos foi baseado na
decodificação de palavras sem ter sentido para
o estudante.
Segundo Pereira (2016), “Durante o
período em que predominou o oralismo na
educação dos surdos, no Brasil, o ensino da
Língua Portuguesa se dava por meio de estruturas frasais que os alunos deveriam aprender
a usar” (PEREIRA, 2016, p. 1).
Essa modalidade de ensino consistia
em trabalhar da parte para o todo. A autora
defende a importância de dar sentido para que
o escolar com DA/Surdez compreenda o que
está lendo.

De acordo com Pereira, (2016 apud
MACCHI e VEINBERG, 2005) ao se referirem
ao trabalho com crianças surdas pequenas,
“sugerem duas maneiras de trabalhar a leitura:
contar histórias e ler histórias”:
Na atividade de contar histórias, as
autoras sugerem que o narrador crie um cenário no ar. Os personagens são localizados
no espaço e a narrativa se desenvolve levando
em conta o contexto. O narrador dramatiza a
história que está sendo contada, faz com que
as crianças percebam as características dos
personagens a partir de sua narrativa. Isso significa que o narrador deve ser capaz de desdobrar-se em diferentes personalidades para
aproximá-las de seu público; deve usar fluentemente a língua de sinais, incluindo o espaço,
a expressão corporal e facial, a sintaxe e todos os elementos que a compõem. Na leitura
de uma história, conforme propõem Macchi e
Weinberg (2005), o leitor deve respeitar o texto
escrito e traduzi-lo para a língua de sinais. As
crianças vão acompanhando, pelas imagens, a
leitura feita pelo professor e vão parando para
acrescentar comentários, completar a narração. Nessa atividade, as imagens atuam como
complementares à informação da história (PEREIRA, 2016, p.6).

E para que isso ocorra faz - se necessário que o escolar tenha um conhecimento
prévio daquilo que está lendo. “É o conhecimento prévio sobre a língua e sobre o mundo
que permite ao leitor fazer previsões e inferências, prescindindo da decodificação de cada
Os cantinhos de leituras e a dramatielemento individual do texto” (PEREIRA, 2016, zação da história são estratégias lúdicas que
p. 2).
despertam o interesse tanto do escolar com
DA/Surdez, quanto dos escolares ouvintes e
Dessa forma, deve-se trazer elemen- são estratégias possíveis de serem realizadas.
tos conhecidos para que faça sentido para o
escolar com DA/S, além da importância do leO principal entrave que dificulta a reatramento para as crianças surdas desde cedo.
lização dessas estratégias seria a falta de coAguçando o interesse e a motivação delas pela
nhecimento da Libras por parte do professor
leitura mesmo sem saber ler. Pois segundo a
e também por parte dos alunos surdos. Pois
autora o objetivo não é que leiam e sim que
como também é relatado pela autora, em aldesenvolvam comportamentos leitores.
guns casos esses alunos chegam à escola
Pereira (2016) enfatiza que a meta da sem a aquisição da língua de sinais.
leitura para os escolares com DA/S, deve ser
a compreensão. É importante que o texto faça
sentido e para que isso seja possível é fundamental que os textos lidos sejam traduzidos na
língua de sinais.

503

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

denciar que existe uma intrínseca relação entre
a imaginação e o desenvolvimento linguístico
O desenho infantil é uma das múltiplas (ARAÚJO & LACERDA, 2008, p.3).
linguagens utilizadas pelas crianças. É uma linDessa forma a criança mergulha no
guagem que requer entendimento e um estudo
aprofundado. Não tenho a pretensão de fazer mundo da imaginação e resgata da melhor fortal investigação, pois não possuo essa compre- ma possível elementos vivenciados e fantasiados através dessa linguagem simbólica. Nesse
ensão. De acordo com Meredieu (2006):
sentido Luquet (1927), afirma que “a criança
Querer então descobrir a significação desenha do objeto não aquilo que vê, mas
de um desenho infantil equivale àquela mes- aquilo que sabe” (LUQUET,1927, apud MEREma atitude de procurar compreender a qual- DIEU, 2006, p. 22).
quer preço “o que quer dizer” uma tela abstraTRAJETÓRIA METODOLÓGICA
ta. Sabemos que se a semiologia esclareceu a
pintura narrativa, por outro lado suscita muitas
Esta pesquisa tem como eixo a obserquestões quando se trata de aplicá-la à arte
não-figurativa. O estudo do desenho é princi- vação e análise das produções artísticas, espalmente encontrar as mesmas dificuldades pecificamente, o desenho, de escolares com
deficiência auditiva/ surdez, numa abordagem
(MEREDIEU, 2006, p. 17).
qualitativa, compreendendo que o desenho
pode ser um facilitador no desenvolvimento da
Isso não quer dizer que as produções linguagem do escolar com DA/Surdez.
infantis não possam ser compreendidas. ConA descrição e a discussão do material
forme Meredieu (2006) isso só é possível “a
partir do momento em que se impõe à criança foram realizadas numa perspectiva qualitativa.
a utilização de um código narrativo, operando Segundo Del-Masso, Cotta e Santos (2016) na
desse modo uma redução que nos afasta da pesquisa qualitativa:
polissemia das produções infantis primitivas”
A análise qualitativa admite o seu en(p.17-18). Ou seja, é na escola que a criança
entra em contato com esse código narrativo e volvimento como pesquisador, oferecendo flepossibilita ao adulto a compreensão dessa lin- xibilidade, condições para haver a mistura de
várias estratégias de coleta de dados e signifiguagem praticamente universal.
cado ao que as pessoas dão às coisas e à vida
De acordo com Araújo e Lacerda (DEL-MASSO; COTTA; SANTOS. 2016, p. 10).
(2008), a criança utiliza o desenho como forma
Ou seja, é possível a utilização de dide representação daquilo que está internalizaversos instrumentos de pesquisa para facilitar
do nela:
na busca de resultados e compreensão da
Os desenhos materializam as imagens pesquisa.
mentais que a criança conhece e tem registrado na memória, com a contribuição da
imaginação (7). Esta afirmação é de extrema
relevância, não somente por constatar que o
desenho promove uma real libertação do campo perceptivo, por ser um signo interpretável
como representação da realidade que pode referir-se a elementos ausentes do espaço e do
tempo presentes, mas principalmente, por evi-

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO

504

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

UNIVERSO DA PESQUISA
A Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) em que foi realizada
a pesquisa é uma escola para surdos e escolares com deficiência auditiva. É uma escola de
ensino fundamental e Ensino médio.
Atende escolares do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do Ensino médio. É
importante apontar que esta pesquisa está vinculada ao Projeto Integrado de Pesquisa “Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: política educacional, ações escolares e
formação docente”, aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa, da Faculdade de Filosofia
e Ciências (FFC), UNESP, campus de Marília
e cadastrada na Plataforma Brasil sob o nº
64353216.6.0000.5406., cujo parecer é de nº
.1.939.831 datado de 23 de fevereiro de 2017.

PARTICIPANTES
Para a pesquisa foram observados
duas escolares com DA\surdez do terceiro ano
de uma turma composta por oito escolares.
Todos com DA/Surdez da EMEBS pesquisada.
Esses escolares estavam em processo de alfabetização, reconheciam letras e números, sabiam escrever o próprio nome e memorizavam
algumas palavras.

INSTRUMENTOS
Foi utilizado um roteiro de observação
para registro da prática pedagógica de contação de história realizada por uma instrutora
surda e a construção do desenho. Um questionário para ser aplicado aos escolares após a
realização dos desenhos. Este questionário foi
aplicado em Libras pela professora da sala e
foi muito útil para identificar características do
desenho que não seria facilmente percebido só
com a ilustração. De acordo com Gil (2008):

das informações. O primeiro passo consiste
em definir o que deve ser observado. Esta definição precisa levar em consideração os objetivos da pesquisa, o que significa que se estes
não estiverem claramente definidos, será impossível conduzir adequadamente o processo
de observação (GIL, 2008, p. 104).
Dessa forma, a observação teve como
foco principal a expressividade dos escolares
com DA/Surdez através dos seus desenhos e
reconto da história através do texto coletivo.

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE
DADOS
Os dados foram coletados através da
observação em sala de aula dos desenhos dos
escolares com DA/Surdez. O material foi fotografado e seus usos foram descritos e relacionados ao desenvolvimento da linguagem.
No primeiro momento foi realizada uma
contação de história realizada por uma instrutora surda. Ela utilizou o livro “João e Maria”.
Esse livro foi escolhido porque faz parte do
projeto pedagógico do 3º ano trabalhar com
contos clássicos.
João e Maria transmitem a mensagem
de que nenhum mal é tão grande que não possa ser derrotado e que não devemos aceitar
doces desconhecidos. Os personagens, João
e Maria, utilizam seus próprios potenciais para
vencer. Através da coragem e da criatividade
eles derrotam a bruxa. Essa é uma importante
mensagem. Pois através do lúdico o escolar
com DA/Surdez poderá assimilar o ensinamento mais facilmente e poderá então incorporá-lo
à vida real, dessa forma, poderá também estimular e exercitar sua inteligência e coragem
para enfrentar suas dificuldades no seu cotidiano.

Na observação sistemática o pesquisador precisa elaborar um plano que estabeleça
o que deve ser observado, em que momentos,
bem como a forma de registro e organização
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PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DE DADOS
O procedimento de análise dos dados restringiu-se à observação realizada in lócus, assim como nos registros feitos no roteiro de observação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados foram obtidos a partir da imersão da pesquisadora na dinâmica da sala de
aula, por esta razão faz-se necessário a explanação da realização da atividade que foi realizada.
A execução das atividades que a pesquisadora presenciou segue o seguinte fluxo:

Figura 1: ilustração do fluxo de atividades
Foi realizada a contação de história
com o livro “João e Maria”. A contadora foi uma
instrutora surda e fez a contação com muita expressividade prendendo a atenção dos escolares com DA/Surdez.
Alguns deles interromperam a contadora para acrescentar elementos da história por
já conhecerem a história. Ela disse que depois
os deixariam fazer o reconto e continuou a contação. Depois alguns dos escolares com DA/
Surdez fizeram o reconto com bastante propriedade da história contada, inclusive “T”, uma
dos escolares observados nesta pesquisa.
Figura 2: Desenho de H
Nesse desenho a escola com DA/SurApós a contação foi realizada a ilus- dez ilustra os personagens principais da histração da história pelos escolares com DA/ tória trazendo elementos importantes que chaSurdez. Eles pareciam bem empolgados para maram a sua atenção, como a barba do pai de
começar a desenhar. Foram dispostos para a João e Maria, do colorido do passarinho, da
realização da atividade: folhas de sulfite, giz de chaminé cor de rosa.
cera, lápis de cor e régua. Utilizaram todos os
Outra escola com DA/Surdez observamateriais. “H” uma das escolares com DA/Sur- da foi “T”, ela utilizou menos cores na sua ilusdez observadas utilizou bastantes cores para tração, mas reproduz com riqueza de detalhes
ilustrar a história e a cada personagem ilustra- uma parte da história e utilizou régua para a
do ela mostrava para a instrutora e ficava muito construção da casa do pai de João e Maria.
contente por ser parabenizada.
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história e nós fizemos o papel de escriba. Em
alguns momentos eles entravam em conflitos
e diziam que estava errado. Pediam para que
fosse lido e mandaram apagar. Isso porque haviam pulado a sequência da história. O texto
continha elementos da contação de história e
do filme.
De modo geral, o desenho estabelece
um modo de reflexão e de comunicação do
pensamento do escolar com DA/Surdez, pois
de acordo com Araújo e Lacerda (2008), esses escolares necessitam se expressar e nesse caso o desenho tem um papel importantíssimo: “A teoria Histórico-cultural explica que a
criança é simbolista e seu desenho indica sua
Figura 3: Desenho de T
necessidade de significar. Para a criança surda
isto é ainda mais importante, já que há limites
Nessa ilustração a escolar com DA/ para fazê-lo de outro modo” (ARAÚJO & LASurdez desenha com riqueza de detalhes a CERDA, 2008, p. 8).
cena em que João e Maria, perdidos na floresta, seguem o caminho das pedras, deixada por
O escolar com DA/Surdez é visual,
João, para encontrar o caminho de volta para sendo assim, o desenho contribui para intercasa.
nalizar conceitos pré-estabelecidos. Sobre os
resultados obtidos a partir das perguntas feitas
Não foi possível terminar os desenhos
aos alunos, o quadro abaixo apresenta as resno mesmo dia, pois a turma segue uma rotina
estabelecida pela escola. No dia seguinte para postas:
dar continuidade da atividade os escolares com
DA/Surdez assistiram o filme “João e Maria –
É possível observar que as respostas
contos de fadas” realizado pela TV Cultura. O
filme foi utilizado para retomar as atividades e dos escolares vai muito além de dar nomes
os escolares com DA/Surdez terem acesso a aos personagens. No caso do desenho da
outros recursos.
escola “H”, mostra que ela quer representar
através dos desenhos as características dos
personagens. Já no caso da escola “T” ela dá
movimento à cena.

Após a construção dos desenhos, fizemos a construção do texto coletivo na lousa.
Os escolares com DA/Surdez ia contando a
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linguagem dos escolares ouvintes e dos escolares com DA/Surdez se desenvolve da
mesma forma, mas no caso dos escolares com DA/Surdez com pais ouvintes costumam acontecer tardiamente por não serem promovidos diálogos desde pequenos. O que só vai acontecer
na escola mais tarde atrasando esse processo de aquisição da linguagem.
Nesse sentido, a mediação do professor bilíngue é de fundamental importância no processo de ensino aprendizagem do escolar com DA/Surdez, uma vez que vai propiciar relações
entre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa escrita.
Por meio das práticas sociais de leitura e escrita o escolar com DA/Surdez vai relacionando e significando o que percebe visualmente. Por isso é de suma importância que esse
escolar tenha disponível a leitura em Libras de diferentes textos literários, bem como diferentes
recursos visuais para enriquecer seu entendimento.
Dessa forma, a pesquisa priorizou esses recursos para que os escolares com DA/Surdez
pudessem ter mais elementos para a suas criações. Portanto as produções desses escolares
mostram que o desenho tem um papel facilitador no processo de significação e organização dos
elementos textuais, uma vez que para desenhar eles vão elencar todos os seus conhecimentos.
A significação tem papel fundamental na construção da linguagem, pois é através do
sentido que o escolar dá as coisas que ele vai construindo e registrando suas impressões. E
nesse sentido o desenho favorece a habilidade de significação.
Ao desenhar o escolar com DA/Surdez mergulha no imaginário simbólico, refletindo
sobre suas experiências e aprendizagens, cria e recria apropriando-se dos signos. Essas atividades simbólicas são consolidadas pelas impressões que os escolares com DA/Surdez estabelecem sobre suas vivências culturais e assim, sua linguagem pode ser melhor desenvolvida. Muito
ainda precisa ser investigado, pois no desenho infantil podemos encontrar respostas para muitas
questões envolvendo o universo infantil.
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USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO
ENSINO DE GEOGRAFIA

RESUMO: A natureza é a base sobre a qual nasce o espaço, pois este se constitui a partir das
modificações que o homem promove nela. Essa conversão da natureza em espaço geográfico,
iniciada a partir do surgimento do homem, se realiza por meio do trabalho humano. Nesse
contexto, a tecnologia pode ser vista como artefato cultural, atividade com determinado objetivo, processo de criação, conhecimento sobre uma teoria e seus processos e também se
deve entender que muitas das modalidades da vida moderna existem graças à aplicação do
conhecimento produzido pela imensa contribuição científica. A partir disso, pode-se deduzir
que tanto as tecnologias quanto a geografia promovem a ampliação dos estudos e do conhecimento sobre o próprio homem, sobre a natureza, sobre o espaço e de forma geral sobre
a própria vida. A Internet também é dotada de aplicações interessantes, que vão além das
pesquisas usuais, pois permite a democratização do conhecimento e a individualização em
um nível nunca antes imaginado. Com o avanço dos meios tecnológicos, mais precisamente
no âmbito da informática, surgiram muitas formas de entretenimento, depois das redes sociais um dos maiores tempos de ocupação dos jovens são jogando games virtuais com, sejam
eles com muitos ou poucos gráficos. Assim, faz-se necessário ressaltar a importância de se
trabalhar jogos virtuais e eletrônicos no âmbito educacional voltado para o ensino, tudo isso
proporcionado pelo melhoramento da tecnologia. O presente artigo tem como objetivo geral
levantar as asserções digitais e as contribuições das tecnologias na educação, sendo utilizadas na sala de aula, trazendo contribuições significativas no cotidiano escolar do educando.
No tocante a pesquisa, essa se deu mediante a pesquisa científica bibliográfica, do tipo exploratória, em que se pode observar a relação do uso de tecnologia, programas e softwares
educativos para ensinar geografia na sala de aula, evidenciando um ensino mais dinâmico e
proveitoso para o aluno.
Palavras-chave: Tecnologia; Ensino; Geografia; Sala de aula.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, vive-se em um mundo de grandes e permanentes transformações.
Essas mudanças, principalmente nos últimos dez anos, foram aceleradas em decorrência dos avanços tecnológicos e científicos que, juntamente com a evolução
social e econômica, mudaram as formas de como se conhece a comunicação, nas relações
pessoais com os objetos e com o mundo em geral.
Diminuíram-se as distâncias, as fronteiras se expandiram e a globalização dominou o
mundo. Todas essas transformações estão atreladas às novas tecnologias e os novos meios de
comunicação.
Diante disso, é importante relembrar que no estudo de Geografia a natureza é a base
sobre a qual nasce o espaço, pois este se constitui a partir das modificações que o homem promove nela. Essa conversão da natureza em espaço geográfico, iniciada a partir do surgimento
do homem, se realiza por meio do trabalho humano.
A busca ininterrupta do homem pela subsistência levou-o a criar e aprimorar técnicas
de transformação dos objetos naturais, assim produzindo o espaço geográfico. Assim, fica fácil
compreender que se estudar ou ensinar sobre os meios digitais, as ascensões tecnológicas e
todas modificações que ocorrem no espaço e na natureza, é em si mesmo estudar ou ensinar
sobre geografia. A partir desse pressuposto, o presente artigo irá apresentar estudos sobre o
uso das tecnologias no ensino dessa matéria.
A tecnologia pode ser vista como artefato cultural, atividade com determinado objetivo,
processo de criação, conhecimento sobre uma teoria e seus processos e também se deve entender que muitas das modalidades da vida moderna existem graças à aplicação do conhecimento produzido pela ciência. A partir disso, pode-se deduzir que tanto as tecnologias quanto
a geografia promovem a ampliação dos estudos e do conhecimento sobre o homem, sobre a
natureza, sobre o espaço e etc.
O cerne desse processo de aplicação didática de inclusão digital dos estudantes no
mundo da tecnologia e da geografia é o professor, pois ele deve propor-se a realizar um trabalho
dinâmico dos conteúdos programáticos de forma clara e impactante, tendo em vista que, em
muitos casos, os alunos não demonstram interesse pela matéria, pois é vista como algo difícil
ou desnecessário, fora do uso de suas atividades no cotidiano e muitas vezes a forma como a
matéria é ministrada é monótona e sem graça.
Nota-se, cotidianamente, a busca dos professores em melhorar a qualidade da sua formação e da sua didática em sala, que ocorre através de procurar por novos cursos, treinamentos, leituras e encontros em que possam realizar trocas de experiências. Dessa maneira, conclui-se que esse projeto é de suma importância, pois auxiliará os professores nesse processo, pois
irá mostrar a importância do docente em inserir nas suas aulas os meios tecnológicos no ensino
dos conteúdos pragmáticos dessa disciplina.
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É possível perceber como é essencial a aplicabilidade da geografia na vida do homem,
às vezes é possível perceber que essa disciplina é uma das matérias rejeitadas pelos estudantes. Nesse sentido, muitos fatores colaboram para essa realidade, como o método didático
utilizado nas aulas centrado na memorização ou exclusivamente nos fundamentos teóricos e na
maioria dos casos, não são associados à vida real do aluno, tornando a matéria uma sequência
de memorização para avaliação mensal.
O presente artigo tem como objetivo geral levantar as asserções digitais e as contribuições das tecnologias na educação, sendo utilizadas na sala de aula, trazendo contribuições
significativas no cotidiano escolar do educando. E como objetivos específicos compreender a
necessidade de utilização dessas ferramentas por parte do professor para uma melhor competência de ensino e aprendizagem do aluno, além disso, objetiva-se, também, tornar as aulas de
ciências mais dinâmicas, facilitando o aprendizado por meio da realidade dos estudantes.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia faz uma aplicação do
caminho percorrido para elaboração de um
estudo. Quanto à pesquisa, pode-se dizer que
são ações que tentam descobrir novos conhecimentos de determinados assuntos, ou seja, é
a base para as atividades universitárias.

O objetivo da pesquisa será descritivo, pois irá fazer uma descrição das formas
de se aliar a tecnologia e o ensino. Quanto à
abordagem, será de natureza qualitativa, pois
segundo Daniel Carvalho (2004) a sua intenção é buscar compreender o comportamento
do elemento estudado, no caso deste trabalho
são vistos os benefícios e os meios de se trabalhar nas aulas de ciências instrumentos que
possam aproximar e facilitar o conhecimento.

Nesse sentido, a pesquisa científica é
um processo metodológico de investigação, e
A TECNOLOGIA NAS SALAS DE AULA
busca de respostas a questionamentos. Para
o desenvolvimento deste trabalho, aplicou-se
A capacidade de acesso e uso da Teca metodologia da pesquisa bibliográfica e em
mídias digitais, e baseou-se em afirmações te- nologia da Informação em aumento e diversióricas de autores, de revistas, de artigos, entre dade chega ao objetivo de atribuir à sociedade
uma nova maneira de interação e comunicaoutros.
ção.
No tocante a pesquisa, essa se deu
De acordo com Silva (2001, p. 6) esta
mediante a pesquisa científica bibliográfica,
do tipo exploratória, em que se pode observar realidade “reflete diretamente na educação,
a relação do uso de tecnologia, programas e uma vez que o material utilizado no processo
softwares educativos para ensinar geografia na de ensino-aprendizagem passa a ser complesala de aula, evidenciando um ensino mais di- mentado pela tecnologia.” No entanto, com a
chegada das tecnologias, a competência infornâmico e proveitoso para o aluno.
macional está voltada para desafios e riscos.
Ao tomar conhecimento entre as ações
Nesse sentido, é de grande importânpedagógicas e as tecnologias de informação,
cresce dentro dessa teoria as metodologias de cia à adequação dos discentes em uma eduensino, almejado nos novos recursos de apren- cação continuada em termos de acesso às
tecnologias em sala, é necessário analisar que
dizagem.
para sistematizar o desenvolvimento da alfabePercebe-se na realidade ainda hoje tização, o letramento digital e a competência inque professores enfrentam algumas dificulda- formacional, é preciso investir na escola públides, mas isso é uma barreira que de certa for- ca, para que esses alunos utilizem a tecnologia
ma é preciso ser superada, no contexto das como um instrumento de busca e preparação
Tics o profissional de educação deve se en- nas tarefas de ensino-aprendizagem, de maneiriquecer no conteúdo a favor da pesquisa de ra a inovar o estudo contínuo, pois esse é um
investigação e da criatividade como suporte de dos objetivos da ciência.
interatividade com os alunos, fazendo parte do
Do ponto de vista atual, ressalta-se que
seu cotidiano escolar.
Portanto, as políticas públicas formais o grande desafio atual do século é a superade ensino em relação à inclusão digital e edu- bundância de informação nas tarefas no procação para a informação, é possível observar cesso educacional. Dentro do contexto, para
diversos programas atribuídos pelo governo Silva e Cunha (2002, p. 82) eles entendem
federal instituídos nas escolas, como forma a que: “Então, se não possuirmos sistemas e esinserir e capacitar os professores e alunos den- tratégias adequadas de acesso à informação
tro da nova realidade de ensino e aprendizado ou estivermos despreparados para acessá-las,
com o objetivo de usar intensamente as tecno- de que servirá a tecnologia, se a maioria das
logias da informação aos bens culturais produ- pessoas não saberá utilizá-la ou não terá acesso a elas”.
zindo conteúdos de forma escrito e visuais.
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Diante disso, as autoras avaliam e fazem pequenas perguntas que ressaltam o uso
das tecnologias na utilidade formal de ensino.
No cotidiano educacional, as TIC’s, Tecnologias
de Informação e Comunicação, são ferramentas sem as quais não se pode trabalhar, pois
auxiliam de maneira integrada e beneficente,
nas escolas públicas não pode ser diferente,
as escolas hoje em dia precisam estar atualizadas e instalados os materiais de acesso à
informação desenvolvendo uma aplicação da
didática informacional de ensino, para que ao
longo das séries o estudante não venha apresentar dificuldades em acesso das tecnologias.
Nesses aspectos, as escolas públicas
precisam ter laboratórios de informática à disposição dos alunos para pesquisas das disciplinas que solicitarem, assim é preciso fazer
com que o aluno tenha a competência para
o uso das tecnologias como uma tarefa diária
nas escolas públicas.
Ao analisar a frequente corrida de informação a inclusão digital em política pública, tem sido defendida por autores como papel fundamental no processo de informação.
Isso significa que as condições de acesso aos
meios tecnológicos precisam estar associadas
no alcance dos processos educativos em crescimento da população no mundo digital.
Como se pode perceber, as políticas
públicas em princípios com a democracia dos
programas e ações de inclusão digital apoiadas pelo governo federal, é que os processos
de ações do MEC ainda são questões de forma incipiente. Atualmente, no Brasil, a abordagem das tecnologias são amplas como um
meio de auxílio às práticas metodológicas de
ensino-aprendizagem, as estratégias ainda são
limitadas na inserção formais vinculadas à educação e tecnologia.

INCLUSÃO DIGITAL E EDUCAÇÃO
Segundo estudos, percebe-se que a
educação e a inclusão digital são questões
culturais que se discutem no âmbito curricular
nacional, no entanto de forma insuficiente, enfrentando um desafio partindo das análises a
uma conclusão de perspectiva da colaboração
da autoria e coautoria, contribuindo efetivamente para encaminhar as escolas públicas a uma
condição essencial, assim, possibilitando um
ensino de parceria com a educação e o mundo
digital (PINTO, 2004).
Portanto, para transformar a escola
pública em um espaço de inclusão digital é
necessário que se plante nela um conteúdo
de atividades práticas (pesquisas, trabalhos,
investigação e análises) partindo dessa metodologia com finalidade de aprendizagem e
gerar múltiplos significados, assim os alunos
poderão almejar uma interatividade eficiente e
moderna (PINTO, 2004).
No âmbito educacional, a inclusão digital torna-se um dos processos de inserção de
ensino regular, potencializando a formação da
cultura digital, uma vez que a escola torna-se
um espaço com práticas seletivas ao adaptar-se aos padrões denominados pela inclusão
digital (PINTO, 2004).
É preciso reconhecer que ainda hoje
as escolas públicas enfrentam grandes dificuldades de condições estruturais, em conteúdos pedagógicos e também tecnológicos. Em
outras palavras, nas escolas poucos alunos
têm acesso às tecnologias e ainda menor é
o percentual de professores que procuram as
atividades de ensino-aprendizagem diretamente ligadas com as tecnologias de informação
e comunicação (TIC), haja vista a dificuldade
de seus alunos conseguirem fazer usos de tais
mídias para responderem as tarefas propostas(PINTO, 2004).
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As implantações dessas tecnologias
nas escolas às vezes acontecem para inferir
de maneira somente instrumental, com cursos
básicos em ciclos de algum software ou na
apropriação de pesquisas na internet, sendo
que esse fator não modifica as dinâmicas já
desenvolvidas por uma escola pública, gerando um lançamento de críticas, e certas vezes
essas atividades são administradas pelos responsáveis dos laboratórios e não pelo professor de sala de aula, no entanto além das constantes observações, ainda há professores que
não possuem formação para cooperar novas
atividades (PINTO, 2004).

Em relação ao ensino de Geografia, a
sua fundamentação teórico-metodológica, de
forma ampla, busca categorizar seus conceitos-chave como espaço geográfico, natureza,
paisagem, lugar, território e região, pois a partir
disso tem-se muito a contribuir para a compreensão do complexo mundo atual, um mundo
marcado pela globalização da economia, do
mercado, das informações, dos transportes e
de tantas outras tecnologias (BASSO; AMARAL, 2006).

A partir disso, de um mundo tão complexo e conectado, os alunos de hoje, frutos da
geração Z, são completamente diferentes, de
muitos pontos de vista, das gerações X e Y. O
A PONTE ENTRE A TECNOLOGIA E A
videogame, a televisão, o computador e o cineDISCIPLINA DE GEOGRAFIA
ma contemporâneo, resultados da tecnologia,
Ensinar implica compreender que a modificaram substancialmente a maneira de
educação é uma forma de intervenção no mun- pensar, pois a maioria das pessoas raciocina
do. Desse modo, a ação do professor não é linearmente (BASSO; AMARAL, 2006).
uma pessoa neutra, é o resultado de suas crenEnquanto que boa parte dos estudanças, valores, ideologias, cultura etc. Assim, sua
ação implica a tomada de uma posição: ser tes atuais já o faz em mais dimensões e, com
professor sem se ter claro qual a sua posição isso, consegue se dedicar a muitas e diversas
diante do mundo, dos problemas sociais e dos tarefas ao mesmo tempo. Por outro lado, a exidilemas do contexto social e cultural no qual o gência da qualidade a que estão acostumados
faz com que sejam inaceitáveis certas projealuno está inserido (FREIRE, 1996).
ções ou materiais gráficos (BASSO; AMARAL,
O autor argumenta que “toda práti- 2006).
ca educativa demanda a existência de sujeiOs gestores de tecnologia devem protos, um, que ensina, aprende, outro, que está
aprendendo, ensina. Deve haver interação en- curar levar em conta o lapso de tempo entre
tre o ensino e a aprendizagem e que a edu- o momento em que a nova tecnologia vai ser
cação promova a interação entre professor e implantada e o momento em que o estudante ingressará no mercado de trabalho. Em um
aluno” (1996, p.77).
conceito geral, pode-se dizer que há cerca de
Nenhum artefato tecnológico faz jus dez anos, um diretor de escola disse: “coloquei
a sua implantação se não substituir com van- computadores na minha escola e, por isso, estagens aqueles já existentes. Partindo desse tou ensinando datilografia, desde o primeiro
pressuposto, para abordar a questão das ino- ano”. Pode-se contestar isso porque quando
vações, inicia-se por opinar que muitos pro- esses alunos entrassem no mercado de tragramas de computadores, incluídos no staff balho, possivelmente estariam ditando textos
de inovadores tecnológicos, nada mais são do aos seus computadores, saber datilografar não
que meros apresentadores de slides, substi- seria nenhuma vantagem (BASSO; AMARAL,
tuindo com desvantagens um projetor (PINTO, 2006).
2004).
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Há também uma pequena história, deve-se pensar em um indivíduo que tenha passado séculos adormecidos e então acordasse
em uma praça pública, uma sala de televisão
ou em uma cozinha, por exemplo. Ele com toda
certeza ficaria obstruído com tantas as novidades que veria em torno de si. Por outro lado,
se esse mesmo indivíduo tivesse acordado
em uma sala de aula, só estranharam as vestimentas, todo o resto continuaria igual (BASSO;
AMARAL, 2006).
Em meio a tudo isso, deve-se salientar
que nenhuma tecnologia substitui um professor. Não se faz referência àqueles professores
que se conhece, receptáculo do conhecimento e que o passava em doses homeopáticas
aos seus alunos, os quais tomavam notas avidamente. Fala-se daqueles que hoje, com a
democratização do conhecimento, promovida
pela Internet, faz com que o aluno saiba onde
está esse conhecimento e como chegar a ele
(BASSO; AMARAL, 2006).

Esse recrutador deve pesquisar se o
candidato em questão consegue entender, por
exemplo, que se um aluno conversa em sala de
aula com seu colega, sem atrapalhar os outros,
nem sempre isso é sinal de desrespeito, pois,
se a aula é motivadora, essa troca de ideias
faz parte do aprendizado (BASSO; AMARAL,
2006).
A capacitação profissional, por sua
vez, é um item relativo, porque a solução não
é apenas capacitar, mas sim estimular o professor para que ele se capacite continuamente.
Em certa ocasião, um professor, após ministrar
uma aula utilizando tecnologia de alta definição, disse-me que estava achando tudo fabuloso, e que era a segunda vez em sua vida que
havia sido aplaudido em uma aula: a primeira
tinha sido a aula anterior (BASSO; AMARAL,
2006).

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
A tecnologia disponibiliza diferentes recursos, admite que os estudantes visualizem,
analisem e compreendam as situações a serem estudadas, podendo, assim, serem usados
das mais variadas formas.

Nesse sentido, o professor passa a
ser o orientador, o estimulador e o desafiador,
aquele que, utopicamente, consegue dar aula
apenas lançando propostas. A escolha e a
adequação do profissional envolvido com tecnologia são de vital importância para o procesDeve-se utilizar largamente os recursos
so educativo.
tecnológicos. Um bom exemplo é a Lousa Digital Interativa, que constitui uma inovadora forma
Nos sistemas de Ensino, esse professor de ensinar, com a convergência de diferentes
não precisa ser jovem, mas deve ter o espírito mídias de que a tecnologia moderna dispõe.
de um. Ele tem que ser um profissional aberto
às novas tecnologias e compreender que não
É possível ao professor reproduzir vídehá problema algum que seus alunos, nessa os e sons, exibir imagens, acessar a Internet,
área, saibam mais que ele (BASSO; AMARAL, utilizar programas de realidade virtual e usufruir
2006).
de interatividade semelhante à proporcionada
pelos games, tudo isso com um simples toque
O selecionador de recursos humanos na tela. O material da aula pode ser enviado
deve entender que é mais fácil transformar um para os pen drives dos alunos ou para seus
pedagogo e professor da área de tecnologia, e-mails.
do que um indivíduo com formação tecnológica em professor (BASSO; AMARAL, 2006).
Além da Lousa Digital Interativa, a tecnologia pode estar à disposição dos alunos
também nos simuladores de realidade virtual
que permitem “congelar o tempo” e estudar as
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forças que só aparecem em corpos em movimento. Há, ainda, um telescópio que propicia
a ampliação da capacidade de visão, por meio
da coleta da luz de objetos distantes, sejam
eles celestes ou não.

Contudo, percebe-se um distanciamento dos educandos pelo estudo científico, os
estudantes não conseguem assimilar os conteúdos trabalhados em sala de aula, pois, na
maioria das vezes, a explanação dos mesmos
se dá unicamente por meio de aulas teóricas.
Perante a isso, fazendo-se uma contextualização com a temática, é possível ainda atrelar
a questão do lúdico, dentro da inserção das
tecnologias no ensino de geografia.

A Internet também é dotada de aplicações interessantes, que vão além das pesquisas usuais, pois permite a democratização do
conhecimento e a individualização em um nível
nunca antes imaginado. Na escola, por meio
da Internet, está sendo implantado um conjunto
APRENDENDO COM DIVERSÃO
de aulas em que cada aluno parte virtualmente
da sua residência em direção à meta de estuCom o avanço dos meios tecnológicos,
do, tendo como bloco de notas o computador mais precisamente no âmbito da informática,
instalado em sua própria casa.
surgiram muitas formas de entretenimento, depois das redes sociais um dos maiores tempos
Outro exemplo que pode estar atrelado de ocupação dos jovens são jogando games
ao ensino de Geografia no uso das aplicações virtuais com, sejam eles com muitos ou poutecnológicas é a robótica, que consiste na mon- cos gráficos. Assim, faz-se necessário ressaltar
tagem de dispositivos mecânicos e em adapta- a importância de se trabalhar jogos virtuais e
ções de outros dispositivos técnicos existentes eletrônicos no âmbito educacional voltado para
no mercado, os quais podem ser controlados o ensino de matemática, tudo isso proporciopor computador. O propósito não é formar um nado pelo melhoramento da tecnologia.
aluno expert em robótica, em sua função primária, nem um mero montador de máquinas,
Alguns deles são: Quiz de Geografia,
que segue instruções de manuais.
aplicativo (app) voltado para explorar cidades,
estados e países ao redor do mundo, seu inA abordagem vai, além disso: em vez tuito está em fazer o jogador responder várias
de dar receitas da montagem, desafiamos o perguntas enquanto um cronômetro com conaluno a, por si mesmo, montar criativamente o tagem regressiva forçando quem está jogando
objeto em questão, sempre pensando em um responder logo o quis, após o jogador clicar
contexto mais amplo, fazendo-o estudar sobre em uma das alternativas o aplicativo traz algudiversos mecanismos, como os sistemas de ma curiosidade sobre o local, são informações
produção, industrialização, comércio, econo- como o tipo de clima, de solo, de população,
mias e muitos outros fatores.
de culinária e outra infinidade de temas.
A robótica se relaciona com a geografia de diversas formas, uma delas é na descentralização da produção industrial, que é um fenômeno provocado pela globalização, um dos
assuntos mais recorrentes e estudados da geografia atual. Assim, na atualidade é cada vez
mais importante que o conhecimento venha
de dentro para fora em vez de ser imposto ao
aluno. Isso deve acontecer de forma interdisciplinar, permitindo ao estudante estabelecer
relações com as mais diversas áreas.

Já o aplicativo Onde Está?, mostra o
mapa mundi de forma muito colorida e interativa, chamando a atenção do jogador para diferentes lugares da tela, seu intuito está em fazer
com que a pessoa que joga acerte o país marcado no mapa, trabalhando muito bem conteúdos ligados a continentes e países, semelhantes a esses existem muitos outros aplicativos
que podem ser usados em sala.
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Como o ensino aprendizagem dos estudantes é o objetivo primordial do processo
educacional, com isso a maior preocupação
da escola é fazer com que esse momento de
aprendizagem seja prazeroso.

Segundo Oliveira (2009), Platão e Aristóteles já reconheciam a importância do lúdico
para o desenvolvimento e o aprendizado das
crianças, atualmente, é inevitável a junção do
lúdico com a educação escolarizada. Segundo
a autora, existem três categorias de professoAssociar a aprendizagem com o pra- res quando se trabalha com o lúdico, são eles:
zer é uma estratégia de ensino utilizada desde Professor-Repressor, Professor-Recreador e
a Antiga Grécia por meio da utilização do lú- Professor-Lúdico.
dico no processo pedagógico, pois a mesma
tende a despertar nos discentes o gosto pelo
Professor-Repressor é aquele que não
aprender. Nesse contexto, nos últimos anos os admite nenhum tipo de brincadeira na escola,
jogos e atividades lúdicas utilizados no ensino enxerga o ato de brincar como folia, assim, não
e aprendizagem de ciências têm tido um au- aceitando o lúdico como forma de aprendizamento significativo, a fim de cativar o interesse gem. Já o Professor-Recreador é aquele que
dos estudantes.
admite o lúdico como uma diversão, sendo a
pena utilizado nos momentos oportunos, e ele
O lúdico favorece o enfrentamento de raramente se envolve no jogo.
desafios que lhes surgirem, estabelecendo relações cognitivas junto às experiências vivenDiferente dos demais, o Professor-Lúdiciadas, pois além de proporcionar o aprendi- co é aquele que está envolvido no jogo e perzado dos conteúdos abordados de maneira cebe o lúdico como um facilitador do ensinoprazerosa, se aprende sobre a vida e se ad- -aprendizagem, além, melhorar a harmonia no
quire experiências para lidar com situações de ambiente de trabalho.
enfrentamento quando necessário. Como bem
afirma Froebel (1999, p. 310):
Os jogos dos meios tecnológicos podem ser ferramentas a serem utilizadas em
O jogo é a forma mais pura da ativida- sala de aula para auxiliar os estudantes em
de intelectual da criança, é a linguagem vital; conteúdos mais complexos, assim, os mesmos
a vida, aplicação, a ação são mais importante designam relações entre teoria e prática, conque o saber teórico. Viver, fazer e saber devem tribuído para esclarecimentos de suas dúvidas.
sempre manter-se em harmonia. Deve permitir-se à criança, desde que nasce, a atividade esOs jogos tornam as aulas de geografia
pontânea, a fim de que se possa exprimir toda mais dinâmicas e interessantes, pois envolvem,
sua riqueza interior (FROEBEL, 1999, p. 310). motivam e despertam o interesse do estudante.
Fica evidente que os jogos conduzem a uma
melhor compreensão dos assuntos abordados
O jogo para ser considerado atividade em sala de aula e ainda ajudam os alunos no
lúdica, deve possuir duas funções: a lúdica e a desenvolvimento de competências e habilidaeducativa. A lúdica está associada à diversão des.
e ao entusiasmo que o mesmo proporciona,
enquanto a educativa refere-se sobre os sabePor fim, antes de uma escola adquirir
res adquiridos, contudo, ambas devem estar novas tecnologias, é necessário e fundamental
em equilíbrio, para que o jogo não fuja de seu inseri-las em um projeto pedagógico, para que
objetivo.
depois não se fique sem saber exatamente o
que fazer com elas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A matéria de geografia muitas vezes é tida como disciplina difícil e chata, gerando desinteresse nos alunos, outro ponto observado é o fato das aulas serem, às vezes, muito teóricas,
fazendo com que os alunos, frequentemente, não associam teoria e prática. Diante disso, procurou abordar as formas como a tecnologia e seus meios podem ajudar no processo de ensino
aprendizagem.
A tecnologia disponibiliza diferentes recursos, admite que os estudantes visualizem, analisem e compreendam as situações a serem estudadas, podendo, assim, serem usados das
mais variadas formas.
Objetivava-se compreender a necessidade de utilização dessas ferramentas por parte do
professor para uma melhor competência de ensino e aprendizagem do aluno, além disso, visava-se estudar a forma de tornar as aulas de geografia mais dinâmicas, facilitando o aprendizado
por meio da realidade dos estudantes.
Por fim, pode-se afirmar que todos os objetivos propostos foram cumpridos com êxito,
pois mostraram que o ensino pode ser dinâmico, completo e inovador. Sendo assim, conclui-se
finalmente esta pesquisa que foi de suma importância para nossa formação acadêmica, não só
por ter alcançado o êxito do processo educativo, mas devido ao empenho em buscar conhecimentos no uso de recursos tecnológicos, no outro ponto esse tema inclusão digital, no início
de curso, sempre nos despertou muito interesse, dentro de suas possibilidades com as novas
tecnologias para educar, e desta forma progredir em nosso estudo mais adiante.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: A sociedade atual é centrada na escrita, exige também o saber utilizar esta linguagem
nas situações que é necessária, lendo e produzindo textos com competência. E para essa nova
realidade foi criado a palavra letramento. Define-se como “o conjunto de conhecimentos,
atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessárias para
uma participação ativa e competente na cultura escrita”. Assim, para corresponder adequadamente às características e demandas da sociedade atual, é necessário que as pessoas sejam
alfabetizadas e letradas; no entanto, há alfabetizados não letrados, como também é possível
haver alfabetizados com um certo nível de letramento. Uma pessoa pode ser alfabetizada e
não ser letrada, saber ler e escrever, mas não cultiva nem exerce práticas de leitura e de escrita, não lê livros, jornais, revistas ou não é capaz de interpretar um texto lido; tem dificuldades
para escrever uma carta, é alfabetizada, mas não letrada. Desta forma, o estudo tem como
objetivo geral conceituar os diversos aspectos da alfabetização e letramento na educação
infantil. A pesquisa utilizada foi a bibliográfica tendo como referência os diversos autores que
já escreveram sobre o tema. A análise permitiu concluir que alfabetização e letramento são
complementares e indispensáveis para a aquisição da leitura e escrita.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

L

etramento é uma palavra de conceito introduzido na educação recentemente. A necessidade de apresentar e constituir comportamentos e práticas sociais relacionados à escrita e leitura que possam ir além da alfabetização. Esses comportamentos
ganharam visibilidade e importância à medida que a vida social e as atividades profissionais e
foi possível visualizar a necessidade também do letramento e não apenas a alfabetização.
A pesquisa tem como objetivo geral, conceituar os diversos aspectos da alfabetização
e letramento na educação infantil, descrever suas características, nesta etapa do ensino. O presente trabalho terá início com um breve histórico sobre o letramento, bem como uma abordagem
teórica sobre este processo e algumas considerações sobre o letramento na educação infantil e
tem o encerramento com o tópico: integrando a alfabetização e o letramento.
Desta forma espera-se contribuir para um melhor entendimento sobre as abordagens da
alfabetização e letramento nesta etapa de ensino.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE O
LETRAMENTO
Alguém já se perguntou como seria o
mundo onde não existisse escrita? Como alguém iria escrever um bilhete, uma carta, uma
redação? Não haveria livros, jornais, revistas,
seriam só figuras, já imaginou?
A mais antiga demonstração de escrita
criada com a intenção de leitura, são os símbolos, a forma de escrita utilizada pela humanidade, foi progredindo com o passar dos tempos.
O alfabeto aparece a partir da separação da
palavra em sons simples. Os fenícios foram os
primeiros povos a criar símbolos para esses
sons, em seguida, com a evolução da escrita,
esta passou a ser alfabética, produzindo assim
o alfabeto fenício e depois os demais alfabetos.
De acordo com Cagliari (2006), o latim,
por exemplo, não possuía as letras minúsculas
até a Idade Média, mas, após se constituir por
diversos tipos de letras, surge a escrita cursiva.
Esse sistema de escrita que tem o uso particular e individual, é um dos mais substanciais
sistemas de escrita existentes, pois modifica-se
de pessoa para pessoa:
A escrita se refere especificamente ao signo linguístico
e a atividade de fala e, se diferencia de outras formas
de representação do mundo, não só porque induz a leitura, mas também porque essa leitura é motivada, isto
é, quem escreve pede ao leitor que interprete o que está
escrito, não pelo puro prazer de fazê-lo, mas para realizar algo que a escrita indica (CAGLIARI, 2006, p.105).

É bastante complicada a relação entre
as letras e os sons da fala pela razão de que
a escrita não é como um espelho da fala, pois
têm diversas maneiras de se ler o que se encontra escrito. Sendo assim, os sinais gráficos
presentes na escrita do português outorgam
um valor sonoro específico às letras e sinais
alteradores da entonação da fala, são os chamados sinais diacríticos: acento agudo, acento
circunflexo, acento grave, ponto de interrogação, ponto de exclamação, til, aspas, ponto final, reticências, etc.:

Quando falamos, vemos pessoas, coisas,, gesticulamos, rimos, e tudo isso não se traduz em letras ou
sinais de pontuação; se passarmos só os fonemas
para a escrita, o texto perde muito de suas características e pode até tornar-se confuso para quem o lê
sem ter presenciado o ato da fala que aquela escrita
representa. Quem escreve precisa recuperar, através
de palavras, esses fatos que na fala aparecem representados pelas circunstâncias, pelas atitudes gestuais
dos interlocutores etc. A escrita tem que criar, com
palavras, o ambiente não-linguístico que serve de
contexto para quem fala (CAGLIARI, 2006, p.120).

A mais nova palavra da educação “letramento”, surge mediante as contínuas mudanças sociais e a geração de novos conhecimentos. Objetivando alargar o ato de alfabetizar, de
introduzir o ato educativo, um sentido social de
aprender a ler e a escrever.

O PROCESSO DE LETRAMENTO: UMA
ABORDAGEM TEÓRICA
As dificuldades para alfabetizar, para
ensinar as pessoas a ler e escrever já vem
desde o Brasil colônia. Assim, de acordo com
a superação do analfabetismo e consequentemente a sociedade tornando-se cada vez mais
centralizada, torna-se real um novo fenômeno,
o letramento, que nos mostra que, além de
aprender a decifrar o processo da escrita, é
importante que as pessoas consigam fazer uso
da leitura e a escrita, para participar dos costumes sociais.
Nem sempre a alfabetização, saber ler
e escrever, leva as pessoas a adquirirem o hábito da leitura e da escrita, não desenvolvem
competência para usá-las e para incluírem-se
nas práticas sociais de escrita: não leem livros,
jornais, revistas; não conseguem escrever um
ofício, um requerimento, uma declaração, não
conseguem preencher um formulário; encontram obstáculos para escrever um simples telegrama, uma carta; não sabem buscar informações num catálogo telefônico, num contrato de
trabalho, numa bula de remédio, etc.:
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O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio
históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos,
procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escrita de maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber
quais práticas psicossociais substituem as práticas
letradas em sociedades ágrafas. Desse modo, o letramento tem por objetivo investigar não somente quem
é alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no social (TFOUNI, 1995, p.9).

de “letrar-se”, se dermos ao verbo “letrar-se” o sentido
de “tornar-se letrado”. Resultado da ação de ensinar
e aprender as práticas sociais de leitura e escrita, o
estado ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais (SOARES, 2003, p.38).

Existe uma distinção entre a alfabetização e letramento, entre alfabetizado e letrado. A
palavra letramento é mais atual do que o termo
alfabetização, que é especificamente usado na
esfera escolar e nos textos acadêmicos, desde
O letramento é um fator de caráter so- a Antiguidade.
cial e evidencia as particularidades sócio históricas da obtenção de um método de escrita
A ideia de letramento está relacionapor um grupo social. Conforme Magda Soares da ao papel que a linguagem escrita tem na
(2003), uma das primeiras referências feitas nossa sociedade. Desta forma, o método de
ao tema do letramento aconteceu no mundo letramento não ocorre somente na escola. Os
da escrita: uma compreensão psicolinguística lugares que visitamos, os objetos e livros a que
(1986) por Mary A. Kato. “Literacy” é a palavra temos acesso, às pessoas com quem nos relainglesa, cuja versão deu origem ao termo letra- cionamos, também são agências e agentes de
mento, com a designação etimológica de es- letramento.
tado, condição, ou qualidade de ser “literate”,
caracterizado como educado, especialmente,
Explicita Soares (2006, p.15) que a alpara ler e escrever.
fabetização é uma concepção mais específica,
Soares (2003) relata ainda que “Litera- que corresponde à aprendizagem da língua este” é, pois, o atributo que define a pessoa que crita como uma nova linguagem, contrária da
compreende a leitura e a escrita, e “literacy” linguagem oral, mas a ela vinculada, isto é, à
caracteriza o estado ou a condição daquele aquisição da escrita como uma nova forma de
que é “literate”, daquele que não só consegue oratória: sistema das competências de leitura
ler e escrever, mas que usa de forma habilido- e escrita.
sa e contínua da leitura e da escrita.
De acordo com Tfouni (1995), a alfaPalavras como estado ou condição, betização corresponde à obtenção de aptidões
são essenciais para a compreensão e as dife- para leitura, escrita e as nomeadas práticas
renças entre analfabeto, alfabetizado e letrado; de linguagem. Isso é conduzido, em geral, por
a hipótese é que quem sabe ler e escrever e meio do sistema de escolarização e, portanto,
começa a utilizar a leitura e a escrita, a incluir- da instrução formal.
-se em práticas de leitura e escrita, se transforma em uma pessoa diferente, conquista um
É fato que a escola não é o único luoutro estado, uma outra situação.
gar alfabetizador, o método de alfabetização é
aprimorado de modo mais organizado na esSoares (2003), ao criar a concepção cola. Nesse espaço social é que conseguimos
de letramento, dissociam a palavra:
entender e aumentar o nosso conhecimento
Letra+mento estabelecendo os significados dos ter- sobre o universo da escrita, e não só sobre a
mos: letra como forma portuguesa da palavra latina escrita, propriamente.
littera e, - mento como sufixo, que indica resultado de
uma ação. Portanto, o letramento é o resultado da ação
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundos feitos por Kleiman, 1995, a
fundamentação da primeira premissa – referente à presença de alfabetização e letramento na
educação infantil – justifica-se porque no passado a criança teria uma idade determinada
para dar início ao processo de aprendizagem
da leitura e escrita e, dessa forma, sua educação institucionalizada: a idade dá entrada no
primeiro ano do ensino fundamental no Brasil
foi definida que seria iniciada aos 7 anos (KLEIMAN, 1995).
No entanto, se houvesse possibilidade
de educação institucionalizada anterior a isso,
ela ocorria no “jardim da infância”, o que revela o objetivo desta etapa:
Fazendo menção a um jardim, ou seja,
cuidar dessas crianças para que cresçam e
amadureçam e possa chegar na próxima etapa
da educação com conhecimentos que vão ser
aprimorados. Vale ressaltar que nesse “jardim”,
não era permitido o uso das “letras”, pois se
considerava prematuro o acesso à língua escrita antes dos 7 anos (KLEIMAN, 1995).
Colocar em dúvida a possibilidade ou
conveniência da presença de alfabetização e
letramento nas instituições de educação infantil é desconsiderar que a criança já chega a
ela em pleno processo de alfabetização e letramento: é desconhecer o contexto cultural em
que a criança está imersa fora das paredes da
instituição, é rejeitar o que ela já traz de conceitos e conhecimentos, é ignorar o interesse que
ela tem por ampliar seu convívio com a escrita
(KLEIMAN, 1995).
Para fundamentar a segunda premissa
– alfabetização e letramento têm, ou devem ter,
presença na educação infantil -, torna-se necessário explicitar o que se entende aqui por
alfabetização e por letramento. No campo restrito da aprendizagem inicial da língua escrita,
a palavra letramento se tornaria desnecessária

se fosse possível impor um sentido ampliado à
palavra alfabetização (KLEIMAN, 1995).
Mas, como afirma o poeta Carlos
Drummond de Andrade, “lutar com as palavras
é a luta mais vã...” Na alfabetização é compreendida como, restritamente, a aprendizagem
do sistema alfabético e das convenções para
seu uso, a aprendizagem do ler e do escrever,
verbos sem complemento; ampliar o significado dessa palavra para que designe mais que
o que tradicionalmente é correntemente vem
designando, seria uma luta vã contra o significado já consolidado na língua.
Ainda assim, é oportuno concordar que
o acesso inicial à língua escrita é reduzido ao
aprender a ler e escrever, no sentido de aprender a grafar palavras e decodificar palavras.
É parte integrante e principal do acesso ao
mundo da escrita, o aprender a fazer uso dela
como: compreender a leitura e escrever de forma que os outros compreendam; conhecer diversidade gêneros e diferentes portadores de
textos e fazer uso deles, para ler e escrever e
participar adequadamente dos eventos de várias naturezas de que fazem parte a leitura e a
escrita (KLEIMAN, 1995).
Em resumo, ter contato com o mundo
da escrita, obter competências de uso da leitura e da escrita, amplificação de boas atitudes
relacionadas à relevância da escrita na vida social e individual. Na inviabilidade de definir que
a palavra alfabetização tenha o significado não
apenas como a aprendizagem do sistema alfabético, mas também a aprendizagem dos usos
sociais e culturais desse sistema, foi necessária a criação da palavra letramento (KLEIMAN,
1995).
A segunda premissa, afirma que na
educação infantil precisa conter atividades de
introdução da criança ao sistema alfabético e
suas convenções – alfabetização, bem como,
as práticas de uso social da leitura e da escrita
– letramento.
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É extremamente necessária, a aprendizagem da linguagem oral e escrita, pois assim, as crianças alargam suas capacidades de
aprofundamento nas atividades sociais. Isso
cria o desejo de ficarem próximas às pessoas, se relacionando e descobrindo com elas
de uma forma que possam entender e participar no seu ambiente. Tais relações e formas de
comunicação promovem às crianças, além de
segurança para se manifestar, a descoberta de
vários gêneros culturais:
Uma criança que compreende quando o adulto lhe
diz “olha o que a fada madrinha trouxe hoje!” está fazendo uma relação com um texto escrito, o conto de
fadas: assim, ela está participando de um evento de
letramento (porque já participou de outros, como o de
ouvir uma história antes de dormir); também está aprendendo uma prática discursiva letrada, e, portanto, essa
criança pode ser considerada letrada, mesmo que ainda não saiba ler e escrever (KLEIMAN, 1995, p.18).

A compreensão das utilidades e funções sociais da escrita engloba o uso, na sala
de aula, de variados textos e gêneros, enaltecendo os conhecimentos primárias das crianças, de modo a proporcionar suposições e
descobertas em virtude da conquista de novos
conhecimentos:
Portanto, acredita-se que, nas sociedades urbanas modernas, não existe grau zero de letramento, pois as pessoas, em todos os momentos, participam de alguma
dessas práticas, ou seja, desde pequenas estão em
contato com a linguagem escrita por meio de seus diferentes portadores de textos como livros, jornais, embalagens, cartazes, placas de ônibus, etc., iniciando-se
no conhecimento desses materiais gráficos antes mesmo de ingressarem na instituição educativa, não esperando permissão dos adultos para começarem a pensar sobre escrita e seus usos (LUIZATO, 2003, p.71).

Para as crianças que têm pouco acesso ao mundo escrito, é dever da escola promoConhecer uma língua não é apenas co- ver tal contato, destinando aos pequenos um
nhecer letras, palavras, mas é também compre- lugar diverso, de modo a experienciar circunsender as concepções que exprimem as diver- tâncias diversas de leitura.
sas formas como as pessoas vivem, deduzem
e retratam a realidade.
Os procedimentos que o educador desenvolve fora da sala, como o desenvolvimento
Conforme o Referencial Curricular Na- de convites para reuniões de pais, escrever bicional para a Educação Infantil (1998, p.117) a lhetes aos pais informando a ausência de uma
educação infantil, ao proporcionar experimen- criança, produção de certezas, etc., devem
tos importantes da aprendizagem da língua, contar com a participação das crianças, de foratravés de uma atividade com a linguagem ma que observem as variadas utilizações da
oral e escrita, se estabelece em um dos locais escrita, oportunizando aos pequenos o ingresde aumento das habilidades de comunicação so ao mundo letrado e com isso facilitando a
e expressão e de acesso ao universo letrado, igualdade de oportunidades (LUIZATO, 2003).
pelas crianças.
O letramento representa os diversos meios da prática
A Educação Infantil é um período imsocial em que a escrita se faz presente, e, se pensar- portante do progresso escolar das crianças.
mos sob essa perspectiva, de que as crianças vivem Nesse momento, as crianças assumem coem uma sociedade letrada, percebemos que é quase nhecimentos sobre a escrita, ao brincar com
impossível imaginar que durante muito tempo apren- os sons das palavras, percebe igualdades e
deram decorando e formando palavras desconexas diferenças entre os termos, manuseiam vários
do contexto em que vivem (LUIZATO, 2003, p.72). tipos de materiais escrito, como revistas, gibis,
fascículos, etc., instante em que o educador
como mediador realiza a leitura e/ou escreve
textos para posterior criação dos alunos de
forma oral. Essa ligação com o universo dos
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textos promove maior convívio na sociedade informativos com o intuito de mostrar conheletrada (LUIZATO, 2003).
cimentos que a criança ainda não tem e demonstra curiosidade em ter, textos injuntivos
Na educação infantil o hábito da leitura que orientem a prática de jogos e os comportade histórias diversificadas, presentes no coti- mentos, textos publicitários, textos jornalísticos,
diano escolar dessa faixa etária, é considerado histórias em quadrinhos etc. (LUIZATO, 2003).
uma atividade fundamental de letramento. Promove para a criança conhecimentos e habilidaA educação infantil é uma etapa em
des necessárias para sua plena integração no que a criança pode e deve ser inserida nos dimundo da escrita (LUIZATO, 2003).
ferentes gêneros, diversidade de portadores de
textos, estimulando a identificação das várias
Em um primeiro momento, é uma ativi- especificidades do gênero proposto.
dade que faz com que a criança se familiarize
com o material escrito: ter contato com livros
Ferreira (2003) afirma que a presenou revistas, perceber que as marcas na pági- ça do letramento com a escrita deve estar frena – sequências de letras – reservam signifi- quentemente inserida na educação infantil, já
cados, que textos é que são “para ler”, não que as oportunidades de registro como apoio
ilustrações, que as páginas são folheadas da da memória surgem a todo momento, como
direita para a esquerda, que os textos são lidos por exemplo ditar uma carta ou bilhete para
da esquerda para direita e de cima para bai- um adulto ou confeccionar um cartaz sobre um
xo, que livros têm autor, ilustrador, editor, têm trabalho realizado. São situações diversas a
capa, lombada (LUIZATO, 2003).
serem aproveitadas para que as crianças compreendam que a escrita pode ser usufruída
Em função disso, e sobretudo, a leitura para os mais diversos fins e são presentes nas
de histórias propicia o enriquecimento do vo- práticas de interação social.
cabulário e oportuniza o avanço das habilidades entendimento de textos escritos, inferência,
INTEGRANDO ALFABETIZAÇÃO E
avaliação, estabelecimento de relações entre
LETRAMENTO
fatos, habilidades que serão modificadas no
decorrer do tempo, quando for apta a realizar a
Para Ferreiro (2003), a introdução da
leitura independente (LUIZATO, 2003).
criança no mundo da escrita traz a discussão
sobre a alfabetização e o letramento como inÉ evidente que, para a leitura oral de trodução desse percurso. Independente de se
histórias atingir seus objetivos, existe a necessi- diferenciarem, as atividades de alfabetização
dade de que o livro escolhido seja manipulado e letramento no que se refere às operações
pelas crianças e que elas possam desenvolver cognitivas e aquelas que norteiam, quanto aos
estratégias como: antecipar o que vai ser lido, sistemas metodológicos e didáticos que tem
de acordo com as ilustrações e o título, impor- como objetivo orientar, as atividades necessitante que a criança realize inferências, sempre tam ser desenvolvidas integralmente, pois, se
acompanhada de um mediador que pode ser o evoluem de forma dissociada, ou se desenvolprofessor ou um familiar (LUIZATO, 2003).
vem em tempos e espaços diferentes, a criança
certamente não vai atingir o objetivo proposto
Ao término da leitura, verificar com as e, consequentemente terá uma visão distorcida
crianças se suas antecipações da leitura foram desse processo, ou seja, do que realmente é o
confirmadas e quais foram suas impressões mundo da escrita (FERREIRO, 2003).
sobre a história. A diversidade de gêneros dos
textos necessitam estar presentes nas leituras
dos adultos para as crianças, como: os textos
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A palavra alfabetização – alfabetização
funcional tornou-se expressão bastante difundida – ou em tentativas de ampliação do significado de alfabetização/alfabetizar por meio de
afirmações como “alfabetização não é apenas
aprender a ler e escrever”, “alfabetizar é muito
mais que apenas ensinar a codificar e decodificar”, e outras semelhantes (FERREIRO, 2003).

tinguir que, embora distintos, alfabetização e
letramento são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvidas no contexto de práticas sociais de
leitura e de escrita e por meio dessas práticas,
ou seja, em um contexto de letramento e por
meio de atividades de letramento; este, por sua
vez, só pode desenvolver-se na dependência
da e por meio da aprendizagem do sistema de
A escassez de mecanismos para ge- escrita (FERREIRO, 2003).
rar objetivos e procedimentos de ensino e de
aprendizagem que realmente amplificaram o
No decorrer da história, sucederam alsignificado de alfabetização, alfabetizar, alfabe- terações conceituais e metodológicas referentizado, justifica o advento da palavra letramen- tes ao ensino da língua escrita na primeira fase
to, como efeito da necessidade de salientar da educação e aponta que, até os anos de
e nitidamente caracterizar, nomeando-os, com- 1980, o maior intuito era a alfabetização (com
portamentos e práticas de uso do sistema de a definição anteriormente relacionada), isto é,
escrita, em situações sociais em que a leitura evidenciava-se essencialmente a aprendizae/ou a escrita estejam envolvidas (FERREIRO, gem do sistema convencional da escrita (FER2003).
REIRO, 2003).
Contudo, é provável que, devido ao
fato de o conceito de letramento ter sua origem
em uma ampliação do conceito de alfabetização, que continuamente sejam confundidos ou
mesmo conceituados como a mesma coisa
ou finalidade. É possível admitir que, no plano
conceitual, existisse a probabilidade de a distinção entre a alfabetização e letramento não
ser necessária, bastando que se ressignificar o
conceito de alfabetização (como sugeriu Emília
Ferreiro em entrevista concedida à revista Nova
Escola, n.162, maio 2003); todavia, no plano
pedagógico a distinção faz-se apropriada, ainda que, também seja imperativamente conveniente que, embora distintos, os dois processos sejam reconhecidos como indissociáveis e
independentes.
Assim, é indispensável caracterizar que
alfabetização como a aquisição do sistema
convencional de escrita e letramento aquele
que corresponde ao desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente
da leitura e da escrita em práticas sociais: relação aos processos cognitivos e linguísticos de
aprendizagem e, portanto, também de ensino
desses diferentes objetos.
É pertinente discernir entre os dois processos. Em contrapartida, é fundamental dis-

Em volta desse objetivo central, métodos de alfabetização modificam-se em um
movimento oscilante: ora a opção princípio da
síntese, segundo o qual a alfabetização deve
partir das unidades menores da língua – os fonemas, as sílabas – em direção às unidades
maiores -a palavra, a frase, o texto (método fônico, método silábico); ora a opção pelo princípio da análise, segundo o qual a alfabetização
deve, ao contrário, partir das unidades maiores
e portadoras de sentido – a palavra, a frase, o
texto – em direção às unidades menores (método da palavração, método da sentenciação,
método global), (FERREIRO, 2003).
Nas duas opções, entretanto, a meta
a meta sempre foi a aprendizagem do sistema
alfabético e ortográfico da escrita; embora se
possa identificar, na segunda opção, uma preocupação também com o sentido veiculado pelo
código seja no nível do texto (método global),
seja no nível da palavras, ou da sentenças –
são postos a serviço da aprendizagem do sistema de escrita: palavras são intencionalmente
selecionadas para servir à sua decomposição
em sílabas fonemas, sentenças e textos são
artificialmente construídos, com rígido controle léxico e morfossintático, para servir à sua
decomposição em palavras, sílabas, fonemas
(FERREIRO, 2003).
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Desta forma, podemos concluir que até
os anos 1980 a alfabetização escolar no Brasil
definiu-se por uma alternância entre métodos
sintéticos e métodos analíticos, porém, sempre
com o mesmo propósito – o de que a criança,
para aprender o sistema da escrita, necessitaria de estímulos externos cautelosamente elegidos ou artificialmente construídos – e sempre
com o mesmo propósito – o controle desse
sistema, considerado condição e pré-requisito para que a criança desenvolve habilidades
de uso da leitura e da escrita, isto é, primeiro,
aprender a ler e escrever, a gramática de forma
geral e ler textos, livros e produzir histórias e
cartas, etc. (FERREIRO, 2003).
A perspectiva psicogenética da aprendizagem da língua escrita, surge nos anos de
1980, é propagada entre nós sobretudo pela
obra e pela atuação formativa de Emilia Ferreiro, sob a denominação de “construtivismo”,
trouxe uma significativa transformação de pressupostos e objetivos na área da alfabetização,
porque alterou essencialmente a concepção
do processo de aprendizagem e dissipou a
distinção entre aprendizagem do sistema de
escrita e práticas efetivas de leitura e de escrita
(FERREIRO, 2003).
Essa conversão paradigmática permitiu
comprovar e explicar o processo por meio do
qual a criança constrói o conceito de língua
escrita como um sistema de representação
dos sons da fala por sinais gráficos, ou seja,
o processo através do qual a criança torna-se
alfabetica; por outro lado e como consequência disso, sugeriu as condições em que mais
adequadamente se desenvolve esse processo,
revelando o papel fundamental de uma interação intensa e diversificada da criança com práticas e materiais reais de leitura e escrita a fim
de que ocorra o processo de conceitualização
da língua escrita (FERREIRO, 2003).
Apesar disso, o centro no processo de
conceitualização da língua escrita pela criança
e a ênfase na relevância de sua interação com
práticas de leitura e de escrita como um caminho para promover e encorajar esse processo têm menosprezado, na prática escolar da
aprendizagem inicial da língua escrita, o ensino

sistemático das relações entre a fala e a escrita, de que se ocupa a alfabetização, tal como
anteriormente definida.
Em decorrência do construtivismo ter
revelado processos espontâneos de compreensão da escrita pela criança, ter sentenciado
os métodos que ressaltam o ensino direto e explícito do sistema de escrita e, sendo essencialmente uma teoria psicológica, e não pedagógica, não ter apresentado uma metodologia de
ensino, os educadores foram levados a considerar que, apesar de sua natureza padronizada
e com frequência arbitrária, as relações entre a
fala e a escrita seriam constituídas pela criança de forma incidental e assistemática, como
decorrência natural de seu convívio com inúmeras e variadas práticas de leitura e escrita,
ou seja, por meio de atividades de letramento,
predominando, pois, estas sobre as atividades
de alfabetização (FERREIRO, 2003).
Cabe ressaltar, porém, que não é regressando a um passado já ultrapassado e recusando avanços teóricos incontestáveis que
esses problemas serão esclarecidos e resolvidos. Contudo, ignorar ou recusar a crítica aos
atuais pressupostos teóricos e a insuficiência
das práticas que dele têm decorrido resultará
certamente em mantê-los inalterados e persistentes. Esse é o momento de encontrar caminhos e renunciar aos descaminhos (FERREIRO, 2003).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada
pelos autores: Cagliari (2006), Kato (2009),
Soares (2017) entre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que apresentam reflexões que podem
contribuir para uma compreensão da temática
apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo, propiciou compreender que apesar das atividades de alfabetização e letramento apresentarem diferenças nos aspectos referentes às operações cognitivas
que reivindicam quanto, por consequência, relacionados aos procedimentos metodológicos e
didáticos que as conduzem, necessitando das mesmas, se desenvolver de maneira integrada.
Se esse desenvolvimento for de forma dissociada, ou seja, cada um se ocorrendo em
um momento, com certeza a visão da criança desse processo, ficará prejudicada, pois haverá
uma confusão referente a essa inserção no mundo da escrita.
A base será sempre o letramento, já que a leitura e escrita são, fundamentalmente, meios
de comunicação e interação, e a alfabetização deve ser vista pela criança como instrumento
para que possa envolver-se 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 ser objeto de atividades de alfabetização; poemas podem levar à consciência de rimas
e aliterações.
O fundamental é que as crianças estejam imersas em um contexto letrado – o que é
uma outra designação para o que também se costuma chamar de ambiente alfabetizador – e
que nesse contexto sejam aproveitadas, de forma planejada e sistemáticas, 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.
No tópico relacionado ao processo de letramento com uma abordagem teórica, os autores o conceituam as especificidades do letramento como um fator de caráter social e evidencia
as particularidades sócio histórica da obtenção de um método de escrita por grupo social.
Ao falar das considerações sobre o letramento na educação infantil, foi fundamentado as
premissas de alfabetização e letramento nessa etapa da educação. Em resumo, ter contato com
o mundo da escrita, obter competências de uso da leitura e da escrita, amplificação de boas
atitudes relacionadas à relevância da escrita na vida social e individual.
No último tópico foram abordados a integração da alfabetização e letramento trazendo
a necessidade de caracterização da alfabetização como aquisição do sistema convencional da
escrita e letramento aquele responsável pelo desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em
diversas situações do cotidiano.
Sendo assim, espera-se que este breve estudo possa auxiliar
os educadores a conceituar adequadamente os termos alfabetização
e letramento tendo como princípio que são indissociáveis e complementares.

532

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional para educação
infantil. Brasília, DF: MEC, 1998.
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & linguística. São Paulo: Scipione, 2006
KATO, Mary A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. 7. ed. São Paulo: Ática,
2009, p. 144.
KLEIMAN, Ângela B. O que é Letramento. In: KLEIMAN, Ângela B. (Org.). Os significados do
letramento. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.
LUIZATO, Carla. Contexto de letramento: é possível trabalhar com produção de texto na Educação Infantil. Leopoldianum - Revista de estudo e comunicação, v. 28, n. 78, p. 71- 73, jun. 2003.
SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Universidade Federal de Minas
Gerais, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Revista Brasileira de Educação, outubro de
2003.
______. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2006.
______. Alfabetização e letramento. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2017, p.192.
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995

533

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

GISELE SIMÃO VIEIRA

Graduada em Pedagogia pela Universidade
Bandeirante (2003), Graduação em Artes Visuais pela
FAMOSP (2017), Pós Graduada em Formação Docente pela
FACITEP (2018), Professora de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I na EMEI “Mario Ary Pires, mal” e “CEI José
Oliveira Almeida Diniz, ver”.

534

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

GESTÃO DEMOCRÁTICA: O PAPEL DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO

RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do
tema proposto, conhecer e compreender a importância do papel do coordenador pedagógico, nas instituições educativas, como articulador, transformador e formador, no processo de
ensino e aprendizagem, na garantia e defesa do direito de uma educação de qualidade para
todos/as. O coordenador pedagógico em parceria com toda comunidade escolar e seu entorno, deve articular, planejar, garantir ações, que favoreçam um ambiente acolhedor, facilitador
para uma educação integral, equitativa e inclusiva. A pesquisa será realizada com análise de
literaturas e estudiosos acerca do tema, identificando a importância da formação pedagógica
para os/as educadores/as, assegurando aos educandos as aprendizagens significativas em um
contexto social real, ao longo de toda a Educação Básica.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Formador; Ensino- Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, muitos são os desafios para que a escola cumpra sua função social: o
ritmo com que as mudanças ocorrem, as novas configurações familiares, as diversidades presentes no cenário escolar, o acesso rápido à informação, os abalos
da economia, a violência urbana, os riscos da devastação ambiental, entre outros fatores.
Todos eles permeiam os processos de ensino e de aprendizagem e requerem dos profissionais da educação, cada vez mais, engajamento em relação a seu fazer e a sociedade em
que vivemos.
O ato educativo, a educação deve ser pensada, articulada e feita para todos/as e com
todos/as, promovendo igualdade de condições, observando as diferenças, as desigualdades, as
diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas, na perspectiva de uma educação
integral:
Essa concepção não se confunde com educação de tempo integral e pode ser incorporada tanto pelas escolas de
período regular de cinco horas, quanto pelas de período ampliado de sete horas. Nesse caso, a extensão da jornada escolar contribui – mas não é pré-requisito – para que o desenvolvimento multidimensional aconteça. A Educação Integral não se define pelo tempo de permanência na escola, mas pela qualidade da proposta curricular,
que supera a fragmentação e o foco único em conteúdos abstratos. Ela busca promover e articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que preparem os estudantes para a realização do seu projeto de vida e para
contribuírem com a construção de um mundo melhor. (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019 p.22).

O currículo deve ser compreendido como conjunto de ações que, para além de planos,
objetivos, procedimentos e aspectos organizacionais, compreendam como se configura o cotidiano, como são as práticas educacionais de cada instituição, quais são as crenças e os valores
que habitam os lugares e como se dão as interações entre os diferentes sujeitos da comunidade
educativa educandos/as, famílias/ responsáveis, educadores/as.
Assim, o currículo deve ser concebido e compreendido como um campo aberto à diversidade, não restrito ao que cada educando/a poderia aprender em relação a conteúdos, mas sim
às distintas formas de aprender de cada educando/a na relação com seus contextos de vida.
Assegurar o direito à educação implica a garantia das condições e oportunidades
necessárias para que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos tenham acesso a uma
formação indispensável para a sua realização pessoal, formação para a vida produtiva e pleno
exercício da cidadania.
O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, apresenta e define questões acerca do desenvolvimento global dos/as educandos/as, enfatizando a
necessidade do rompimento com as percepções reducionistas dos processos educativos ,que
priorizam as dimensões cognitivas ou afetivas em detrimento dos demais saberes que emergem
dos tempos, espaços e comunidades nos quais os educandos/as estão inseridos.
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Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), independentemente do tempo de permanência do
estudante na escola, o fator primordial a ser considerado é a intencionalidade dos processos e
práticas educativas fundamentadas por uma concepção de Educação Integral.
Dessa forma é necessário articular o planejamento, contemplando e assegurando,
ações e práticas pedagógicas, respeitando o lugar, a voz e a fala de todos/as, potencializando
o diálogo com outras instituições e parcerias na busca do pertencimento social, individual e
coletivo. Construindo e afirmando a noção de pertencimento, de que o público é de todos/as e
para todos/as .
O coordenador pedagógico em sua atuação nas instituições educacionais, deve estimular, assegurar que os/as educadores/as e todos os demais atores, promovam, planejem e executem práticas pedagógicas colaborativas, ressaltando a potencialidade evolutiva dos educandos,
em uma constante reflexão e reconstrução permanente de sua prática.
Processos formativos devem contemplar diferenças e formas de lidar com conflitos,
considerando os/as educadores/as como sujeito sociocultural, abarcando sua história de vida.
Nos coletivos de formação, é producente discutir relação entre cultura e conhecimento,
criando competência político-pedagógica para formar posturas éticas e desenvolver habilidades
de investigação, observação, hipótese, testes, registros, construção de modelos explicativos,
estimulando assim a ampliação da autonomia docente.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO

de indicadores qualitativos ou quantitativos da evolução
dos processos dos resultados de aprendizagem dos
estudantes. Traçar processos de aprendizagens personalizados para os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem ou baixo desempenho nas avaliações (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO
DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2018, p. 27).

Na Rede Municipal de Ensino de São
Paulo, as equipes gestoras, compostas por Diretores de Escola, Assistentes de Diretor de Escola e Coordenadores Pedagógicos possuem
A formação em serviço, a fim de que
a atribuição de mediar as ações educativas na
direção de uma escola comprometida com a seja assertiva e produtiva, sempre deve ser
centrada na escola, no contexto organizacional
sociedade e o interesse de seus estudantes:
em que os/as educadores atuam no exercício
de suas funções.
Nos anos subsequentes, a legislação passou por inúmeras alterações sem deixar de contemplar os eixos
de formação, planejamento, acompanhamento e avaliação das aprendizagens como norteadores da atuação do CP. Além disso, tornou-se possível transitar
pelas diferentes etapas e modalidades da Educação
Básica (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO
DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2018, p. 27).

As formações devem colocar educadores no papel fundante de protagonistas, dos
processos de desenvolvimento e de aprimoramento de sua prática pedagógica, versando
um diálogo constante de ação, reflexão, evidenciando a sua atuação, potencializando as
boas práticas já realizadas.

Na Prefeitura Municipal de São Paulo,
o coordenador pedagógico articula o Currículo
da Cidade (documento norteador da rede) com
as práticas educativas das unidades escolares, atuando de forma a ser o ator principal do
processo de qualificação do ensino.

Na função de formador, o coordenador
pedagógico, o responsável pelo acompanhamento das ações pedagógicas estabelece relações de parceria com os/as educadores/as,
de forma a construir elos de confiança.

De forma coletiva e colaborativa, orienta
a ação pedagógica, em um processo constante de formação e articulação, assim em contato
direto com os educadores, concretiza o currículo, proporcionando devidas condições para
que as propostas curriculares se desdobram,
considerando as especificidades de cada etapa/modalidade de ensino na garantia de uma
educação pública de qualidade:

As problematizações referentes à prática pedagógica, precisam ser compartilhadas,
debatidas e discutidas no coletivo das formações, numa perspectiva de educação inclusiva,
integral e equitativa .Na ótica da construção de
espaços de aprendizagem para todos/as, os
encontros formativos, devem ser elaborados a
partir de ações que acolham as diferentes condições e possibilidades dos/as educandos.

Oferecer formação continuada aos professores de maneira dialógica e reflexiva, favorecendo a formação centrada na escola; Envolver os demais profissionais da escola na compreensão da finalidade pedagógica de todas
as ações educativas; Orientar os processos de ensino
na escola, por meio do acompanhamento das aprendizagens dos estudantes; Trazer elementos de inovação às
práticas curriculares a partir de sua observação, leituras,
diálogos com o corpo docente, estudantes e comunidade; Buscar, com os professores e gestores, a criação

Em continuidade das funções o coordenador pedagógico em sua atuação, precisa
articular o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar com o trabalho de reflexão sobre
a prática docente, sendo o corresponsável pelos resultados de sua escola, pela qualidade
dos trabalhos desenvolvidos e pelas aprendizagens dos alunos:
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Ao longo do processo de implementação curricular, é
fundamental revisitar os Planos de Trabalho com os professores, procurando estabelecer conexões entre o que
se faz na escola e a nova estrutura curricular. Ao desenhar novas rotas de ensino, é essencial conhecer o que
os estudantes sabem e estruturar processos que prevejam o acompanhamento e a avaliação dos estudantes,
garantindo a construção dos conhecimentos indicados
para cada ano do Ensino Fundamental, considerando - é
claro - o ciclo (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2018, p. 57).

Como premissa para um trabalho pedagógico de qualidade, o acompanhamento das
aprendizagens é essencial. Uma das questões
mais relevantes à vida social é a aprendizagem,
interagir, construir, trocar é fundamental para o
desenvolvimento do ser humano em suas potencialidades, competências e habilidades.
De modo que é necessário dar atenção
às condições em que a aprendizagem ocorre,
não de uma maneira simplista e reduzida, bastando frequentar a escola e interagir com o
ambiente escolar, garantindo a aprendizagem.
Para aprender, é preciso entender como e em
quais situações os processos de aprendizagem têm ocorrido. Nesse sentido, o acompanhamento das aprendizagens é premissa para
um trabalho pedagógico que se pressupõe de
qualidade (SÃO PAULO, 2019, p. 59).
O coordenador pedagógico é articulador, formador e transformador, nessa perspectiva é necessário, como parte de suas
atribuições, acompanhar os momentos de
planejamento do ensino e das avaliações da
aprendizagem, verificando avanços, traçando
ações coletivas e formativas na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem dos/as educandos/as:
O ato avaliativo é de extrema importância no contexto escolar devido à sua relação direta com o planejamento pedagógico, ou seja, para planejar adequadamente a ação educativa é necessário conhecer o
ponto de partida e o seu sentido está em propiciar
ao professor conhecer o desempenho do estudan-

te para tomar decisões sobre o planejamento de ensino. Portanto, é imprescindível conceber a avaliação
numa vertente processual e, além disso, desenvolver
uma visão de acompanhamento e não de comparação e classificação, uma vez que desejamos construção de sistemas educacionais inclusivos, cujo foco
é, justamente, a diferença como elemento norteador
das práticas pedagógicas (SÃO PAULO, 2019, p. 86) .

Auxiliando no processo de na organização de atividades diversificadas e diferenciadas com intencionalidades claras e objetivos
definidos, os quais garantam a todos/as os
educandos a oportunidade de aprender. Sempre acompanhando a prática pedagógica, observando a ação docente, no sentido de intervir de maneira positiva e construtiva, nos
processos de ensino e de aprendizagem.

CURRÍCULO E O PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
O Projeto Político Pedagógico das instituições escolares, deve ser uma construção
coletiva, participativa e democrática, carregado
de expressão, das intenções, a direção e a vivência de propostas pedagógicas, apresentar
a marca identitária de todos/as envolvidos/as,
garantindo o exercício de autonomia, na perspectiva de um ato coletivo e político (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Na garantia de ser um documento vivo
e dinâmico, que se constrói e reconstrói no coletivo em constante processo de reflexão deve
apresentar, portanto, a história do percurso dos
sujeitos que compartilham um mesmo território
revelando princípios e práticas estabelecidas
pelas instituições escolares (CURRÍCULO DA
CIDADE, 2019).
Neste documento (2019) da Prefeitura
Municipal de São Paulo, apresenta a necessidade de assegurar uma educação de qualidade para todos/as ao longo da Educação Básica, na perspectiva um currículo orientado pela
educação integral, que seja capaz de formar
sujeitos críticos, autônomos, responsáveis, colaborativos e prósperos:
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Assim sendo, é de extrema relevância que o Currículo
da Cidade prepare os estudantes para fazer uso crítico, criativo e construtivo das tecnologias digitais, bem
como refletir sobre os apelos consumistas da sociedade
contemporânea, os riscos da devastação ambiental e
naturalização dos problemas sociais, humanos, afetivos
e emocionais. Também precisa orientá-los a reconhecer
e proteger-se das várias formas de violência, abuso e
exploração que podem prejudicar o seu bem -estar e
desenvolvimento, além de apoiá-los a constituírem-se
como pessoas e cidadãos cada vez mais aptos a lidar
com as demandas e os desafios do século XXI (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019 p.18).

Nesse processo o envolvimento da equipe gestora
da escola (coordenadores pedagógicos e diretores) é
muito importante, no sentido de articular professores
da mesma área, de diversas áreas; do mesmo ciclo
e dos diferentes ciclos nas discussões curriculares e
na organização dos planejamentos com vistas a atender melhor os estudantes daquela comunidade escolar. Essas ações desenvolvidas nos espaços escolares,
e acompanhadas pelos supervisores, permitem uma
articulação entre as diferentes escolas com as quais
ele atua e com a própria história de construção curricular do município e os debates nacionais (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019, p.21).

Para se garantir a escuta, o protagonismo de todos/as a proposta curricular precisa ser pensada, elaborada, construída versando a participação e diálogo permanente
com os bebês, crianças, adolescentes, jovens
e adultos, as suas famílias e ou responsáveis.
De modo a problematizar, explicitar práticas e
projetar, diferentes formas de viver e vivenciar
cada etapa de ensino ao longo da educação
básica (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019). .

O currículo em proposta fundamental,
é dar condições e assegurar a aprendizagem e
o desenvolvimento pleno de todos/as educandos/as em respeito às especificidades de cada
ano, ao longo da Educação Básica, dialogando com a realidade de forma a conectarem-se
com seus interesses, necessidades e expectativas (CURRÍCULO DA CIDADE- LÍNGUA PORTUGUESA, 2019).

Em todo processo de ensino e aprendizagem é fundamental que o coordenador pedagógico articule, oriente, incentive, apresenta
meios para a construção e elaboração de registros, por meio de múltiplas linguagens, de
maneira qualitativa, com observações, anotações, reflexões formulando assim a documentação pedagógica, dando visibilidade e historicização dos percursos vividos, ao longo de
cada etapa de escolarização (CURRÍCULO DA
CIDADE- Língua Portuguesa, 2019).

A regulação ou intervenção do currículo é realizada de múltiplas formas e pode se
referir aos mais variados aspectos nos quais
incide, em seus conteúdos, em seus códigos
ou nos meios através dos quais se configuram
na prática escolar.

Uma série de fatores pode explicar
essa tentativa de intervir na prática nas aulas
dentre eles a valorização não manifesta por
parte da administração de que não se dispõe
de um professorado adequado, pedagogicamente, unido à boa intenção de facilitar sua
adequação a novas orientações pedagógicas
É fundamental que o projeto político pe- para desenvolver o currículo (CURRÍCULO DA
dagógico, não seja visto como documento de CIDADE- LÍNGUA PORTUGUESA, 2019).
gaveta, mas sim com um documento norteaAinda a aparente facilidade e baixo
dor, de escritas coletivas, inacabado, totalmente passível de alterações, construções e ade- custo que supõe expor e propor um modelo
quações, conforme realidade das instituições, pedagógico, desde as disposições administrana qual os educandos sempre serão ativos, tivas, com a crença de que sua própria publiciprotagonistas de sua história individual e coleti- dade faz com que ele se implante, em alguma
va, tendo seus desejos, vozes, particularidades medida prática.
e singularidades respeitadas e consideradas:
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A sobrevivência de um esquema de intervenção e de controle sobre o processo educativo que induz à pretensão de intervir na execução prática do currículo, motivado por certa
desconfiança do professorado, própria de uma
longa história educativa autoritária e impositiva.
Na sociedade atual, em tempos de mudanças
constantes e incertezas quanto ao futuro, as
propostas curriculares precisam estar adeptas
em desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores que preparem as novas gerações
para as demandas da vida contemporânea e
futura (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019).

Dessa forma é possível ampliar e garantir a participação, a colaboração mútua e
a corresponsabilidade, tenho como finalidade
de fiscalizar e deliberar sobre assuntos importantes, regulamentados por legislação específica. Os colegiados devem ser compostos por
representantes de todos os segmentos das
intuições (funcionários/as, educadores/as, familiares e ou responsáveis e equipe gestora),
(CRESCE).

Verificar, refletir acerca do planejamento, através de pautas formativas, estratégias
de estudos e aprofundamentos conceituais, tematização de práticas para aprimorá-las e qualificá-las, constituindo uma formação contínua
e em serviço, com constante intervenção da
coordenação pedagógica nos encontros formativos, problematizando registros, projetos,
propostas e todas as ações que caminhem
para o objetivo em comum, uma educação de
qualidade para todos e todas (CRESCE).

Ensinar não deve ser simplificado e reduzido ao ato de transferir conhecimento, mas
sim o de criar as possibilidades para sua produção, empoderamento, educar é politizar, rompendo-se com todos os modos de opressão.
Aprendemos sempre por vida toda, as práticas
pedagógicas, os momentos de formação e coletivo, devem assegurar uma educação significativa em um contexto social real, rompendo
com a ideia da educação bancária, um falso
ensinar que deforma a criatividade do/a educando/a, corrompe sua curiosidade, tornando
o aprendiz em um sujeito passivo. O coordenador pedagógico em sua atuação, deve defender, potencializar uma educação que seja
transformadora, libertária(CRESCE).

Desenvolver no coletivo o trabalho com
assembleias ,conselhos mirins e as instâncias
deliberativas, sucinta a vida democrática aqui
e agora, rompendo com a ideia de uma cidadania futura, educandos/as aprendem a negociar
O COORDENADOR PEDAGÓGICO E O
opiniões e a lidar com conflitos e pontos de visPROCESSO FORMATIVO
ta diversos, exercendo assim princípios da auO currículo são os espaços, a orga- tonomia, da participação e da ética (CRESCE).
nização nos tempos e nos materiais, nas inteToda prática exige saberes, que por
rações e nas narrativas. Nos momentos de formação e coletivo, um espaço deve ser destino meio da reflexão crítica, se ampliam, se confirpara a construção, replanejamento, observação mam ou se modificam. A reflexão crítica sobre
do currículo e do projeto político pedagógico, a prática se torna uma exigência da relação
contemplando as ações diárias do cotidiano, teoria e prática, sem a qual a teoria pode vias quais revelam inúmeras formas de ensino e rar algo sem sentido e descontextualizado ou a
prática por puro ativismo (CRESCE).
aprendizagem (CRESCE).

Todos os sujeitos devem atuar de forma democrática, colaborativa e participativa,
para tanto, conceber nas intuições deliberativas
os colegiados como os Conselhos de Escola
(CE), Associações de Pais e Mestres (APMs),
O ato de educar deve ser uma ação deConselho Regional de Conselhos de Escolas
mocrática, ou seja, deve reforçar no/a educan(CRESCE).
do/a sua capacidade crítica, sua criatividade e
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insubmissão, sendo uma ação que não se esgota no tratamento que se dá aos conteúdos,
o ato educativo envolve um compromisso político-pedagógico. Potencializar a máxima com
educadores/as da necessidade em formar sujeitos autônomos, capazes de compreender a
realidade e atuar sobre ela, por meio de metodologia de pesquisa (problema a ser resolvido,
questão a ser respondida) associada ao aprendizado do trabalho coletivo (CRESCE).

de todos/as (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Para tanto, o coordenador pedagógico
em sua atuação formativa, é necessário pensar e
agir em direção à qualidade da educação além
dos muros da escola, constituindo parceria entre
escola e família/responsáveis, comunidade e cidade, desenvolvendo ações integradas com serviços
da Rede de Proteção Social na defesa de direitos
e na garantia de uma educação de qualidade, saúde e proteção social (CURRÍCULO DA CIDADE,
2019).

APRENDIZAGEM REAL E
Os seres humanos foram os únicos caSIGNIFICATIVA: REDES DE PROTEÇÃO pazes de aprender, pois aprender é construir, criar
Na garantia por uma educação pública
de qualidade para todos e todas, o documento norteador da Prefeitura Municipal de São
Paulo, o Currículo da Cidade (2019), aponta
a questão da educação integral, como mecanismo importante de inclusão, potencializando
a concepção de sujeitos em sua inteireza, observada todas as suas dimensões: intelectuais,
físicas, sociais, emocionais e culturais:
A Educação Integral, entendida como direito à cidadania, deve basear-se em uma ampla oferta de experiências educativas que propiciem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens. Este desenvolvimento deve
incentivar, ao longo da vida, o despertar da criatividade, da curiosidade e do senso crítico, além de garantir a inclusão do indivíduo na sociedade por meio
do conhecimento, da autonomia e de suas potencialidades de realizar-se social, cultural e politicamente
(Currículo da Cidade- Língua Portuguesa, 2019 p.22).

Articular parcerias com a Rede de Proteção Social da Cidade de São Paulo, com a finalidade de acompanhar, atender bebês, crianças
e jovens em situação de vulnerabilidade, realizar
projetos e ações com as equipes de multiprofissionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, possibilitam a construção
e formação para uma educação integral, equitativa
e inclusiva, na garantia de objetivos e direitos de
aprendizagem (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
As redes em parcerias com as instituições
educativas, em um constante processo dialógico
e formativo, acompanham as trajetórias de aprendizagem de bebês e crianças, jovens e adultos,
articulando os modos de atendimento com os territórios, redes, instituições escolares, comunidade,
familiares e ou responsáveis, asseguram o cuidar

e não repetir, exigindo análise crítica da realidade
e sua interpretação. O ato de ensinar, construir,
potencializar saberes exige a alegria que motive
a prática educativa e a esperança de superar os
obstáculos encontrados, com a convicção de que
mudar é possível . Somos capazes de intervir na
realidade, para tanto faz-se necessário gerar novos conhecimentos, logo não podemos viver na
neutralidade (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O comprometimento da ação docente
deve manter sempre a coerência entre o que se
diz e o que se faz, devendo estar atento diante da
ideologia dominante que insinua a neutralidade da
educação. A prática docente deve ser uma prática
mobilizadora em defesa da transformação, negando o treino técnico e sim apostando na formação
humana, assegurando liberdade, ao qual é conquistada e amadurecida no confronto com outras
liberdades, é fundamental que se aprenda tomar
decisões, mesmo correndo o risco de não acertar,
é decidindo que se aprende a decidir (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O Projeto Político Pedagógica deve estar
em constante movimento e articulação, as necessidades do território, a participação dos segmentos,
o trabalho pedagógico e a parceria com a Rede
de Proteção (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Assegurar o atendimento em rede com
a participação de diferentes políticas públicas setoriais, atreladas a base territorial (o atendimento
acontece onde os indivíduos residem), rompe
com a lógica de ações isoladas e estigmatizantes,
incentiva a participação da sociedade, comunidade e das famílias e ou responsáveis (CURRÍCULO
DA CIDADE, 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma gestão democrática e participativa fortalecida pela prática do diálogo, com toda
equipe articulada em constante envolvimento com todos os atores, funcionários/as, educadores/as, educandos/as, famílias e ou responsáveis, ofertam uma educação de qualidade, em um
contexto social real e significativo para todos/as.
Assegurar constantes momentos de avaliação de todo o trabalho realizado, formação,
registros e elaboração de documentação pedagógica, reuniões com familiares e ou responsáveis, sejam elas de caráter formativo e ou pedagógico, rodas de formação e conversa, escuta,
de observação, de convívio são co autoras do planejamento das instituições educacionais.
Desenvolver no coletivo o trabalho com assembleias ,conselhos mirins e as instâncias
deliberativas, sucinta a vida democrática aqui e agora, rompendo com a ideia de uma cidadania
futura, educandos/as aprendem a negociar opiniões e a lidar com conflitos e pontos de vista
diversos, exercendo assim princípios da autonomia, da participação e da ética.
O coordenador pedagógico em constante processo de formação, deve ter em pauta, a
reflexão para com o coletivo de educadores/as e todos os atores de que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou construção.
Trabalhar com educadores a questão, de que deve estar sempre aberto aos questionamentos, indagações e curiosidades de seus educandos, mantendo sempre a ética, desenvolvendo a capacidade de escutar o outro, por meio da formação política, com intuito de estabelecer
relações dialógicas.
Potencializar encontros que estimulem o educar para uma escuta ativa, praticando a
humildade, para que possamos estar sempre alertas, para reconhecermos nossos equívocos, fazendo do erro uma oportunidade de reconstrução e aprendizado. Quando praticada a humildade
e temos consciência que somos seres inacabados e em constante construção e reconstrução,
passamos a ter respeito à autonomia do educando.
Partir do incentivo, empoderamento, fortalecimento e ações, esse é o papel do coordenador pedagógico, conscientizar e alertar, o professor que ironiza seu aluno desrespeitando-o
se furta do seu dever de ensinar, transgredindo a dimensão ética do ato pedagógico.
Em um constante diálogo, a saber que o ato educativo envolve renunciar ao poder, precisamos aprender a partilhar exige a tarefa da escuta. Uma boa relação de escuta garante uma
prática pedagógica exitosa e significativa em todos os momentos de ensino e aprendizagem.
Sendo a educação um ato de intervenção no mundo, ela exige mudanças radicais na sociedade. Assim, toda tentativa de intervenção divide opiniões, causa polêmica e o/a educador/a
democrático/a deve saber que se a educação não pode mudar tudo, também não é simplesmente reprodutora da ideologia dominante.
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O saber escutar, ser um bom ouvinte, que ouve com paciência e criticidade o outro, também é algo que se aprende no coletivo, nas trocas de experiências e objetos do conhecimento,
quem aprende a escutar não fala impositivamente.
O coordenador pedagógico em um processo constante de articulação, formação e transformação, deve assegurar e garantir o desenvolvimento do trabalho pedagógico, atrelado às
questões de autonomia, emancipação, relação dialógica, formação integral, reflexividade. Identificando os princípios fundamentais defendidos, tais como a ética e dignidade humana, articulação
entre teoria e prática, compromisso político-pedagógico, respeito à diversidade e a valorização
dos conhecimentos prévios (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Realizar um trabalho centrado no processo e não no produto final, o coordenador deve
viabilizar espaços de encontros pedagógicos para rever práticas, trocar experiências, criar novas
possibilidades de trabalho, buscar caminhos para lidar com a diversidade. Propor a parceria
como observador de aulas, enquanto parceiro, estudioso e pesquisador de práticas, implementando uma rotina de estudos na escola, dispondo de recursos e meios, na construção de soluções para organizar sua rotina (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Estabelecer parceria com toda a equipe gestora, definindo os limites da coordenação
pedagógica, com um total empenho para fazer a rotina fluir. Firmar parcerias com a comunidade
escolar, reconhecendo potências e fragilidades do grupo, com o olhar refinado para sua equipe, constituindo um bom repertório sobre o processo de ensino, e sobre aprendizagem. Assim
construir bom domínio sobre metodologias e práticas de ensino, lidando com erros e fragilidades de forma construtiva (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Planejar e atuar de forma articulada a integração vertical e horizontal dos anos escolares,
traçando os objetivos gerais da escola e os específicos de cada ano. Trabalhar coletivamente
no PPP e na construção de novas estratégias, em uma perspectiva Interdisciplinar como eixo de
articulação (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O coordenador pedagógico deve dar devida atenção aos processos avaliativos, enfrentando a reprovação e resultados negativos da aprendizagem, como questões a serem problematizadas, dialogadas e construídas estratégias. Provocar discussões sobre determinantes do
rendimento escolar, capacidade dos/as educandos/as de aprender, incentivar questionamentos
e expressão de incertezas e dúvidas, com total disposição para discutir questões éticas (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
O coordenador deve conhecer todo o seu grupo, pensar o currículo, valorizar as culturas dos/as educandos/as estabelecer parâmetros para as relações de forma humanizada,
reconhecer a dimensão política da ação educativa, aprendizagem de bebês e crianças, jovens
e adultos, pensar em caminhos que favoreçam o desenvolvimento da autoestima (CURRÍCULO
DA CIDADE, 2019).
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Deve acompanhar a implantação, desenvolvimento e avaliação de projetos para cada
etapa/ano correspondente, coordenando reuniões pedagógicas, momentos coletivos e formativos. A reunião pedagógica é instância de construção coletiva dos docentes, na qual a atuação
do coordenador deve contribuir para uma cultura democrática e participativa na escola (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Toda a comunidade escolar e os/as envolvidos/as, necessitam ter o foco no processo
de ação-reflexão-ação, aprendendo a modificar sua realidade cultural, apostando em novos valores. Aprender em processos de participação, envolvimento, apropriação e pertencimento, com
devido reconhecimento e valorização dos/as educadores/as, assegurada formação continuada,
um espaço para horário de estudos. Trabalhar com referências fundamentadas, buscando ousadia e coragem para mudar (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Compartilhar experiências, analisar a realidade, as realidades dos/as educandos/as, as
inseguranças e necessidades dos/as educadores/as e projetos em andamento. Avaliar e refletir
sobre o trabalho e para planejar metas e ações futuras. Buscar educação de qualidade, crítica,
criativa e sensível, por intermédio de ações educativas articuladas à formação continuada, sendo mediador de impasses e dilemas dos docentes para atuar conforme as necessidades dos/
as educandos/as.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA
ESCOLAR

RESUMO: A Educação Física escolar é obrigatória na Educação Infantil (creches e pré escola)
ensino fundamental (9° anos) e ensino médio (3 anos). Diz a LDB (lei de diretrizes e base da
educação), que a criança e adolescente tem direito à educação, à cultura, ao esporte e lazer,
sendo que o brincar é de grande importância para o desenvolvimento do mesmo. O estatuto
da criança de adolescente (ECA) também diz a respeito dessa obrigatoriedade.

Palavras-chave: Educação; Motricidade; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica na qual,
foram retiradas da plataforma Scielo, Google Acadêmico e o Portal Google Livros, sendo caracterizada por uma pesquisa de natureza descritiva. As palavras
chave: ensino médio, cognição, adolescente, vestibular, foram utilizados. O período escolhido
para a pesquisa foi de 1999 a 2013. O processo de leitura foi concluído por meio de uma leitura
interpretativa relacionando a temática da pesquisa com uma construção de ideias próprias.
A educação física escolar está na formação das crianças tanto na motricidade, na
inteligência e nas relações sociais (BRANDÃO, 1980 apud JERÔNIMO 1998).
Diz que a educação física escolar infelizmente é vista por parte da sociedade que as
aulas de educação física são lazer e recreação, desconhecendo seus benefícios e importância.
Freire cita o desenvolvimento da motricidade, inteligência e das relações sociais.
A carta internacional da educação física e do desporto (21 de novembro de 1978) na
UNESCO, em seu artigo 1º que é “direito fundamental de todo ser humano de praticar educação
física e o desporto” (CONFEF, 2006).
A educação física recebe o crivo de matéria obrigatória no currículo escolar da educação básica devido às leis e decretos permitindo sua ação legítima BARBOSA (2001, p.19). A
educação física torna o indivíduo capaz de pensar, sentir e realizar movimentos.
Ajuda em seus momentos de lazer, ajuda o indivíduo a buscar sua autonomia. A
educação física na década de 70 e 80, era entendida como “professor- treinador, e aluno-atleta”
(Mattos e Neira, 2000 p. 10) comparava-se o aluno a “máquinas de rendimentos” usadas em
competições escolares (COSTA, 2003).
Hoje a educação física progrediu muito com pesquisas e vários estudos para sermos
reconhecidos como educadores nos PCNs de 1997, na prática da educação física escolar favorece a autonomia dos alunos, diferencia atividades corporais que podem causar danos a sua
saúde. Faz parte do PPP da escola e nos planejamentos de secretaria de educação.
No fórum mundial sobre educação física Berlim (1999) verificou-se que a educação
física necessita:
•
•
•
•
•

Professores bem formados nas escolas
Horário fixo no programa escolar;
Espaços suficientes para realizar atividades práticas;
Apoio dos demais professores e também da escola;
Aceitação dos demais colegas de trabalho;
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Apesar da LEI 9394/96 a realidade é outra, muitas escolas não oferecem a educação
física para os alunos do fundamental 1, infelizmente acontece até em escolas da rede pública
que não respeitam a lei como deveria ser.
O CONFEF diz que a Educação Física deve ser ministrada por especialista graduado
em Educação Física, será que um profissional não especializado em Educação Física é capaz
de transmitir as variações corporais: ginásticas, exercícios físicos, recreação, jogos e o que realmente favorece a saúde.
Segundo DEVIDE (2013) existem aspectos propostos pelo PCN de educação física,
será que este professor não especializado conhece esses aspectos. Para Sayão (2002) existe a
necessidade de experiências corporais lúdicas através das brincadeiras e dos jogos para complementar sua ação pedagógica com as crianças.
O profissional de educação física deve estar atento às fases de desenvolvimento motor
da criança, sendo que este profissional de educação física que estuda se capacita porque deixar
que outros deem suas aulas? O CONFEF junto com os CREFs diz que as aulas não ministradas
por profissionais de educação física são exercício ilegal da profissão.
Uma educação física bem direcionada na fase escolar, passa um recado para o indivíduo que a atividade física deve fazer parte pessoal durante toda vida (FALKENBACH, 2002). Não
nos esquecemos das aulas teóricas que passa para os alunos conhecimento histórico e cultural
dos esportes.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR –
EXPECTATIVAS E IMPORTÂNCIA

alunos devem ser desafiados e exercitados a
entenderem que somente podem vencer quando estiverem se divertindo. A vitória não pode
ser a condição para o divertimento. Caso o for,
as atividades não são lúdicas. O divertimento
deve estar presente no jogo e não no seu final
(FALKENBACH, 2002).

Expectativas: As expectativas determinam o conhecimento construído pelo estudante durante o período letivo. Isto é, ao determinar
as expectativas de aprendizagem, estabelecem
também o que é preciso ensinar para os aluA Educação Física escolar evidencia a
nos. As expectativas neste ponto buscam assegurar que os aprendizados sejam igualitários liberdade cognitiva e emocional dos estudantes
para todos, mesmo que cada aluno aprenda para a aprendizagem. Isso é um fator importante para que haja um ambiente de convívio onde
no seu tempo (FALKENBACH, 2002).
o respeito e tolerância devem ser trabalhados.
A expectativa é um parâmetro formador Saber como relacionar-se em grupo pressupõe
da aprendizagem pretendida para os alunos, um controle evolutivo de comportamentos, vaauxiliando na melhor forma de avaliação da lores, normas e atitudes (FALKENBACH, 2002).
criança. A avaliação para ser competente naquilo que ela se propõe deve levar em consideração questões como (FALKENBACH, 2002):
•
•
•
•
•
•
•
•

A participação;
O interesse;
O compromisso;
A responsabilidade;
A afetividade
As habilidades
As competências;
A atitude.

PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA
O professor tem a função de ensinar o
que é certo e o que é errado. Isso faz com que
sua função seja importante na formação do
aluno para a sociedade, ainda que não seja valorizado. Por isso, é muito importante despertar
no aluno a consciência de cuidar da saúde, e
ter hábitos saudáveis.

Assim o mesmo pode transmitir esses
Na educação física escolar, o professor conhecimentos para a família e para a sociedaé o mediador entre o aluno e o processo de de em geral. Portanto, é importante o docente
e a escola usarem ferramentas que possam imaprendizagem (FALKENBACH, 2002).
pactar de maneira positiva a vida do aluno. Essas ferramentas são entre outras a informação:
Importância: As aulas de educação fí• Palestras, debates, mesa redonda,
sica são importantes em todos os segmentos,
peças teatrais, jogos sobre a ativipois ela promove o desenvolvimento integral
dade física, a alimentação saudável,
do aluno, a vida saudável, a socialização, o esuso de drogas, sexualidade, saúde
pírito de equipe e a prática do desporto. Os
etc;
alunos participam das mais variadas experiên• Despertar no aluno o interesse pela
cias corporais para as quais são desafiados
prática de exercícios físicos;
(FALKENBACH, 2002).
• Elaborar junto com os alunos projetos para a escola e para a comuAcreditar que a atividade física passa
nidade sobre vida saudável e desa fazer parte do comportamento pessoal duportos;
rante toda a vida, significa entender que isso
só é possível mediante experiências satisfatórias com os exercícios físicos e os jogos. Os
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NA SOCIALIZAÇÃO
Na escola, a criança tem a chance de
se socializar com outras crianças através da
recreação, jogos e brincadeiras dirigidas. Por
isso, a educação física tem a conjuntura de
contribuir para que a criança ou adolescente
desenvolva a autoconfiança interagindo com
o grupo e também desenvolvendo habilidades
motoras.
A educação física é uma porta para a
formação social e de princípios do educando.
É preciso que o professor tenha autonomia
para administrar e despertar esses valores no
aluno, transformando o meio em que vive.
É nas aulas de educação física que
muitas vezes lidamos com o diferente, com as
limitações físicas e psíquicas nossas e dos outros. Por isso, a importância do docente despertar essa percepção no aluno, para que ele
leve para a vida o saber conviver e o saber
respeitar a diversidade que faz parte da sociedade.

EDUCAÇÃO FÍSICA E A SAÚDE DOS
ALUNOS
É importante o professor ter consciência do estado de saúde de seus alunos. Assim,
ele poderá desenvolver aulas com mais qualidade, segurança e poderá também orientá-los
de forma correta. Para isso seria interessante
o professor juntamente com a escola realizar
a avaliação antropométrica em seus alunos,
além de aplicar o questionário IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).
Este questionário tem o objetivo de
avaliar o nível de aptidão física pertinente à atividade física, a coordenação motora e a saúde
do aluno. Então, a partir dos resultados planejaremos as aulas de educação física.

Essas avaliações são importantes pois
o professor passa a conhecer um pouco melhor seu aluno, está fundamentada no que diz
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998),
em seus objetivos para o Ensino Fundamental
do terceiro e quarto ciclos: é importante despertar no aluno o conhecimento do seu próprio corpo e de ser orientado a cuidar do mesmo, valorizando e adotando hábitos saudáveis
como um dos aspectos básicos da qualidade
de vida, para que o aluno tenha responsabilidade em relação a sua saúde e a saúde coletiva.

IMPORTÂNCIA DO AQUECIMENTO
ANTES DA ATIVIDADE FÍSICA
ESCOLAR
Segundo estudos de Barbosa (2001),
os nossos músculos precisam de calor, principalmente quando estão em repouso. Por isso
precisamos fazer um aquecimento antes da
atividade proposta. Quando o aluno vai para
a aula de educação física é importante que o
professor inicie com um pré-aquecimento.
Esse aquecimento possibilita o aumento do fluxo de sangue para os músculos, aumentando a temperatura do corpo e diminuindo a probabilidade de lesões. O aquecimento
é uma ferramenta que deve ser parte integrante
do início de qualquer atividade recreativa, esportiva ou laboral. Logo após a atividade física,
encerre a aula com um alongamento para relaxar toda a musculatura trabalhada (BARBOSA,
2001).

CUIDADOS ESPECIAIS COM O SEU
ALUNO ATLETA DURANTE OS
TREINOS DE PREPARAÇÃO FÍSICA
Muitos alunos não têm costume de fazer qualquer tipo de exercício físico. Por isso,
o professor deve buscar saber mais sobre a
vida e ficar atento a cada movimento que eles
fizerem, pois exercícios errados e com falta de
postura pode ocasionar problemas ortopédicos e na coluna, além de lesão muscular, dores articulares e câimbras (BARBOSA, 2001).
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É preciso buscar informações sobre
a saúde do aluno, se há algum problema de
saúde como diabetes, hipertensão arterial, problemas coronarianos e respiratórios, além de
problemas na coluna como hérnia. Exercícios
intensos sem saber algum tipo de informação
em relação ao quadro clínico podem ser prejudiciais à saúde do estudante. Por isso, a importância de começar a praticar atividades físicas
de forma gradual (BARBOSA, 2001).

dizente para a realização das atividades, sendo caracterizado por um dos empecilhos mais
frequentes dos afastamentos, dos alunos das
atividades.

Desenvolveu um estudo com trinta professores do interior de São Paulo, através de um
questionário, para essa averiguação dos afastados. Segundo o autor, Darido et. al. (1999),
para a validação da amostra foi resultado do
estudo a importância de uma democratização
Outro cuidado especial é alertar os alu- para que haja a diminuição de aula de outras
nos para a hidratação, sempre dar uma pausa disciplinas para agregar a Educação Física.
na aula para todos beberem água. Em dias muito quentes utilizar espaços com mais sombras
O final do estudo foi satisfatório com as
ou quadras cobertas, por exemplo. Orientar mudanças de horários e como benefício a diseu aluno a se alimentar melhor em dias que minuição de dispensas colaborando para uma
terão aulas de educação física é fundamental. melhor 9 qualidade de vida dos alunos e um
Principalmente na parte da manhã em que mui- desenvolvimento democratizado no âmbito estos deles vão até em jejum para escola, o que colar. O contexto da Educação Física tem uma
é prejudicial (BARBOSA, 2001).
grande relevância dentro da conjunção escolar,
tendo uma relação cultural e corporal dos movimentos.
ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTES NA

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Segundo Betti (1999) atualmente o
esporte tem tido grande relevância dentro do
âmbito escolar, sugerindo mais práticas esportivas tais como futebol, basquetebol e voleibol.
Foi envolvido também, outras modalidades
como o atletismo e a ginástica artística. Infelizmente, ainda existe uma grande dificuldade da
participação dos alunos diante da realização
de atividade física.
E os profissionais de Educação Física
estão trabalhando para quebrar esse paradigma, avançando os estudos e melhorando a
qualidade da atividade física dentro da área
escolar, motivando os alunos a realizarem o
exercício com mais eficácia, propiciando uma
melhor qualidade de vida e um melhor condicionamento físico.
Um estudo caracterizado para analisar
os aspectos relevantes ao ensino da Educação
Física no ensino médio, um dos pontos analisados é que o horário das aulas não está con-

Dentro dessa perspectiva são desenvolvidos conteúdos, metodologias e estratégias
no proceder dos níveis de ensino. São destacadas formas diversas de avaliação, fazendo
implicações para a Educação Física. É identificado no estudo que a atividade física dentro
desse âmbito tem muita relevância, pois a mudança de necessidades e a situação implícita
entre a teoria e a prática ainda existe, mas que
já existem estudos aperfeiçoadores da prática
pedagógica, podendo modificar a postura corporal, cognição, e movimentos (BETTI; ZULIANI, 2002).
Barroso e Darido (2009) quando se referem a esporte, envolvem diversos conteúdos
tradicionais da Educação Física escolar, no
qual englobam habilidades motoras das crianças praticantes de atividade física. Nesse quesito, cabe salientar que a criança adquire um
conhecimento amplo envolvendo movimentos
e práticas específicas da Educação Física. Em
seu estudo, o autor analisou diversas propostas
metodológicas no ensino do esporte na área
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escolar. Observando a carência de identifica- ideias que podem correlacionar à teoria e a
ção desses pontos focais, causando no desen- prática dentro das perspectivas do aluno e as
volvimento menos efetivo do que o esperado. condições do âmbito escolar (LORENZ; TIBEAU, 2003) .
Conforme com o autor, (Fontoura et al,
2012) na ampliação do estudo foi possível veConforme Ulasowicz e Peixoto (2004)
rificar a capacidade física e a força muscular dentro do processo de ensino aprendizagem
na realização da prática física. Sendo assim, foi o sistema cardiovascular-respiratório é algo
analisado o desenvolver dos movimentos cor- considerável. Dentro dessa análise foram avaporais e das atividades prestadas, tais como: liados os alunos da 7ª e 8ª séries com intuito
danças, jogos e lutas. Dentro dessa perspec- de verificar a relevância do construto de conhetiva cabe ressaltar, que a atividade dentro do cimento e procedimentos na disciplina de Eduâmbito escolar, tende ser uma atividade de cação Física. Os alunos que participaram da
caráter motivador, para que tenha um público amostra passaram por um questionário de sete
alvo, realizar atividades que provoque o aluno a perguntas, sendo cinco delas referente ao blorealizar, que seja algo intencional para que haja co temático e sua opinião sobre o processo de
uma qualidade de vida.
ensino. Dentro dessa análise, verificou-se que
os alunos apresentaram um grau qualitativo rePartindo dessa ideia, o autor concluiu o levante e o desenvolvimento positivo dentro do
estudo, enfatizando que a capacidade de pro- bloco temático estudado e os mesmos soubedução de força é caracterizada pela qualidade ram identificar os conhecimentos conceituais
da atividade, enfocando ainda no processo de apresentados nas aulas (ULASOWICZ; PEIXOcrescimento do aluno, focalizando em propor TO, 2004).
uma síntese das diretrizes dos treinos e o auxílio de material pedagógico.
A atividade física tem promovido diversos benefícios no sistema cardiorrespiratório
diminuindo o risco de doenças crônico-degeBENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
nerativas. Dentro dessa especificidade outro
ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO
aspecto relevante observado pelo estudo, é
ENSINO MÉDIO
a melhora na função cognitiva dos alunos, o
Lorenz e Tibeau (2003) buscam em que eles conseguem desenvolver, aprimorar e
seu estudo averiguar a funcionalidade e o de- qualificar dentro da perspectiva cognitiva atrasenvolvimento dos alunos nas aulas de Educa- vés das aulas de Educação Física. Aprimorar
ção Física e quais os interesses despertados e qualificar dentro da perspectiva cognitiva
pelos mesmos. Houve uma coleta de dados de através das aulas de Educação Física (ULA60 alunos do ensino médio de escola particu- SOWICZ; PEIXOTO, 2004).
lar e pública.
Diante disso, foi observado que os aluFoi demonstrado que os alunos con- nos que não praticavam atividade física frequensideram os conteúdos teóricos importantes temente ou, no decorrer das aulas ao menos,
nas aulas de Educação Física, posicionam-se foram identificados desordens mentais. Cabe
verbalizando sobre o tema. Ressaltou a neces- ressaltar que um dos benefícios do praticante
sidade e o interesse dos alunos pelas aulas de atividade física envolve as esferas psicolóteóricas, dando ênfase na necessidade de um gicas. Salienta ainda, que o uso do exercício
momento para as aulas teóricas, pois são da- físico melhora e qualifica a função cognitiva,
das expansões teorias de grande relevância sendo um recurso rentável e qualitativo para a
nesse estágio. Propositando uma análise de população (ANTUNES et al, 2006).
conteúdos para um melhor planejamento de
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De acordo com Darido (1999) quando
se classifica esporte, pode-se categorizar um
dos conteúdos mais tradicionais da Educação
Física no âmbito escolar, pois existe uma grande concentração de professores que enfatizam
habilidades motoras e técnicas dentro dessa
área. Salienta-se que o aluno pode adquirir conhecimento amplo dentro dessa perspectiva e
que pode envolver o sistema de aprendizagem,
incluindo os movimentos específicos e a qualidade do exercício (DARIDO,1999).

plo, conhecer o seu corpo através de práticas
esportivas prazerosas.
Isso parte através de uma boa interação
com professor, pois é relevante que haja um
feedback das atividades realizadas, e também
é relevante que haja um bom relacionamento
com os demais alunos, para que as atividades
em grupo sejam mais qualitativas. Salienta-se
ainda, que é de função do docente informar
os alunos dos benefícios que as atividades podem trazer, sinalizando a eficácia. Diante desse
contexto, é de relevância que o professor adote procedimentos benéficos para uma melhor
conduta no decorrer das aulas, enfatizando a
prática motivadora dos alunos.

Conforme o autor, um dos objetivos do
estudo foi observar as propostas metodológicas desenvolvidas no ensino e esporte dentro
da área escolar. Foi identificado que ainda existe um déficit na estruturação e aplicação dos
conteúdos e que o planejamento tem que ser
Magnus e Camargo (2012), a Educafocado para uma melhor qualidade do exercí- ção Física contribuiu para desenvolvimentos
cio físico, tendo a especificidade do aluno (DA- físicos, cognitivos e psicossociais dos adolesRIDO,1999).
centes no âmbito escolar. Dentro dessa perspectiva, cabe salientar que o ambiente escolar
A busca por questões relevantes no de- é constituído como forma de desenvolvimento
senvolvimento da fase constituída pela socie- de culturas e experiências e como essas atividade foi aprimorando desde décadas atrás. Fo- dades podem comprometer positivamente com
cando nos aspectos relevantes socioculturais, as suas expectativas dentro do desenvolvimenpolíticos e psicoativos.
to.
Dentro dessa perspectiva a autora,
(DAVIM et al, 2009) salienta que no decorrer
das pesquisas bibliográficas foram desenvolvidas particularidades e curiosidades dessa fase
da vida. Partindo desse pressuposto, foi observado que os adolescentes requerem uma atenção diferenciada para o seu desenvolvimento
até chegar ao estágio da vida adulta, considerando esse momento vulnerável e as condutas
apresentadas, e que pela condição de estar
entrando na fase da adolescência, pode envolver diversos aspectos estressores.
Segundo Santos (2010) a inclusão do
aluno nas aulas de Educação Física está sendo influenciada psicologicamente pela motivação, pois, a atividade não tem despertado um
interesse ativo dos alunos. É sabido que a atividade física tem competência de desenvolver
uma curiosidade no indivíduo, como por exem-

Salienta-se ainda, que esse período é
caracterizado por um estado de mudanças do
corpo e é um período que a criança começa
a compreensão e valorização do mesmo, isso
promove um auxílio e uma melhor progressão
nesse estado de desenvolvimento.
De acordo com Greco (2010) nos últimos tempos, o treinamento de força tornou-se
um dos métodos seguros e de grande relevância no condicionamento de crianças e adolescentes, desde que sigam as recomendações
e que seja acompanhada de um profissional
da Educação Física. Existem vários benefícios
que o treinamento de força pode trazer nesse
período de vida. Diante disso o autor irá contextualizar os aspectos que são relacionados
ao benefício do treinamento. Ainda existe uma
lacuna que deve ser rompida, no qual envolvem assuntos direcionados à atividade física
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nesse período de vida, pois, muitos indivíduos
De acordo com Ribeiro e Cavalli (2010)
a
disciplina
de Educação Física envolve a culainda não despertaram esse incentivo (GREtura corporal e a instituição como âmbito soCO, 2010).
cial, classificando a importância no processo
Foram identificadas algumas lacu- de formação dos indivíduos. Nessa perspecnas envolvendo a atividade física na fase da tiva, ressalta a capacidade física, intelectual e
adolescência. O autor utilizou técnicas para a psicológica dos alunos. Segundo o autor, a atividade física tem grande relevância no desencoleta de dados agrupando e classificando a
volvimento do indivíduo, caracterizando em um
frequência dos adolescentes. Foi pesquisado
bem-estar e uma qualidade de vida.
que uma das barreiras mais constantes entre
os adolescentes foram as ‘’psicológicas, cogniO objetivo do estudo foi desenvolver
tivas, emocionais e ‘’culturais e sociais’’. Nesse um diálogo com autores que motivam e atuam
sentido, foi sondado que para os meninos a na prática de professor nas aulas de Educação
maior dificuldade para praticar o exercício físi- Física, englobando a experiência do estágio suco consiste na indisposição, ausência de uma pervisionado, na escola Municipal de Pelotas.
companhia e a falta de tempo. Para as meni- Foi desenvolvida uma motivação extrínseca, ou
nas, a indisposição, falta de tempo e outras ati- seja, a motivação partindo do professor e por
vidades extras. Conclui-se que as dificuldades consequência a motivação intrínseca, quando
entre os gêneros são inigualáveis e que teria a motivação por parte do aluno. Conclui-se que
relevância ações específicas para fortalecer e o professor tem que planejar para usufruir o
alterar as condições de qualidade de vida dos máximo da motivação dos alunos promovendo
um melhor desenvolvimento dos mesmos.
alunos (SILVA; SOARES, 2012).
O professor de Educação Física tem
como responsabilidade a aplicação do esporte nas aulas, no âmbito escolar, provocando
o incentivo da prática esportiva. Outra característica seria a realização de pesquisas, dentro
da perspectiva da atividade física. Assim, foi
realizada uma pesquisa qualitativa com coleta
de dados e informações diagnosticadas dentro da escola. Contudo, foi desenvolvida uma
entrevista técnica com os profissionais da área
(SILVA; SOARES, 2012).
O estudo foi dividido em duas etapas,
na primeira foi caracterizada por uma revisão
bibliográfica sobre as questões que envolvem
a prática esportiva na área escolar no Ensino
Médio e na segunda etapa foi desenvolvido o
método da pesquisa. Depois de realizar as pesquisas, o autor ressalta que a motivação para
a prática do exercício físico pode-se partir do
docente, dando mais qualidade ao desenvolvimento das aulas (SILVA et al, 2010)

A priori, foi identificado que o estudo
esteve orientado por abordagens pedagógicas
que desencadearam a Educação Física a partir
de outros pressupostos teóricos. Dentro dessa perspectiva, ressalva as abordagens pedagógicas dentro da análise da Educação Física
como os movimentos desenvolvidos inovando
a vertente teórico-prática para um melhor complemento dos conhecimentos específicos da
disciplina.
Foi desenvolvida a abordagem das aulas abertas, dando ênfase nos movimentos dos
alunos, e a construção esportiva dos mesmos.
Ainda nessa ideia, foi desenvolvido para uma
melhor transmissão e comunicação de ensino,
explorando o profissional e induzindo as crianças aos movimentos que envolvessem o esporte, tais como, jogos. Pode-se concluir o estudo
dando ênfase ao trabalho do professor, quando o mesmo se agrega ao ambiente escolar é
desenvolvido um trabalho de auxiliar na educação, envolvendo diretamente no crescimento
dos alunos e provocando os alunos a desenvolverem um olhar direcionado para ampliação
(AZEVEDO; SHIGUNOV, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de educação física sabe cada fase motora de seu aluno que pode ser desenvolvida em sua plenitude, respeitando as individualidades de cada aluno. É de suma importância as aulas de Educação Física nos anos iniciais o brincar tem o observar do professor o
tempo todo, o brincar é de vital importância na vida da criança cita (VYGOTSKY,1998) tal como
comparar com aspectos de nutrição e descanso.
Desenvolve sentimentos e emoções senso de justiça e moral como diz Piaget, cita ele
que o lúdico utiliza estruturas cognitivas e estimula o conhecimento sem esquecer que a educação física combate o sedentarismo um dos grandes males da vida moderna, como diabetes,
obesidade e doenças cardíacas. Na educação contemporânea, o estudante é sujeito principal
no aprendizado de conhecimento e vivências da cultura corporal do movimento.
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A UTILIZAÇÃO DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que teve o objetivo de verificar
como e quando os professores de educação infantil de escolas públicas de São Paulo utilizam
a música como prática incentivadora de aprendizagem dos alunos. A pesquisa foi feita com
base em questionários feitos para a coleta de dados. O artigo, por meio de pesquisa bibliográfica, baseia-se no fato da música desenvolver o cognitivo das crianças, sendo assim, a
pesquisa mostrou que as professoras a usam apenas como instrumento de condicionamento
da rotina ou formação de hábitos ou até para preencher horários vazios de atividades. Com
base nos dados obtidos, pode-se explorar novos usos para a musicalização e orientar melhor
os profissionais para que reflitam sobre ela juntamente com o desenvolvimento das crianças.
Notou-se também desconhecimento dos professores, assim este artigo visa aumentar o repertório sobre este assunto, ajudando assim aos profissionais repensarem a própria prática
pedagógica sempre pensando na formação continuada adotando novas práticas.

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

A

música está na humanidade desde que ela surgiu, exercendo funções diferenciadas em cada sociedade, como em rituais religiosos, em celebrações ou simplesmente como expressão de sentimentos. A música, desde o começo do mundo,
ultrapassa idiomas, tempo e espaço. Desde canto de animais até a mais elaborada sinfonia, a
música atrai a todos (NOGUEIRA, 2016).
Este artigo aborda os resultados de uma pesquisa feita com os professores da Educação Infantil de algumas escolas públicas da cidade de São Paulo, bem como o conhecimento
destes profissionais pela utilização da música nas aulas. Esta problemática surgiu por causa da
observação de algumas crianças sempre cantando nos momentos de lazer, mas que denotavam
certo condicionamento enquanto cantavam, como por exemplo na hora da alimentação, higiene
e etc. (NOGUEIRA, 2016).
A proposta foi que os professores respondessem um questionário sobre a própria prática pedagógica, sobre o que conhecem de música e que tipos de atividades costumam realizar
e com qual frequência, além de responderem sobre o desenvolvimento das crianças e no que
a música influencia. Foi a partir da coleta destes dados que o artigo foi construído. Este artigo
tem como objetivo principal traçar um perfil entre prática e teoria do uso da música na educação
infantil, assim também sobre as dificuldades e o desenvolvimento das crianças (NOGUEIRA,
2016).
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A MÚSICA

Brito (2012) corrobora com a opinião
que a música é linguagem que organiza som
e silêncio e assim o ser humano desenvolverá
a consciência da linguagem musical quando
conseguir ouvir e diferenciar sons, ritmos e alturas, reconhecendo o som grave ou agudo,
curto ou longo, forte ou suave e etc.

Segundo o dicionário Houaiss, a música é a arte de combinar sons de forma harmoniosa; O produto desta combinação; Sequência
de sons ou informações agradáveis. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) traz o significado de música como
“a linguagem que se traduz em formas sonoras
Cunha (2011, p. 56) salienta que: “a
capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da or- música não é abstrata, nem é pura descarga
ganização e relacionamento expressivo entre o de emoções; ela é um objeto de conhecimento
som e o silêncio” (1998, p.45).
palpável que deve ser descoberto pelos alunos
a partir do fazer musical”. Baseando-se então
Segundo a Wikipédia, há evidências de
nestas definições pode-se concluir que a músique a música é conhecida e praticada desde a
pré-história. Provavelmente a observação dos ca é um importante instrumento capaz de ajusons da natureza tenha despertado no homem, dar no desenvolvimento dos alunos, tanto no
através do sentido auditivo, a necessidade ou cognitivo, quanto na concentração, coordenavontade de uma atividade que se baseasse na ção motora, socialização, raciocínio, equilíbrio
organização de sons. Embora nenhum critério emocional e etc.
científico permita estabelecer seu desenvolviO RCNEI afirma que:
mento de forma precisa, a história da música
confunde-se, com a própria história do desenO trabalho com a música deve considerar que ela é um
volvimento da inteligência e da cultura humana:
Definir a música não é tarefa fácil porque apesar de ser
intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil
encontrar um conceito que abarque todos os significados dessa prática. Mais do que qualquer outra manifestação humana, a música contém e manipula o som e
o organiza no tempo. Talvez por essa razão ela esteja
sempre fugindo a qualquer definição, pois ao buscá-la, a música já se modificou, já evoluiu. E esse jogo
do tempo é simultaneamente físico e emocional. Como
“arte do efêmero”, a música não pode ser completamente conhecida e por isso é tão difícil enquadrá-la
em um conceito simples. A música também pode ser
definida como uma forma de linguagem que se utiliza
da voz, instrumentos musicais e outros artifícios, para
expressar algo a alguém. Um dos poucos consensos
é que ela consiste em uma combinação de sons e de
silêncios, numa sequência simultânea ou em sequências sucessivas e simultâneas que se desenvolvem ao
longo do tempo. Neste sentido, engloba toda combinação de elementos sonoros destinados a serem percebidos pela audição.Isso inclui variações nas características do som (altura, duração, intensidade e timbre) que
podem ocorrer sequencialmente (ritmo e melodia) ou
simultaneamente (harmonia). Ritmo, melodia e harmonia são entendidos aqui apenas em seu sentido de organização temporal, pois a música pode conter propositalmente harmonias ruidosas (que contém ruídos ou
sons externos ao tradicional) e arritmias (ausência de
ritmo formal ou desvios rítmicos) (WIKIPEDIA, 2020).

meio de expressão e forma de conhecimento acessível
aos bebês e crianças, inclusive aqueles que apresentam necessidades especiais. A linguagem musical é um
excelente meio para o desenvolvimento da expressão,
equilíbrio, da autonomia e autoconhecimento, além de
poderoso meio de integração social (RCNEI, 1998, p. 47).

A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
COM MÚSICA
Ao observar a prática em algumas salas de aula constatou-se que a música vem sendo utilizada para estabelecer rotinas e hábitos
nos alunos, ao ouvirem determinada música as
crianças já vão se organizando na atividade da
vez, quer seja ela na higiene, na alimentação,
na hora da soneca ou etc. A música acaba sendo usada para “chamar a atenção” da criança
para que ela desenvolva a atividade esperada.
Brito (2012) destaca a utilização de
música, dentre vários propósitos, como suporte para a aquisição de hábitos e atitudes na
rotina, descrevendo que neste caso, a música
torna-se um meio para atingir um fim na ade562
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quação da formação da criança. Em variados
O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E
momentos, os professores adéquam a música,
A MÚSICA
no momento soneca, música calma, relaxante;
no momento lúdico, música que sugere moviTodo ser humano tem contato com a
mentos corporais e agitação.
música desde muito cedo, mesmo dentro do
ventre da mãe, o bebê já ouve os sons que
A música também é muito usada nas o rodeiam. Mesmo não sendo música, estes
escolas nas datas comemorativas, os alunos sons farão parte da memória afetiva deste indipassam bastante tempo ensaiando para apre- víduo. Comprovou-se, por meio de médias insentação para os familiares. A música também tra uterinas, que o feto pode ouvir e diferenciar
está nos calendários escolares em datas como vozes, distinguir tipos de sons, intensidade e
festa junina, dia das mães e finalização do ano. altura, sons familiares e estranhos e podem até
Observou-se que em algumas escolas estes determinar a direção do som (VERRI, 1999).
são os únicos momentos que a música é utilizada, mas aqui levanta-se um questionamento
Brezinka et al (1997) afirmam que o
quanto ao desenvolvimento efetivo do aluno, ambiente sonoro intra uterino é repleto de sons
nestas circunstâncias. Segundo Faria (2008):
maternos, como a voz, a respiração e o bati[...] para uma aprendizagem com música, é muito importante, o aluno conviver com ela desde muito pequeno. A música quando bem trabalhada desenvolve
o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões, por
isso, deve-se aproveitar esta tão rica atividade educacional dentro das salas de aula. Antigamente, a música era considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da Matemática e
Filosofia. A música no contexto da educação vem ao
longo de sua história, atendendo a vários propósitos,
como formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, a memorização de conteúdos, números, letras,
etc., traduzidos em canções (FARIA, 2008, p.26-27)

Mas a música também poderia ser utilizada com mais objetivos, tais como o desenvolvimento motor e cognitivo para que a criança vá construindo o próprio conhecimento no
dia-a-dia. Para Chiarelli (2005):
Além disso, a música permite que se utilizem jogos
ou brincadeiras, como ponto de partida para outras
atividades, a musicalização em sala de aula permite
que os alunos apreciem os benefícios que esta permite no desenvolvimento sócio afetivo, pois crianças,
até a fase adulta, estão desenvolvendo sua identidade, encontrando e transpondo sua auto aceitação
e autoestima, tudo isso ocorrendo em contato com
seus colegas de classe, formando um convívio fortalecedor e agradável (CHIARELLI, 2005, p. 49).

mento cardíaco. (MAIELLO, 1997; QUERLEU,
1995 apud Sá, 2001). Cunha afirma que:
A criança começa a perceber a música a partir de seu
ambiente e da relação que mantém com as pessoas
que convive. Inicialmente, é na barriga da mãe, ouvindo
as batidas do seu coração, que a criança percebe a
música. Afinal, o que move o bebe e a mãe é a necessidade de comunicação. No caso, a música aparece
como o elo dessa comunicação, seja ao ouvir sua fala
ou pessoas que conversam com ele. Os investigadores
comprovaram que os bebês se movem em movimentos precisos e sincrônicos com a linguagem articulada do adulto, e logo nos primeiros dias, conseguem
distinguir a voz feminina da masculina, um som verbal
de um ruído. Logo, a linguagem musical, acompanhada
da gestual, é a pioneira na formação do vínculo afetivo entre mãe e o filho, fator determinante no processo de musicalização da criança (CUNHA, 2011 p.64).

A música é muito importante para desenvolver aprendizagens significativas e Brito
(2012) afirma que o constante envolvimento
sonoro faz com que as crianças as desenvolvam.
Moran (2000) defende que a aprendizagem não seja fragmentada e reduzida apenas ao racional, pois o conhecimento se dá em
variados níveis: no sensorial, intuitivo, afetivo e
transcendental. Ele defende que a aprendiza563
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gem seja uma articulação de todas as vias do
sujeito em uma construção articulada combinando e reforçando significados, pois as pessoas são diferentes e aprendem de forma diferente. Assim, quanto mais diversas forem as
formas utilizadas para a construção do conhecimento, mais oportunidades de aprendizado
surgirão. Unindo-se então às ideias de Brito e
Moran pensa-se em uma aprendizagem com
música que criem novas ações pedagógicas
que desenvolvam mais efetivamente os alunos.

A aprendizagem musical deve ser considerada do
ponto de vista da criança, propondo a compreensão
da linguagem musical a partir da reconstrução que
ela realiza. Nesse sentido, a aprendizagem é assegurada pela estrutura cognitiva das hipóteses espontâneas que a criança constrói quando elabora seu conhecimento musical. Pensando assim, resgatamos o
papel da criança como construtora de conhecimento
e autora de seu próprio discurso, do professor como
interventor no processo educativo e da escola como
lugar deste acontecer lúdico, medido pelo ser afetivo e social que é a criança (CUNHA, 2011 p. 62).

De acordo com o Referencial Curricular
Assim, para que haja estas possibilidaNacional para a Educação Infantil (1998,
des de desenvolvimento com a música, é nep. 47):
cessário que os alunos, o professor e a escola
As alternativas devem ser bem escolhidas para a reali- estipulem e cumpram cada um seu papel. Ou
zação de um bom trabalho em sala de aula, crianças de seja, estabelecendo objetivos claros para que
educação infantil precisam de atenção redobrada, até a aprendizagem seja desenvolvida. Os profesmesmo a noção das músicas que o professor irá dar para sores ou a escola não podem ficar condicioiniciar sua atividade. A criança deverá ser parte integran- nados apenas a um tipo de música, a vivência
te da tarefa, da brincadeira, afinal, para a criança, o lúdi- da criança deve ser levada em conta. Concorco é uma brincadeira, não importa a maneira de como dando com a importância deste vínculo e do
ela é levada para a sala de aula (RCNEI, 1998, p.47). prazer vivenciado nas aulas de música, Didier,
Nogueira e Fernandes (2000) afirmam:
Segundo Weigel (1988, p. 18), “a
aprendizagem é um processo contínuo e diário As experiências musicais da criança, quando realizae se torna mais fácil quando o trabalho escolar das prazerosamente, poderão levá-la a amar a música
recebe incentivo, desde a exploração e a des- por toda a vida e relacionar-se melhor com o mundo.
coberta, entre educador e aluno, quando as au- O prazer compartilhado de um jogo musical coletivo,
las são bem planejadas”. Daí a integração faci- o risco de se expor, cantar na frente dos outros, usar
lita os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e a criatividade em primeiro lugar, fazer ligações entre a
cognitivos, e promovem a comunicação social música e as outras atividades são inúmeras aberturas
que a música proporciona [...] Deve-se oferecer-lhe múde maneira significativa às crianças.
Barreto (2000) diz que “a música contribui de maneira indestrutível como reforço no
desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança”. Assim cada
aluno, ao participar de atividades com música,
desenvolvem as capacidades motoras, quer
seja em uma dança ou gestos; Acuidade auditiva, quer seja imitando o que a música manda
fazer; Senso rítmico, quer batendo palmas ou
pés nos compassos; Socialização pois participa e observa os colegas da classe e até a
aquisição da leitura e escrita pois desenvolve
a coordenação motora. Cunha acrescenta que:

sica de qualidade para que ela se enriqueça, e como
“música de qualidade” estamos aqui referindo à música
que mobiliza o emocional e o intelectual da criança,
além do natural efeito do movimento corporal resultante (DIDIER; NOGUEIRA; FERNANDES, 2000, p.13-14).
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A PRÁTICA DOS PROFESSORES EM
RELAÇÃO A MÚSICA
Partindo dos resultados de uma pesquisa realizada em escolas de educação infantil públicas da cidade de São Paulo, observou-se os benefícios e dificuldades ao se trabalhar
com música no desenvolvimento de práticas
pedagógicas. Esta pesquisa surgiu por causa
da observação de algumas crianças que sempre cantavam as mesmas músicas e mostravam os hábitos que as acompanhavam. Assim, notou-se a necessidade de reflexão sobre
como a música pode ser utilizada na educação
infantil de modo que atenda e potencialize a
aprendizagem das crianças.

pesquisados afirmaram não encontrar apoio
da instituição onde lecionam para as atividades
musicais, afirmam falta de material apropriado
como instrumentos musicais, rádio, internet
para a escolha das músicas e etc. Outra resposta que merece destaque foi o desconhecimento por parte dos professores de música e
instrumentos musicais, embora tenham afirmado isto também afirmaram que não buscaram
o conhecimento.
Notou-se que alguns professores poderiam rever os próprios conceitos por meio de
leituras e reflexão sobre a prática pedagógica.
Perrenoud (2000) salienta que a profissionalização é uma transformação estrutural e coletiva, mas que também depende das opções
individuais de cada profissional. Assim, ao se
pensar em novas práticas pedagógicas, os
educadores precisam desenvolver uma auto
reflexão. Nóvoa (1992) afirma que essa reflexão deveria ser prática que faz parte da formação docente.

De acordo com os resultados da pesquisa, os professores entendem a importância
da música no desenvolvimento dos alunos,
mas não apresentam fundamentos teóricos
que embasam suas teorias, as respostas ficaram no campo do senso comum, muitas vezes relacionado ao empobrecimento cultural
Assim, conclui-se que o professor predos familiares, aos sentimentos e ao reforço de
conteúdos já trabalhados e principalmente ao cisa ser autônomo na busca do conhecimento
e na reflexão sobre o já adquirido. Não ficar
condicionamento da rotina.
estagnado, esperando formações externas. Há
Brito (2012) ressalta o trabalho diver- inúmeras possibilidades de aprendizagens, até
sificado que pode ocorrer com a música, ele mesmo gratuitas e o que tange a música, fazer
destaca: trabalho vocal, interpretação e criação experimentações, conversar com colegas mais
de canções, brinquedos cantados e rítmicos; habilitados ou mesmo buscar bases teóricas
jogos que reúnem som, movimento e dança; (NÓVOA, 1992).
jogos de improvisação; sonorização de histórias; elaboração de execução de arranjos; invenções musicais; construção de instrumentos
e objetos sonoros; registro e notação; escuta
sonora e musical; apreciação musical; reflexões sobre a produção e a escuta. Ou seja,
perspectivas de trabalhos interessantes e simples.

Nesta concepção, ao refletir sobre as
dificuldades apresentadas, sobre falta de instrumentos musicais, há variados tutoriais que
ensinam a fabricação destes com sucata, o que
já sugeriria aulas lúdicas para as crianças. Assim, reforça-se a importância do interesse por
parte dos professores, se o profissional quer
despertar o interesse no aluno, deve despertar
É óbvio que não se espera que crian- primeiro em si próprio.
ças da educação infantil escrevam uma sinfonia e nem façam análises profundas, o que se
destaca aqui é que um planejamento bem feito, a música selecionada previamente podem
atingir a vários objetivos. Alguns professores
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MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma escola municipal de Educação Infantil da cidade
de São Paulo. O procedimento metodológico
adotado nesta pesquisa é pesquisa bibliográfica. Depois, análise da pesquisa feita com 20
professores que utilizam a música como instrumento. A abordagem do problema foi quantitativa que, conforme Ruiz (2006), se caracteriza
pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por meio de
técnicas estatísticas.
A natureza da pesquisa tem por objetivo gerar conhecimentos para a prática pedagógica, solucionando problemas específicos.
Com relação aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva, pois, segundo Vergara
(2007), tem como finalidade primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Foi realizado um estudo
com determinados professores, com a finalidade de obter generalizações. Este método detalha o objeto da pesquisa, que é a utilização
da música como recurso pedagógico, o qual
poderá dar um direcionamento a futuras pesquisas.
O questionário foi entregue aos professores com a finalidade de averiguar se os
mesmos utilizam a música no processo de ensino aprendizagem e qual a importância como
recurso didático-pedagógico no Ensino Infantil.
Também foi entregue aos professores o termo
de consentimento livre e esclarecido para que
soubessem quais seriam os objetivos da pesquisa e da possibilidade de responder ou não
o questionário.
O questionário contempla dez questões fechadas e foi entregue aos pesquisados,
contendo em anexo uma carta de apresentação com as informações sobre a pesquisa e o
resguardo da identificação do pesquisado. Os
questionários foram devolvidos no prazo estipulado.

Constam no questionário as seguintes perguntas:
1 Há quanto tempo trabalha na área da educação?
( ) de 1- 5 anos ( ) de 5 - 10 anos
( ) de 10- 15 anos ( ) mais de 15 anos
2 Qual a sua formação?
( ) Ensino médio completo ( ) Superior cursando
( ) Superior completo ( ) Especialização
( ) Cursando Especialização ( ) Pós-graduação
( ) Mestrado ( ) Doutorado
3 Qual é a importância do uso da música no
desenvolvimento das crianças?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________
4 Você já participou de algum curso de capacitação que o ajudou no trabalho com os alunos
na área da musicalidade?
( ) sim ( ) não
5 Você tem o hábito de usar música em sala
de aula?
( ) sim ( ) não
6 Em caso de resposta não na questão anterior, explique o porquê de você não utilizar?
( ) Não acredito na contribuição da música em
sala de aula.
( ) Não tenho tempo para preparar aula com
música.
( ) Não me sinto capacitada para trabalhar com
música.
7 Em sua opinião, a música facilita a construção de conhecimento?
( ) sim ( ) não
8 Assinale uma ou mais alternativas sobre a
contribuição da música em sala de aula.
( ) Melhora atenção, participação e interesse.
( ) Contribui com o desenvolvimento da expressividade, afetividade e raciocínio.
( ) Facilita a assimilação dos conteúdos.
( ) Não contribui em nada.
9 A escola oferece materiais para trabalhar a
música?
( ) sim ( ) não
10 Liste abaixo quais dificuldades você encontra na unidade escolar que leciona para utilizar
música nas suas aulas:

566

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa feita conclui-se que a música é de fundamental importância para a
formação do ser humano e que ela ajuda no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças.
A análise das respostas e da bibliografia lida apontam para uma distorção entre as bases
teóricas e o senso comum que os professores seguem, sugerindo uma falta de interesse por
pesquisas no assunto, já que há muito material disponível para consulta. As respostas sobre falta
de material também apontam para um desinteresse, já que há tutoriais que ensinam a fazer com
materiais baratos ou sucata.
Observou-se uma certa resistência quanto à pesquisa de novas maneiras de ensinar
determinado assunto. Destaca-se ainda que há também muitos profissionais empenhados e
comprometidos com o desenvolvimento dos alunos e o uso da música, compreendendo os benefícios e se utilizando dela sem muitas dificuldades. Diante das inúmeras formas de se trabalhar
a musicalização infantil, Paz (2013) alerta sobre a importância em se escolher uma metodologia:
A escolha de uma metodologia de ensino é sempre motivo de grande preocupação para o professor, porém, estamos
cada vez mais convencidos de que não há um método completo. O método não pode ser uma coisa rígida, mas precisa
comportar uma flexibilidade tal que permita a quem faça uso dele, obter o máximo de rendimento com um mínimo de
esforço, sem a preocupação de encontrar o definitivo e, acima de tudo, trabalhando com satisfação. A escolha do método, em suma, depende da realidade local e humana. Quanto mais métodos e técnicas dominar o professor, maiores
serão suas condições e possibilidades de ajudar o aluno a encontrar, musicalmente, o seu caminho (PAZ, 2013, p.14).

Constatou-se que a formação continuada é necessária em qualquer campo, mais ainda
na educação. A autorreflexão docente também se faz necessária, buscando um alinhamento
com a equipe escolar e com a faixa etária atendida. Segundo Freire (1997, p.25), “não há docência sem discência, pois quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se
e forma ao ser formado”.
Cada profissional deve ser ativo no desenvolvimento da criança que atende, deve também ser motivado e ajudado pelos membros da unidade escolar. A música traz muitas alternativas e cabe ao professor descobrir o que melhor atende suas perspectivas e as delas (crianças).

567

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

REFERÊNCIAS

CHIARELLI, Lígia K.M. , BARRETO, Sidirley J., A
importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental. A música como
meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. Blumenau – Instituto Catarinense de
Pós-Graduação, 2005.
CUNHA, Suzana Rangel Veiga da (org). Cor,
som e movimento: a expressão plástica, musical
e dramática no cotidiano da criança. Porto Alegre: Mediação, 2011.
DIDIER, Adriana Rodrigues; NOGUEIRA, Marcos; FERNANDES, José Nunes. O Uso da Voz. 1.
ed. v. 1. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio, 2000.
DUCOURNEAU, Gérald. Introdução à musicoterapia. São Paulo: Manole, 1984.

BARRETO, Sidirley de Jesus. Psicomotricidade: educação e reeducação. 2000
BEYER, Esther. Reflexões sobre as práticas
musicais na educação infantil. In: HENTSCHKE,
L.; DEL BEN, L. (orgs). Ensino de Música: propostas para pensar e agir em sala de aula. São
Paulo: Moderna, 2003.
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais.
Ministério da Educação. Temas transversais.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
______. Ministério da Educação. Referencial
curricular nacional para a educação infantil.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva.
São Paulo: Átomo, 2003.
BREZINKA, C, Lechner, T., & Stephen, K. The fetus and noise. Gynakol Geburtshilfliche Rundsch, 19997, 119-29.
BRITO, Teca Alencar de. Música na educação
infantil. São Paulo: Peirópolis, 2003.

ESTEVÃO, Vânia Andréia Bagatoli. A importância
da música e da dança no desenvolvimento infantil. Assis Chateaubriand – 2002. 42f.
FARIA, Márcia Nunes. A música, fator importante na aprendizagem. Assis Chateaubriand – Pr,
2001. 40f.
FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Dicionário
escolar da língua portuguesa: Aurélio Júnior.
Curitiba: Positivo, 2011, p. 992.
FREIRE, Paulo . A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 2000.
GAINZA, Violeta Hemsy. Estudos de Psicopedagogia Musical. 3. ed. São Paulo: Summus, 1988.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss
de Língua Portuguesa. Elaborado pelo Instituto
Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
JEANDOT, Nicole. Explorando o Universo da Música. 3Ed. São Paulo: Scipione, 1997.

568

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

JOLY, Ilza Zenker Leme. Musicalização infantil
na formação do professor: uma experiência no
curso de pedagogia da UFSCar. Série Fundamentos da Educação Musical, Salvador, n. 4, p.
115-125, out. 2003.

RUIZ, J. A. Metodologia Científica: Guia para
eficiência nos estudos. São Paulo: Atlas, 2006.
SOUZA, Cássia Virgínia Coelho de. Linguagens
na educação infantil: Linguagens Artísticas.
Cuiabá: UFMT, 2008.

KRAKOVICS. Fernanda. A música ajuda na alfabetização de crianças. Jornal Folha de São VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em adPaulo, 2000.
ministração. São Paulo: Atlas, 2005.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de meto- Verri, G. A gestante exposta ao ruído: Efeitos
dologia científica. São Paulo: Atlas, 2006.
auditivos para o feto. Porto Alegre: Centro de
Especialização em Fonoaudiologia Clínica.
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; 1999.
BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: PA- WEIGEL, Anna Maria Gonçalves, Brincando de
PIRUS, 2000.
música. Porto Alegre RS, Kuarup, 1988.
MÚSICA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre.
Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3% BAsica & oldid=58177907>. Acesso em: 3 mai. 2020.
NOGUEIRA, M. A. A música e o desenvolvimento da criança. Revista da UFG, Vol. 5, No.
2, dez 2003. Disponível em: www.proec.ufg.br.
Acesso em: 20 de maio de 2019.
NÓVOA, António (org.). Os professores e a sua
formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote –
Instituto de Inovação Educacional, 1992.
OLIVEIRA, Zilma Ramos. Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2008.
PAZ. Ermelinda A. Pedagogia Musical Brasileira no século XX. Metodologias e Tendências. 2.
ed. Brasília: Editora MusiMed, 2013.
PENNA. Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes médicas
Sul, 2000.

569

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

ISABEL CRISTINA DE LIMA
QUEIROZ

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Unisa (2002);
EspecialistaemPsicopedagogiapelaFaculdadeAnhanguera.
(2016); Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental
- na EMEI Professora Luiza Helena Ferreira.

570

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DO
X-FRÁGIL NAS SÉRIES INICIAIS

RESUMO: Este artigo incide sobre a inclusão escolar de alunos com Síndrome do X frágil (SXF)
nos anos iniciais da escolarização. A Síndrome do X Frágil é uma condição de origem genética,
considerada causa mais freqüente de comprometimento intelectual herdado, afetando mais
o sexo masculino do que o feminino. Resulta de uma alteração do gene FMR1, responsável
pela proteína FMRP, fundamental para o desenvolvimento.Estima-se que um em dois mil homens e um em quatro mil mulheres são afetados pela Síndrome. A principal manifestação dos
problemas da SXF revela-se no comprometimento da área intelectual ou cognitiva, desde dificuldade de aprendizagem até graus leves, moderado ou severo. O artigo tem como objetivo
geral compreender como ocorre a inclusão escolar dos alunos com SXF. Os objetivos específicos consistem em compreender como a escola realiza o processo de inclusão dos alunos com
SXF, explicitando como a família percebe a inclusão escolar dos filhos com SXF; as condições
referentes aos aspectos físicos, sociais e pedagógicos, as adaptações curriculares desenvolvidas com os alunos, as dificuldades e apoios pertinentes ao processo educativo.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Síndrome do X Frágil; Deficiência Intelectual; Ensino Básico.

571

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

INTRODUÇÃO

E

ste artigo trata da inclusão escolar dos alunos com Síndrome do X Frágil (SXF) nos
anos iniciais da escolaridade. A necessidade de pesquisar sobre o processo de
inclusão de crianças e jovens diagnosticados com a SXF decorre da dificuldade
de elaborar estratégias pedagógicas consideradas adequadas às interações do aluno com seus
pares na escola e na sociedade.
Como a finalidade de compreender como se efetiva o processo da inclusão nos anos
iniciais. Espero que este artigo contribua para orientar pais, professores e as instituições escolares, aos profissionais que atuam na inclusão escolar dos alunos com SXF. Ao pensar no aluno
nos primeiros anos de escolarização, percebe-se que, a inclusão realizada no início da escolarização pode oferecer resultados mais favoráveis à educação escolar. Esta investigação apresenta
também vários desafios no enfrentamento da questão.
O atraso no desenvolvimento é a característica mais significativa nas pessoas afetadas.
O comprometimento intelectual é variável, podendo ir desde uma dificuldade de aprendizado
a um retardo grave. Refletir sobre a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais
pressupõe a constante busca por melhores formas de ensinar, de interagir com os alunos, a
comunidade escolar e a sociedade, conscientizando a todos de que cada um é responsável por
um ensino inclusivo de sucesso.
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Os estudos realizados por Richards,
Sylvester, Prooker (1981) a partir da família
descrita por Martin e Bell, utilizando a técnica
de cultura empregada por Lubs, indicaram que
A SXF foi descrita pela primeira vez em ambas as síndromes eram na verdade a mes1943. Segundo Martins (2013) os investigado- ma.
res J. Purdon Martin e Julia Bell (1943) deram a
Em 1991 foram realizados estudos
conhecer uma forma hereditária da Deficiência
Intelectual ligado ao cromossoma X. Ao ana- moleculares e identificada a mutação e a altelisarem uma família de seis gerações, desco- ração no FMR1, gene ligado ao X Frágil, que
briram que era transmitido de mães saudáveis identificaram e sequenciaram um gene asso(portadoras) para os filhos homens, mas não ciado com esta doença: o FMR1. Esta descoberta “permitiu grandes melhorias e importanpara as filhas.
tes avanços no diagnóstico”, segundo Martins
A Síndrome, designada X Frágil, refe- (2013, p.22).

A SÍNDROME DO X FRÁGIL:
HISTÓRIAS DA SÍNDROME DO X
FRÁGIL

re-se a uma anomalia no gene FMR1 (Fragile
Mental Retardation 1). A fragilidade do X está
relacionada com a fragilidade do gene e pressupõe a presença de sinais e sintomas clínicos, ou seja, a Síndrome do X Frágil interfere
nas capacidades cognitivas, geralmente com
alterações significativas comportamentais, mas
também nas atividades relacionadas com a
vida diária.

O resultado destes estudos possibilitou
uma compreensão mais ampla sobre a Síndrome do X Frágil, definido-a como uma doença
monogênica, ligada ao cromossoma X, causada por uma mutação no gene FMR1, por Fu
(1991).

ETIOLOGIAS DA SÍNDROME DO X
FRÁGIL

Entre 1969 e 1991 os estudos sobre
a SXF sofreram um grande avanço. Em 1969,
Lubs estudou uma família em que quatro homens, de três gerações diferentes, tinham Deficiência Intelectual. O estudo cita que genéticos
das suas amostras revelaram uma constrição
no braço longo do cromossoma X, segundo
Martins (2013).

A designação X Frágil deve-se a uma
anomalia num gene localizado no cromossoma
X, por apresentar uma falha numa das suas partes. Sendo considerada uma perturbação do desenvolvimento de etiologia genética. O cromossoma X está presente no par de cromossomos
que determinam o sexo, ou seja, XX nas mulheres e XY nos homens, tendo como causa o comprometimento mental com caráter hereditário em
Num estudo subseqüente da mesma seres humanos e abrange um amplo espectro de
família, Lubs (1984), descreveram as caracte- desenvolvimento físico e comportamental.
rísticas faciais particulares destes doentes: face
É causada por uma expansão de trinulonga, pavilhões auriculares grandes e com inserção mais baixa que o habitual, assimetria cleotídeos CGG do gene FMR1, que está localifacial e sobrancelhas espessas. Por ocasião zado na região Xq27, no cromossomo X, Stegani
destes estudos, conforme Martins (2013) não (2011). A SXF é transmitida através de progenifoi feita a relação entre a síndrome descrita por tores portadores que também têm um número
Martin e Bell e a síndrome do X Frágil de Lubs. mais elevado de repetições de Citosina-Guanina-Guanina - CGG, no intervalo de 55-199. Nesses
portadores, a transmissão do gene FMR1 é instável, de modo que os seus filhos têm, habitualmente, mais repetições CGG que eles, segundo
Bailey (2003).
573

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

A molécula de ácido desoxirribonucléico - DNA contém a informação genética onde
são formados os cromossomas, pelo que o
DNA e as formas de transmissão estão presentes neste estudo. Quando o Gene FMR1 fica
comprometido, como consequência, ocorre a
ausência ou baixa produção da proteína FMRP
(Fragile Mental Retardation Protein). Da falta
desta proteína, ocorrem alterações na função
cerebral, Bailey (2009).
As pessoas com pré-mutação continuam a produzir a proteína FMRP e apresentam
sintomas mais leves, podendo até não apresentar nenhuma das características relacionadas com a SXF. Aliás, os sinais e os sintomas
podem variar muito desde a pré-mutação até a
mutação completa.
Referimo-nos a mutação completa
quando a proteína FMRP, essencial para o
organismo das pessoas é importante para o
desenvolvimento do sistema nervoso e das
funções cerebrais, não existe. A falta dessa
proteína faz com que a pessoa apresente dificuldades cognitivas, dificuldades relacionadas
ao desenvolvimento, problemas de comportamento, problemas emocionais e determinadas
características físicas.

DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO
DA SÍNDROME DO X FRÁGIL
A questão do diagnóstico só pode ser
confirmada com a realização do exame genético, o qual pode ser solicitado pelo médico.
Este exame é realizado em laboratório de genética, através do diagnóstico molecular, que
identifica o número de repetições no gene.
Segundo Vissotsak (2014), o diagnóstico da SXF é criticamente importante não apenas para a criança afetada, mas também para
outros irmãos, pais e membros da família imediata e alargada em cada geração.
Quando há suspeita da SXF, devem seguir-se as recomendações no sentido do encaminhamento imediato para testes genéticos.
Para as famílias o aconselhamento genético é
fundamental, pois tem como objetivo orientar
as famílias sobre o planejamento familiar e os
riscos de transmissão.

De acordo com Abrams (2012), é necessário oferecer a todas as mulheres grávidas
e pré-gestantes o rastreio para analisar a FMR1
no pré-natal, bem como auxiliar na identificação de mulheres com possível insuficiência
ovárica e recomendar ainda que os pediatras
Na gestação, a mãe e o pai transferem solicitem o teste de DNA e FMR1 para crianças
para o bebê 23 cromossomas cada, agrupa- com atrasos, podendo também optar-se por
dos em 22 pares semelhantes; os 2 cromos- consulta com um geneticista.
somas que sobram recebem o nome de X e Y.
A mãe transmite sempre o cromossomo X, e o
Para Tassone (2014), o aconselhamenpai o cromossomo que irá determinar o sexo: X to poderia limitar quantas pessoas numa árvose for menina ou Y se for menino. Um homem re genealógica podem ser identificadas através
com pré-mutação transmitirá essa anomalia a de testes em cascata. Ou seja, o rastreio potodas as filhas e a nenhum dos filhos. Já as deria sobrecarregar e saturar os recursos de
filhas, mesmo sem características da SXF, po- aconselhamento genético e infraestruturas de
derão ter filhos, netos ou bisnetos com SXF, cuidados abrangentes, fatores importantes a
sendo que estes podem herdar o gene e correr considerar em apoio às famílias com um recématé 50% de risco.
-nascido identificado, pois, finalmente, estamos
numa nova era em relação aos tratamentos.
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Segundo Bailey (2004) existe a falta de
um tratamento médico comprovado na triagem
neonatal, o que dificulta a intervenção precoce que fornece serviços importantes para os
recém-nascidos e suas famílias. Quando nos
referimos às intervenções de desenvolvimento,
Tassone (2014) afirma que na primeira infância, defendemos que sejam expandidas e que
as necessidades de aconselhamento e educação sejam colmatadas para que o tratamento
de problemas emocionais, comportamentais e
de desenvolvimento possa ser recomendado
aos recém nascidos e suas famílias, quando
necessário.

O diagnóstico não pode ser realizado pela observação das características, pois
as fenotípicas podem ser muito discretas em
determinados indivíduos e, noutros, facilmente
identificadas. “Existe um amplo espectro de características físicas, comportamentais, cognitivas, problemas psiquiátricos e médicos, sendo
o sexo masculino mais severamente afetado
que o feminino”, afirma Gallagher, (2012, p.
401).
De acordo com Abrams (2012), às
recomendações da Academia Americana de
Pediatria para avaliações de desenvolvimento deve ser feita uma triagem exaustiva, que
inclua o desenvolvimento motor grosso, o desenvolvimento motor fino, o aspecto social, o
cognitivo e o desenvolvimento da linguagem.
E para Sherman (2005) os sintomas documentados incluem déficits cognitivos como: perda
de memória de curto prazo, déficits de funções
executivas e declínio cognitivo. Portanto, as características podem ser classificadas em físicas, comportamentais e cognitivas.

Conforme nos explica Bailey (2000)
é em média aos nove meses de idade que a
família apresenta preocupações sobre o desenvolvimento da criança. O atraso no desenvolvimento é determinado numa idade média
de 24 meses, sendo a SXF diagnosticada com
uma idade média de 35 meses. Muitas vezes,
o processo de “diagnóstico tende a ser longo
e implica sistemáticas visitas dos pais aos diferentes profissionais da saúde, podendo desencadear sentimentos de ansiedade prolongada,
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
frustração e incompreensão quando a família
se depara com o atraso no desenvolvimento
Algumas características gerais podem
do seu filho”, para Bailey (2003, p.407).
ser percebidas, entre elas: ataxia (perda de
controle muscular); tremor (mãos, equilíbrio
Os sinais e sintomas da SXF podem para andar); quedas; atrofia cerebral; atraso
ser semelhantes a outros casos de atraso ou no desenvolvimento da fala e na linguagem;
perturbação global de desenvolvimento, mas dificuldade na motricidade fina e ampla; difia confirmação do diagnóstico requer o exame culdade na aprendizagem da escrita, leitura e
genético, que é hoje um dos mais solicitados matemática; e Deficiência Intelectual (D.I).
entre os testes de pesquisa de doenças do
ramo para Maddalena (2001).
Os recém-nascidos, muitas vezes, não
apresentam características físicas da SíndroA importância do diagnóstico precoce me, mas revelam quadros de macrocefalia e
pode evitar a perda de importantes vias neu- hipotonia que permitem aos médicos perceber.
ronais e promover experiências precoces de Geralmente o peso ao nascimento é normal ou
aprendizagem, como esclarece Bailey (2013). aumentado e o perímetro cefálico aumentado
devido ao tamanho cerebral que é, globalmente, maior, segundo Reiss et al. (2008).
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Segundo Goldson e Hagerman (1993),
CARACTERÍSTICAS
problemas alimentares na infância e os vômiCOMPORTAMENTAIS
tos de repetição associados com refluxo gastroesofágico, são frequentes, mas tendem a
Os indivíduos com SXF apresentam
melhorar progressivamente com a idade.
também um vasto comprometimento de alterações comportamentais, dentre os quais destaAs características físicas dos portado- camos: Atenção, hiperatividade e impulsividares podem ser percebidas, quando incluem:
de, ansiedade e agressividade.
1. face alongada;
2. dificuldades no desenvolvimento psicomotor;
3. Dificuldades nos movimentos amplos e finos;
4. dificuldades na motricidade oral para
articular a fala;
5. orelhas proeminentes;
6. macrocefalia (perímetro da cabeça
maior que o normal);
7. palato arqueado;
8. prognatismo (queixo proeminente);
9. fácies hipotonia (baixo tônus muscular);
10. fendas palpebrais pequenas;
11. hiperextensibilidade dos dedos das
mãos;
12. prolapso da válvula mitral;
13. pés chatos;
14. má formação dentária;
15. estrabismo e miopia;
16. tamanho anormalmente grande
dos testículos, após a puberdade
(macroorquidismo);
17. pele do rosto fina;
18. mandíbulas salientes;
19. dificuldades na postura, equilíbrio e
tônus muscular;
20. problemas motores envolvendo a
lateralidade (HARGERMAN, 2004).
As crianças com a SXF têm características físicas e comportamentais distintas e
os professores que com elas trabalham conseguem perceber variações e buscam estratégias de tratamentos envolvendo abordagem
multiprofissional, segundo Hargerman ( 2004).

Nas questões comportamentais, Cornish (2012) refere que a atenção é um fator
chave, restringindo as interações com o meio
ambiente. Pensar sobre a atenção não significa um olhar único, é preciso considerar outros
fatores, entre eles, a hiperatividade e impulsividade, que, nestes indivíduos, são bastante
presentes.Os dados sobre hiperatividade e déficit de atenção aplicam-se entre 70% a 90% de
rapazes e 30% a 50% das meninas, segundo
Hargerman (2004).
A hiperatividade e os problemas de
déficit de atenção e impulsividade podem ser
graves para Desphande & Coffey (2011). A hiperatividade tende a melhorar na adolescência
e na idade adulta segundo Sullivan (2006). A
ansiedade, em particular a social, é frequente
em ambos os sexos e é comum, mesmo quando a hiperatividade e impulsividade não estão
presentes. Conforme Hamlin (2012), citado por
Franco (2013, p. 29). A ansiedade social pode
ser um problema grave e, nos rapazes, tanto
a ansiedade como a incerteza podem gerar
episódios de agressividade perante situações
novas ou na presença de estranhos. Nestes
casos, o tratamento da ansiedade melhora a
agressividade.
Outro fator que pode ser identificado
nos indivíduos com a SXF são os comportamentos relacionados com a agressividade.
Segundo Carmona e Franco (2013, p. 71), algumas questões relacionadas com as características deste comportamento.
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Os comportamentos de auto agressão,
são ações sobre si mesmo e variam conforme
o gênero: no sexo masculino, o bater em si
mesmo é o comportamento mais observado,
sendo normalmente a cabeça a zona escolhida, assim como as mãos e os braços, seguindo-se o esfregar-se de forma violenta e o arranhar-se.
Este último é também o comportamento mais freqüente no sexo feminino para os autores Symons (2003) e Hall, Lightbody & Reiss
(2008). Os comportamentos repetitivos e de
auto-agressão são mais elevados em indivíduos
com SXF e com as perturbações do Espectro
do Autismo segundo Wolff, Hazlett, Lightbody,
Reiss, & Piven (2013). Estudos de Hall, Lightbody & Reiss (2010), mostram também que
existem comportamentos compulsivos frequentes nos indivíduos com SXF, principalmente no
que respeita à ordenação de objetos.

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS
Segundo Cornish (2004) as crianças
com SXF podem ser caracterizadas por dificuldades cognitivas diferentes. Pesquisas sugerem
que a proteína é especialmente importante para
o desenvolvimento do feto e a perda destas funções teria um impacto no desenvolvimento.
Relativamente à aprendizagem dos indivíduos com SXF é fundamental compreender
que cada um é único, mesmo dentro da própria
síndrome ou comparado com outra síndrome.
Hatton (2000) refere que os terapeutas e professores parecem mais preocupados com o comportamento do que com as questões referentes
ao atraso cognitivo.

As atividades relacionadas com as competências acadêmicas nestes indivíduos são importantíssimas para a efetivação do processo
de ensino e aprendizagem, considerando que,
para Roberts (2005), as competências acadêUm indivíduo com a SXF pode alterar micas de rapazes com SXF são caracterizadas
o seu comportamento em ambientes em que a por déficits significativos em todas as áreas acahipersensibilidade aos estímulos visuais, sono- dêmicas.
ros e tácteis se evidenciam. As características
comportamentais dos portadores de SXF são
Nos aspectos cognitivos é preciso poas seguintes:
tencializar o que o indivíduo com a SXF apresenta de conhecimento para chegar a outras
1. geralmente não gosta de contacto aprendizagens, ou seja, investir no que o indivítáctil;
duo com a SXF possui de recursos, para chegar
2. evita o contacto visual, mantém o às áreas que ele ainda não domina. Explica Van
der Molen (2010) que o aluno com a SXF apreolhar distante;
3. possui movimentos estereotipados senta alguns pontos fortes em relação ao funcionamento cognitivo, como a capacidade de
e, diante de algumas situações, utiliza o
“flapping” (ações repetitivas com as aumentar o vocabulário, as habilidades perceptivas visuais, o processamento de informações
mãos);
4. pode apresentar onicofagia (roer as e a capacidade de imitação.
unhas);
É importante que os professores com5. mantém comportamentos persevepreendam
o desenvolvimento acadêmico da
rantes, como fixação por objetos ou assuntos;
6. não aceita quebras nas suas rotinas; criança com a SXF, trabalhem, potencializando
o que ele já domina e auxiliem nas dificuldades
7. o humor é instável;
cognitivas que possam estar presentes. Algu8. manifesta impulsividade em alguns
mas crianças com a SXF apresentam problemomentos; ao som e ao toque;
mas em relação à leitura e à escrita, mas estas
9. Registra instabilidade de humor;
decorrem de distúrbios linguísticos e motores,
10. Revela traços excessivos de timibem como de dificuldades com a integração
dez e inibição social ou até relutância em falar sensorial (FERNÁNDEZ; PUENTES; FERRAN(mutismo seletivo), (WOLFF et al., 2013).
DO, 2010).
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Compreender as características cognitivas é muito importante nos indivíduos com a
SXF. Estas estão relacionadas com o desenvolvimento de atividades de vida diária, como:
1. fala;
2. linguagem;
3. dificuldades de comunicação;
4. dificuldades na linguagem expressiva;
5. displasias verbais;
6. articulação dos sons;
7. ritmo da fala;
8. velocidade da fala;
9. fala repetitiva (ecolalia);
10. facilidade na memória visual, podendo isto ser usado como uma potencialidade;
11. abstração, noções abstratas e complexas, geralmente muito difíceis;
12. qualidade de atenção;
13. dificuldades em reter atenção;
14. alfabetização devido à dificuldade
na seqüência de sons e letras com significado;
15. dificuldades na resolução de problemas que envolvem muita abstração;
16. generalização de situações novas
(FERNÁNDEZ; PUENTES; FERRANDO, 2010).
Em relação ao discurso e a linguagem,
encontramos atrasos no desenvolvimento e expressão, como: ecolalia, padrões incomuns de
discurso e escassa utilização de linguagem,
tanto em crianças com as Perturbações do
Espectro do Autismo, segundo Pry, Petersen &
Baghdadli (2005), como em crianças com SXF,
conforme Abduto (2003) e Roberts, Mirrett &
Burchinal (2001).
No tocante aos estudos sobre a linguagem em indivíduos com SXF, encontramos
uma literatura muito vasta, porque muitas vezes
a família percebe um atraso de linguagem no
desenvolvimento dos seus filhos e manifesta
imediatamente essa preocupação aos profissionais.
Neste aspecto, Abduto (1997), explica
que os problemas de comunicação são característicos nos indivíduos de ambos os sexos.
Entre as características apresentadas no sexo
masculino com SXF, a mais comum é a perse-

verança numa palavra, frase ou tema de discurso. No sexo feminino, o destaque vai para um
discurso por vezes desorganizado e um estilo
de conversação tangencial. A intervenção na
linguagem e na comunicação em indivíduos
com SXF requer coordenação em termos médicos e comportamentais, com a participação
de profissionais de várias disciplinas.
Yonamine e Silva (2002), fazem referência ao atraso na aquisição da linguagem,
sendo este um fator relevante. Os dados obtidos confirmam o atraso de desenvolvimento na
aquisição e desenvolvimento da comunicação,
a carecer, portanto, de intervenção precoce
e especializada. A sua pesquisa contou com
um grupo de 10 meninos, com idades variando entre os 6 e os 13 anos (todos com SXF,)
e o objetivo foi caracterizar o nível de comunicação desses indivíduos a partir de escalas
de desenvolvimento normal. Constatou-se que,
dentro da amostra, os indivíduos apresentavam
uma forma de comunicação linguística (80%),
atingindo o nível máximo até aos 3 anos de
idade.
O aluno com SXF apresenta um espectro clínico muito amplo, que inclui desde perturbações afetiva ligeiras e dificuldades de aprendizagem em indivíduos com um QI normal, até
graus variados de déficit intelectual e autismo,
segundo Franco (2013, p.22), ou seja, “o desafio a ser enfrentado nas relações entre questões da SXF é compreender que a aprendizagem pode variar de uma simples dificuldade
até questões mais complexas. Os indivíduos
afetados podem apresentar diminuição da capacidade intelectual e ter suas variações”.
=Portanto, nas questões relacionadas
com o teste de Quociente de Inteligência - QI
para alunos diagnosticados com Síndrome do
X Frágil, o déficit de interação social apresentou maior frequência (PEGORARO, 2013).
=Quando nos referimos ao desenvolvimento cognitivo, temos que considerar que
o aluno precisa demonstrar capacidade para
prestar atenção, resolver problemas e trabalhar
com as informações, afirmam Sudhalter et al.
(1991) e Schafernaker et al. (1996).
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APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM
SXF
A aprendizagem humana é um processo de interação e inter-relação de processos
humanos, biológicos, intelectuais, emocionais
e sociais. Somos seres únicos no processo de
desenvolvimento e aprendizagem, logo, processos pautados na homogeneização e na
idéia de que todos os alunos devem ser considerados de acordo com o padrão de desenvolvimento esperado para a idade, que aprendem
da mesma forma, no mesmo ritmo, no mesmo
tempo e com a mesma metodologia, são inaceitáveis nesta abordagem.

Ressalta Hagerman (2004) a necessidade e a importância de conteúdos formativos
para professores, a fim de atender às necessidades educativas e aos desafios das crianças com a SXF, pois muitas vezes as dificuldades de aprendizagem afetam a capacidade da
criança para lidar com a escrita e os números,
causando problemas de comportamento e ansiedade social.

A seleção de estratégias de ensino que
articulem os diversos aspectos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem são partes constitutivas do processo educativo destinado a
alunos com a SXF. Assim, proporcionar estratégias que conduzam à aprendizagem refere-se
à probabilidade de ensino e de aprendizagem
A criança, ao ser reconhecida como
objeto de estudo da ciência, deve ser com- que conduza a todas as aprendizagens.
preendida na sua totalidade, ou seja, para a
Cabe ao professor conhecer os alunos,
aprendizagem e para o desenvolvimento, não
há fenômenos isolados e imobilizados, tudo identificar as questões específicas do seu deestá em movimento e todas as funções estão senvolvimento nos vários aspetos: biológicos,
psicológicos e sociais. Entender como se dá o
intimamente relacionadas.
desenvolvimento físico, de que maneira aconAos profissionais da educação que tece o desenvolvimento cognitivo, de que foratuam nas escolas, cabe a responsabilidade ma as emoções atuam na vida do indivíduo e
quanto à organização do ensino como núcleo como ocorre o desenvolvimento social permite
capaz de promover o desenvolvimento mental assegurar algumas condições prévias às posda criança. Neste sentido, é importante refle- sibilidades de aprendizagem e desenvolvimentir sobre duas questões: uma formação sóli- to (HAGERMAN, 2004).
da fundamentada em conhecimentos sobre o
desenvolvimento infantil e, por outro lado, a
O fato de sermos únicos não pode ser
articulação dos processos de aprendizagem,
selecionados coerentemente com os meios entendido como sendo homogêneo, muito pelo
contrário; tal premissa implica o desafio de
adequados à organização do ensino.
construir várias maneiras de aprender.
Muitas crianças com SXF apresentam
Para Mello (2006) o papel do educador
algumas dificuldades na execução das atividaé especialmente complexo, porque ele precisa
des desenvolvidas em sala de aula, pelo que é
conhecer as regularidades do desenvolvimento
necessário que haja planejamento e flexibilidapsíquico da criança, a dinâmica do seu ambien- de na resolução dos problemas.
te social e as possibilidades que as atividades
pedagógicas vão desenvolver nos educandos.
As atividades do dia a dia no ambiente escolar desafiam os alunos e professores a
Trata-se, portanto, de compreender agirem de forma participativa nas tarefas acaque, muitas vezes, o aluno com SXF apreende dêmicas. O conhecimento do aluno por parte
os conteúdos acadêmicos de maneira especí- do professor permite entender e articular esfica e cabe ao professor elaborar um planeja- tratégias específicas de aprendizagem adequamento educacional de caráter individualizado. das à apropriação dos saberes e conhecimentos curriculares.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA E DA
ESCOLA NO PROCESSO EDUCATIVO
DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS
COM SXF
A família exerce um papel muito importante no processo de aprendizagem e desenvolvimento de seus filhos, ela possui dados importantíssimos deste processo.
A família é o primeiro contato da criança com o mundo. São na família que são transmitidos os primeiros valores, princípios, ética,
que posteriormente serão ampliados na escola, como instituição cultural/social que responde pela educação formal dos alunos. Se no
primeiro momento as vivências acontecem no
contexto da família, a continuidade de sua formação humana dá-se no âmbito da escola, o
que pressupõe um processo educativo articulado por parte destas instituições, respeitando
a especificidade de cada uma delas (REGO,
2003).
Para a criança, a família é expressão
de afeto e segurança, desde o seu nascimento,
os princípios construídos pela ora se apóiam
nas relações familiares, ora são adquiridos
nos processos socializadores da escola, o que
pressupõe interações efetivas na tarefa dos
alunos. A tarefa educativa de transmitir às novas gerações conceitos, conhecimentos e saberes fundamentais à vida em sociedade, ou
seja, que precisam ser ensinados aos bebês
(REGO, 2003).
É interessante entender a questão da
educação familiar, onde a criança se apropria
de conhecimentos do senso comum relacionados com o conjunto de idéias e valores presentes na vida quotidiana, por exemplo, a criança
interpreta a realidade e interage com o mundo
de forma espontânea e de forma natural, mediada pelas experiências adquiridas no núcleo
familiar (REGO, 2003).
Assim, a educação é um processo
construído em parceria entre a família e a escola, com a finalidade de oferecer as melhores
condições de vida às crianças. A educação é
um desafio complexo que deve exigir parceria
entre a família e a escola. Muitas vezes, a famí-

lia reage com sentimento de angústia, quando
percebe que o desenvolvimento do seu filho
não corresponde à sua faixa etária, embora
não expresse tais expectativas em termos de
conhecimentos científicos referentes às características etárias, expressa com certa sabedoria, pois é detentora, por outro lado, de um conhecimento construído com base na herança
cultural, forjada nas observações, nas visões e
nos desejos elaborados a partir dos processos
de desenvolvimento de outras crianças, pertencentes muitas vezes ao seu grupo familiar ou
de amigos (REGO, 2003).
Nesta ótica, o autor (2003) esclarece
que a escola e a família compartilham funções
sociais, políticas e educacionais, na medida
em que contribuem e influenciam na formação
do cidadão. Assim, a família e a escola são
parcerias indissociáveis neste processo de relacionamento; ambas precisam caminhar juntas para compreenderem os processos de desenvolvimento das crianças.
O trabalho educativo envolvendo crianças com Necessidades Educativas Especiais
- NEE, seja na família ou na escola, torna-se
mais significativo, na medida em que essas
instituições e seus vários atores valorizam a
importância deste trabalho coletivo. Segundo
Franco (2013, p.75) esclarece as “relações familiares e o impacto de ter um filho com SXF,
mostram um aumento da conscientização sobre esta condição, em que o nível de educação
dos pais contribui fortemente para tal”, segundo os autores Dunsford (2007), Mines & Steiner (2009), Van der Molen (2010) & Zwinky
(2011).
Estudos têm mostrado um crescente
interesse entre as famílias e as escolas por
entender a importância da participação no
processo de educação e no desenvolvimento
humano dos alunos com Necessidades Educativas Especiais. Neste sentido, os autores
Franco, Melo, Santos e Bertão (2015) explicitam que o envolvimento na escola das crianças com perturbações do desenvolvimento é
um fator decisivo para o seu percurso inclusivo,
mobilizando a escola e os seus profissionais,
por um lado, e a criança e família, por outro.
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Assim, é possível compreender como a família estivessem dispostos a aprender mais sobre a
percebe a inclusão e como os professores tra- condição da criança.
balham com a diversidade.
Os autores Dunst et al. (2007), ShonkoAfirma Morgado (2003, p. 80) que, na ff, Hauser-Cram, Krauss, & Upshur (1992), e
escola, “a prática inclusiva deve assumir um Singer, Ethridge, & Aldana (2007) relatam que
trabalho em conjunto no que se refere ao pro- os profissionais podem facilitar a adaptação
cesso de ensino e de aprendizagem, com vista familiar através de apoios e intervenções forà construção de um estreitamento entre o cur- mais, usando práticas centradas na família
rículo, às necessidades e características indivi- para ajudar as famílias a construir seus próduais dos alunos”.
prios sistemas informais de apoio. Bailey et al.
(2009),explica que, quando a família recebe o
Neste caso, a heterogeneidade de diagnóstico, quer unir-se a outras famílias em
comportamentos coloca um nível de exigência prol da busca de conhecimentos.
especialmente à escola, quanto à necessidade de compreender como o aluno aprende.
Para Landry, Smith & Swank (2006) as
Braden (2004, p. 85) explica que o ambiente crianças, com atrasos podem beneficiar subsda sala de aula é tipicamente movimentado, tancialmente de uma exposição cumulativa à
acelerado, barulhento e inclui uma variedade parentalidade altamente responsiva ao meio de
de transições. Os perfis cognitivos e comporta- oportunidades de aprendizagem que isso promentais mentais definidos acima podem tornar porciona, quando descoberto precocemente.
este ambiente frustrante para a criança com
Segundo Bailey et al. (2009) as famílias
Síndrome do X Frágil.”
podem contribuir com informações precisas,
fornecer apoio formal e informal, possibilitar a
Se a escola é um espaço físico, psico- participação na vigilância ativa e participar em
lógico, social e cultural em que os indivíduos pesquisas sobre intervenções gerais, à medida
se desenvolvem, é neste contexto educativo que estiverem disponíveis. Estes componentes
que as atividades intencionais adquirem signifi- fazem parte de uma abordagem de intervencado que possibilitam, aos alunos, a apropria- ção maior, que possibilita aos profissionais e
ção de conhecimentos formais, cabendo às fa- às famílias lidarem melhor com as preocupamílias neste processo, caminharem junto com ções sociais, éticas, tecnológicas e logísticas.
as escolas, acompanhando o desenvolvimento
dos seus filhos e contribuindo como sujeitos
Sabemos que a inclusão não fica resativos, especialmente nas orientações formais trita à escola; ela engloba outros segmentos,
da escola.
sociais, culturais e familiares. Quando recorremos às famílias compreendemos melhor as
Todos os pais querem obter os melho- necessidades que os filhos apresentam. Baires resultados na educação escolar de seus ley et al. (2009), explica que o trabalho deve
filhos. Não podemos deixar de considerar a ser caracterizado por uma ética centrada na
importância de programas de aprendizagem, família de parcerias entre pais e profissionais
adaptações necessárias e sua respectiva arti- e colaboração que elimine redundâncias, maculação com métodos de trabalho apropriados ximize eficiências, use critérios de elegibilidade
para cada criança.
e ofereça acesso a serviços de qualidade para
todas as famílias.
A família e a escola precisam trabalhar
em conjunto, pois as crianças estão em constante movimento e, quanto maior for a integração entre família e escola, melhor será para
elas. Segundo Bailey et al. (2009) um estudo
de famílias de crianças com transtornos genéticos indicou que os pais esperavam que eles
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Neste sentido, as flexibilizações curriculares são estruturantes nos processos de
aprendizagem, especialmente por consideraAs crianças com SXF apresentam ne- rem o respeito pela diversidade como questão
cessidades específicas quanto aos aspectos nuclear na educação inclusiva.
pedagógicos referentes ao processo de incluSe a aprendizagem decorre das relasão nas classes do ensino regular. O trabalho
ções sociais e o processo educativo está dieducativo escolar a ser desenvolvido com esretamente relacionado com o desenvolvimento
tes alunos deve levar-nos a refletir sobre as dido aluno, procura-se a organização do tempo
mensões pedagógicas e sociais implicadas na
e do espaço pedagógico com base em interaaprendizagem. No que tange a inclusão dos
ções didáticas e pedagógicas que potencialialunos com SXF no sistema regular de ensizam os conhecimentos que o aluno já domina.
no, os estudos mostram que existe um período
marcado por inúmeras indagações por parte
Afirmam Whalon & Hanline (2003,
dos pais, afirma Franco (2013).
p.523) que “a literatura registra os benefícios

O ALUNO COM SXF NO AMBIENTE
ESCOLAR

Para Bardin (2004) a sala de aula é um
lugar para aprender uma variedade de comportamentos, sendo que o aluno com SXF pode
precisar aprender a relacionar- se socialmente,
a desenvolver as tarefas acadêmicas, demonstrar melhor produção da fala ou tolerar certos
estímulos sensoriais sem demonstrar comportamentos desafiadores.
O sucesso da inclusão escolar e da
aprendizagem dos alunos solicita uma prática
pedagógica adequada. Vale a pena lembrar
uma afirmação da Declaração de Salamanca
(1994) que destaca que a preparação adequada da educação constitui um fator-chave na
promoção do progresso em direção às escolas inclusivas. Uma escola vai constituindo processualmente a sua qualificação para atender
os alunos com SXF na medida em que, subsidiada e amparada nas políticas inclusivas, realiza as adaptações curriculares necessárias,
aliadas às ações a serem desenvolvidas com
a finalidade de atender às especificidades educacionais do aluno, promovendo as condições
de pleno acesso aos processos participativos
que, muitas vezes, exigem individualização do
ensino a fim de garantir as condições de igualdade e qualidade na aprendizagem.

associados à inclusão de crianças com Perturbações do Espectro do Autismo - PEA em
ambientes com os seus pares com desenvolvimento típico, no entanto, persistem dúvidas
sobre a capacidade dos professores da educação regular em atender os múltiplos desafios vivenciados por essas crianças em tais
ambientes”.
As crianças diagnosticadas com a SXF
são alunos com Necessidades Educativas Especiais - NEE e apresentam necessidades específicas referentes ao processo de inclusão
nas classes do ensino regular, o que demanda
um processo educativo fundamentado nas dimensões pedagógicas e sociais implicadas na
aprendizagem.
Aponta Mantoan (2005, p.28) que todos os alunos merecem condições de aprender nas escolas, onde existe a “convivência
respeitando as diferenças e valorizando o que
eles conseguem sobre o mundo e sobre si próprios, reforça ainda que os alunos aprendam
de diversas formas, em tempos diferentes”.
A aprendizagem do aluno com a SXF
pressupõe uma atividade educativa construída
nas discussões entre equipa pedagógica e professores, com o objetivo de elaborar o planejamento, os conteúdos que serão trabalhados
e as metodologias que serão utilizadas para
promover as adaptações necessárias.
582

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresenta contribuições para a inclusão escolar de alunos com SXF e sinaliza para o enfrentamento de limites e desafios para gestores educacionais e escolares, pais,
professores e profissionais especializados, no tocante à formulação de políticas educacionais
e curriculares, definição de programa de formação contínua que possa propiciar atualização e
aprofundamento em questões pedagógicas de natureza teórica e prática capazes de promover
a inclusão escolar de todos os alunos com SXF.
A ideia da educação inclusiva identificada como espaço de socialização constitui uma
interface entre educação e sociedade – movimento construído por avanços e retrocessos - que
pretende garantir o direito à inclusão do aluno via apropriação dos bens culturais, onde a leitura
e a escrita são chaves para a construção de suas vivências sociais.
A necessidade de requalificação das práticas educativas se articulam com a necessidade das transformações a serem introduzidas na escola e no sistema educativo considerando
medidas como: adaptações do currículo e dos métodos de aprendizagem; recrutamento de
professores especializados para o apoio aos alunos; criação de um ambiente acolhedor na
escola, em que os alunos se sintam bem e desejados; onde o perspectiva o futuro dos alunos
com vista à sua trajetória escolar e profissional; promover a acessibilidade a equipamentos,
terapias e apoios facultados, nomeadamente, por parte de instituições; reforçar algumas áreas
menos características do currículo comum, mas que permitem aquisição de competências de
autonomia são considerados como superações para o trabalho. Não podemos esquecer que a
inclusão é um processo e, por isso, feita de avanços e retrocessos, tendo sempre como objetivo
a apropriação de conhecimento por parte do aluno incluído.
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LETRAMENTO E O FRACASSO ESCOLAR

RESUMO: Buscar respostas para dificuldades de aprendizagem para leitura e para escrita pode
trazer melhores explicações mediante os resultados das práticas das crianças no contexto
social. Antigamente, a aprendizagem da leitura e da escrita eram medidas de várias formas,
mostrando resultados de fraco desempenho dos alunos. Muitas vezes, a postura educadora
fazia a divisão dos alunos dos que tinham melhor ou não entendimento, acarretando a culpa
pela não aprendizagem da leitura e da escrita e o aluno era discriminado por não aprender. A
escola também encontrava grandes dificuldades de ensinar, onde muitas questões poderiam
estar no modo de ensinar do professor. Na atualidade muitas posturas e conceitos mudaram,
alterando a cultura e condições de aprendizagem da criança. O currículo voltado para alfabetização e letramento indica soluções que podem ajudar a criança não somente dentro da
escola, mas nas situações sociais. O objetivo do trabalho é identificar fracassos nos processos
de alfabetização e letramento e como específicos verificar as dificuldades da leitura e da escrita diante do fracasso escolar, identificar conceitos e práticas de letramento na atualidade
e verificar políticas e práticas educativas para o letramento. Práticas de construtivismo e
letramento podem trazer melhores resultados para superar o fracasso de alfabetização para
leitura e escrita.

Palavras-chave: Alfabetização; Escrita; Fracasso Escolar; Leitura; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização apresenta algumas complexidades devido a muitas situações e
grandes dificuldades. Micotti (2009) coloca que dentro dos conflitos sociais mais
amplos gerados fora da escola, é inserido os acontecidos nas próprias escolas,
nos quais encontram-se as intervenções governamentais com os saberes docentes. “Os problemas que marcam a vida na sociedade, marcam o cotidiano escolar’’ (MICOTTI, 2009, p. 25).
O interesse das instituições é sempre promover o aprendizado, e os problemas de ensino acabam afetando os processos de educação, na alfabetização e letramento desestruturar os
processos seguintes de estudos e conhecimentos, pois o ler e escrever é a chave da comunicação, informação e conhecimento, que pode facilitar a inclusão social e tornar pessoas como
cidadãs críticas.
Na atualidade, apesar das grandes ferramentas metodológicas do aprender a ler e a
escrever, muitas crianças apresentam dificuldades que não são resolvidas. Isso é um “problema
que ganha hoje mais visibilidade com o resultado das avaliações que mostram níveis de desempenho em leitura e escrita incompatíveis com os estágios avançados de escolaridade dos
avaliados, revelando o analfabetismo” (MICOTTI, 2009, p. 26).
As políticas públicas adotadas para enfrentar problemas de educação voltadas para o
aprendizado da leitura e da escrita no processo de alfabetização indicam soluções que podem
ser utilizadas na natureza social e práticas educativas que incentivam a construção do conhecimento da criança. Projetos pedagógicos precisam ser adotados em todas instâncias educacionais, nos quais para a leitura e escrita, devem aparecer em diversas formas que promovam
melhor aprendizado e ajudem a superar as dificuldades de aprendizagem das crianças, para não
acontecer de ter a criança dentro da escola sem progredir os conhecimentos.
A justificativa do trabalho é que o fracasso escolar está presente sempre em qualquer
época, apontados através das avaliações, questões que envolvem o ler e escrever. Desta forma,
muitas práticas pedagógicas podem adquirir novos rumos em busca da promoção da superação
das dificuldades das crianças.
Dentro da atualidade, mediante o fracasso escolar voltado para o ler e escrever, quais seriam formas de apresentar melhores resultados de aprendizagem da criança? O objetivo geral é
identificar fracassos nos processos de alfabetização e letramento. Os objetivos específicos são:
Verificar as dificuldades da leitura e da escrita diante do fracasso escolar; Identificar conceitos
e práticas de letramento na atualidade; Verificar políticas e práticas educativas para o letramento. A metodologia do trabalho é pesquisa bibliográfica, com palavras chave como letramento;
alfabetização, fracasso escolar, com autores como Gomes (2011), Soares (2014) entre outros.
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nicas ou escolas especializadas que acabam
depositando a culpa pela não aprendizagem
da leitura e da escrita sem que o processo
De acordo com Gomes (2011) as teo- escolar e social em que estas são produzidas
rias cognitivistas buscavam origem das dificul- seja levado em conta pelos educadores, sobredades de aprendizagem da leitura e da escrita tudo nas escolas públicas.
na inteligência, na percepção, nas imagens, na
Esses aspectos, como vimos, caracteriintegração de sentidos auditivos e visuais, na
memória imediata, na atenção seletiva e na lin- zam os “maus” alunos e foram usados para exguagem, denominado como déficits cognitivos, plicar suas dificuldades na leitura e na escrita.
e as teorias organicistas localizavam as causas Assim, a “culpa” das dificuldades recaiu sobre
das dificuldades de aprendizagem da leitura e as crianças e seus familiares, revelando que a
da escrita no cérebro, todos explicando não escola ainda está presa a teorias idealistas sociocultural que defendem o contexto de que a
aprendizagem dos maus alunos.
responsabilidade dos déficits das crianças de
Para o autor, a escola ainda não perce- camadas populares que se veem privadas de
be que as dificuldades de ensino e de aprendi- alimentação, de atenção, de cultura, apresentazagem, que entre crianças de camadas popu- do carências, sobretudo no campo intelectual
lares e escola existe uma relação que não está (GOMES, 2011, p. 14).

A LEITURA E A ESCRITA E O
FRACASSO ESCOLAR

sendo questionada, nos quais há uma relação
Desta forma, de acordo com a autoarbitrária, cultural, pois apenas alunos considerados como bons se saem bem na aprendiza- ra, a escola operava com o princípio de que o
problema está nos alunos e que somente eles
gem da leitura e da escrita.
próprios poderão resolvê-lo e faz com que se
De acordo com Maris (2010) até mea- percebam como os culpados da situação, ledos da década de 1990, a sociedade brasilei- vando-os a assumir a culpa pelo fracasso, nos
ra desconhecia o fato de que seus estudantes quais, é possível afirmar que há uma enorme
apresentavam grandes problemas em compre- dificuldade da escola em inserir determinados
ender o que liam e quando começaram os sis- alunos nos processos de ensino-aprendizatemas de avaliação educacional, os resultados gem.
para compreensão leitora deram início a uma
Este fato aponta para uma necessidasérie histórica de fraco desempenho dos alude emergente de se redefinirem, na escola, as
nos.
concepções de aprendizagem, de alfabetizaNesse círculo vicioso, a raiz do proble- ção e, principalmente, de aprendiz concepções
ma pode ser identificada então na dificuldade que já vem sendo intensivamente trabalhadas
que a escola apresenta para ajudar seus alu- no meio acadêmico (GOMES, 2011, p. 51).
nos a construírem habilidades de leitura como Diante disto, “o analfabeto é aquele que não
ferramenta de apreensão do conhecimento. pode exercer em toda sua plenitude os seus
direitos de cidadão, é aquele que a sociedade
(MARIS, 2010, p. 16).
marginaliza, é aquele que não tem acesso aos
Alguns educadores, segundo Gomes bens culturais de sociedades letradas” (SOA(2011) adotam mecanismos variados para se- RES, 2014, p. 20).
parar os “bons” dos “maus” alunos, desde critérios de avaliação que são guiados os processos separados por turmas, o remanejamento, a
fixação de normas disciplinares e higiênicas até
o encaminhamento dos “maus” alunos para clí588
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De acordo com Gomes (2011) os
professores e os profissionais da educação
estão na mesma lógica de fracasso de seus
alunos: fracassam por não compreenderem o
que ocorre em sala de aula, nos quais são os
professores que buscam a cada dia ensinar a
todos, mas, no cotidiano, fazem discriminações
e adotam posturas preconceituosas em suas
concepções e estão impregnados de valores
morais, éticos e políticos que tornam sua prática cotidiana, muitas vezes contraditória, desta
maneira, os professores:

É sabido que o preconceito cultural
e linguístico é um dos grandes responsáveis
pelo fracasso nos processos de aquisição da
linguagem escrita. Pouco se sabe, no entanto,
como o aluno que é discriminado dentro da
escola pensa, sente e expressa a sua condição (CASTANHEIRA, 2011, p. 50). “Esse tipo
de prática não possibilita aos estudantes interagir com os materiais escritos fora do espaço
escolar nem refletir sobre as funções sociais
desses textos e sobre as relações que se estabelecem entre as pessoas por meio desses
textos” (CASTANHEIRA, 2008, p. 17).

Acreditam na homogeneidade dos sujeitos e buscam
distribuir os conteúdos escolares, na crença de que todos precisam atingir os mesmo resultado. O reconhecimento de subjetividade de cada um inexiste. São sujeitos
que, muitas vezes, se veem em uma situação de constante sofrimento, de enormes dificuldades, tornando o
mundo da escola e mais especificamente, o da sala de
aula, uma realidade de angústia (GOMES, 2011, p. 62).

Para Gomes (2011) um dos grandes
problemas enfrentados por educadores nas salas de aula é a dificuldade de certas crianças
em apreender o que é ensinado, apesar dos
esforços e recursos empregados para promover aprendizagem, é comum encontrar professores que se angustiam diante da impossibiliDesta forma, Maris (2010) coloca que dade de fazer com que todos os seus alunos
o caráter sintetizador da leitura e a importância obtenham sucesso escolar:
do conhecimento multidisciplinar de mundo a
que o leitor precisa recorrer para compreender Os educadores, de um modo geral, têm uma visão ideefetivamente o que lê é explicado pelos baixos alizada da instituição escolar e buscam uma realidade
escores que os alunos obtêm nos sistemas na- de harmonia e beleza, acreditando estar aí a possibicionais ou estaduais de avaliação, nos quais o lidade de um mundo escolar sem alunos que fracasestudante não consegue atingir a compreensão sam. Desconhecem a impossibilidade dessa realidade
satisfatória do material lido porque lhe faltam e também o fato de que cada um se constitui como
conhecimentos, não propriamente da estrutura um sujeito. A unidade de pensamento, de realização
da língua materna, da qual ele é falante compe- de tarefas, de desempenho não pode existir devido a
tente, mas sim de todos os componentes curri- impossibilidade de tal realidade (GOMES, 2011, p. 63).
culares cujo domínio lhe ficou precário, principalmente porque não desenvolveu habilidades
Assim, de acordo com Hein (2016), o
de leitura para aquisição de informações.
ensino e aprendizagem das primeiras letras esDe acordo com Castanheira (2008) os
profissionais que estão iniciando seu percurso
ou mesmo que atuam há vários anos na alfabetização questionam se suas práticas condizem
com as novas teorias e concepções de ensino-aprendizagem, nos quais não é raro observar professores que considerem necessária a
interação com diferentes gêneros textuais na
formação do leitor/escritor competente, mas
que, na sala de aula, recorrem basicamente a
pseudotextos no trabalho de alfabetização.

clarecem o objetivo dos sinais escritos no papel para que os alunos identifiquem e utilizem,
mas deve estar vinculado ao uso da leitura e
da escrita que o aluno já traz do seu próprio
contexto, com os usos sociais da escrita e da
leitura. Além disso, um aluno pode ensinar o
outro e o professor inspirar a troca e conhecimento, motivando os alunos a usar sua criatividade e procurar soluções para os problemas
escolares.
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Para Hein (2016) a escrita não é e não
deve ser uma cópia passiva, mas uma interpretação ativa de letras, números, códigos e
símbolos gráficos e não gráficos que a criança
interpreta e expressa suas ideias acerca dos
possíveis significados de determinada informação.

Desta forma, a autora coloca três elementos que fazem parte do processo de ler
e escrever e estão envolvidos ao mesmo tempo: as políticas públicas, as práticas pedagógicas e os saberes docentes. Ou seja, o que
o currículo tem a oferecer de proposta, como
os professores interagem com as propostas e
os problemas do ler e escrever e as formações
Soares (2017) coloca que, tradicional- dos professores mediante as demandas edumente, a perspectiva psicológica foi dominada cacionais.
pela ênfase nas relações de inteligência (QI) e
alfabetização, essa visão que dominou durante
De acordo com Micotti (2009), a pedamuito tempo o papel do desempenhado na jus- gogia por projetos traz a vivência e a cooperatificativa do fracasso em alfabetização baseado ção entre professores e alunos no desenvolvina aprendizagem da leitura e da escrita depen- mento do trabalho escolar ajudam a criança a
dentes de QI e aptidões específicas, atribuindo situar-se no dia a dia em sala de aula e, sobreo fracasso como disfunções psiconeurológicas tudo a elaborar um sentido para a vida escolar
da leitura e da escrita (afasia, dislexia, disgra- e para o aprendizado da leitura e da escrita.
fia, disortografia).
Micotti (2009) coloca que as crianças
que não foram bem sucedidas na série inicial
e avança de série sem ter aprendido a ler e a
escrever, gera outros problemas como a baixa
autoestima do estudante e o não investimento
do seu aprendizado, pois, do ponto de vista
escolar, a leitura e a escrita são necessárias
à continuidade dos estudos e à aquisição de
outros conhecimentos.

POLÍTICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS
PARA O LETRAMENTO

De acordo com Brasil (2013) na modalidade de Ensino Fundamental, ocorre o processo de implantação e implementação para
alteração da LDB pela lei nº 11274/2006, que
estabelece o ingresso da criança a partir dos
seis anos de idade no Ensino Fundamental,
tendo como perspectiva melhorar as condições de equidade e qualidade da Educação
De acordo com a autora, o ponto de Básica, aumentando o tempo para alfabetizavista pedagógico coloca as políticas públicas ção e letramento.
adotadas para enfrentar os problemas da educação escolar, envolvendo sobretudo as orgaÉ mostrado nas Diretrizes Curriculares
nizações do currículo e as mudanças didáticas, Nacionais Gerais da Educação Básica, de acorpois, o ensino da leitura e da escrita, especial- do com Brasil (2013), as propostas do projeto
mente o processo de alfabetização, são mui- político pedagógico (PPP) que viabiliza a escotos importantes no processo educacional e os la democrática e autônoma com qualidade soproblemas aparecem depois das intervenções, cial, abrangendo a vida humana na sua globaa serem tomadas outras medidas e outros re- lidade. Diante da sua elaboração, instruem-se
sultados esperados: “Tentando responder às que devem ser trabalhados temas significativos
questões e identificar saídas para situação relacionados com problemas e fatos culturais
atual, [...] focalizamos as tensões que marcam relevantes da realidade escolar.
o ensino da leitura e da escrita, geradas nos
embates de algumas políticas públicas com as
Diante disto, uma das etapas considepráticas pedagógicas e os saberes docentes” rada para crianças e jovens para integrar-se no
(MICOTTI, 2009, p. 26).
mundo e alcançar o lugar de cidadão responsável e formados de valores é “a valorização
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da leitura em todos os campos do conhecimento, desenvolvendo a capacidade de letramento dos estudantes”.(BRASIL, 2013, p. 50).
Ao passo que a idade de seis anos, o maior
foco é alfabetização e letramento:
O acesso ao Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos
permite que todas as crianças brasileiras possam usufruir do direito à educação, beneficiando-se de um
ambiente educativo mais voltado à alfabetização e
ao letramento, à aquisição de conhecimentos de outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas
de expressão, ambiente a que já estavam expostas
as crianças dos segmentos de rendas média e alta e
que pode aumentar a probabilidade de seu sucesso
no processo de escolarização (BRASIL, 2013, p. 109).

Nesta fase, de acordo com Brasil
(2013), a criança obteve conhecimentos na
idade pré-escolar, sendo necessário garantir
a passagem para o Ensino Fundamental, não
ignorando os conhecimentos que a criança já
adquiriu. O processo de alfabetização e letramento, com o qual ela passa a estar mais sistematicamente envolvida, não pode sofrer interrupção ao final do primeiro ano dessa nova
etapa da escolaridade (BRASIL, 2013, p. 121).
Além da alfabetização e letramento,
segundo Brasil (2013) outros conteúdos nos
demais componentes curriculares também são
trabalhados com as crianças, todos trazem o
conhecimento do mundo por novos olhares,
oferecendo a oportunidade de a criança exercitar a leitura e a escrita de um modo significativo para realidade social.
É visto, dessa forma, de acordo com
Brasil (2013), que nos primeiros anos iniciais
deve ser assegurado alfabetização e letramento, contudo, outras formas de desenvolvimento
e expressão, “incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais
artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de História
e de Geografia” (BRASIL, 2013, p. 122):
Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhecer
que o processo de letramento está associado tanto à
construção do discurso oral como do discurso escrito. Principalmente nos meios urbanos, a grande parte das crianças, desde pequenas, estão em contato

com a linguagem escrita por meio de seus diferentes
portadores de texto, como livros, jornais, embalagens,
cartazes, placas de ônibus etc., iniciando-se no conhecimento desses materiais gráficos antes mesmo de ingressarem na instituição educativa, não esperando a
permissão dos adultos para começarem a pensar sobre
a escrita e seus usos (BRASIL, 1996, pp. 121 e 122).

Desta maneira, a criança é incentivada a ter autonomia para o contato da leitura
e da escrita no processo de letramento sem
depender da permissão dos adultos, mediante
às práticas sociais que têm contato com a linguagem escrita, nas sociedades letradas.
As crianças, de acordo com Brasil
(1996), desde os primeiros meses já estão em
contato com a escrita. “É por meio desse contato diversificado em seu ambiente social que
as crianças descobrem o aspecto funcional da
comunicação escrita, desenvolvendo interesse
e curiosidade por essa linguagem” (BRASIL,
1996, p. 127). Assim, no processo de construção do conhecimento, as crianças elaboram
hipóteses dependendo do grau do letramento
e do ambiente social, ou seja, da importância
que tem a escrita no meio em que vivem e das
práticas sociais de leitura e escrita que podem
presenciar e participar (BRASIL, 1996, p. 128).
Ao passo que, desde a educação infantil, segundo Brasil (1996), a criança deve
participar de eventos externos que explorem o
uso da leitura e da escrita, como escrever cartas, ver um bilhete deixado pelo professor:
A participação ativa das crianças nesses eventos de
letramento configura um ambiente alfabetizador na instituição. Isso é especialmente importante quando as
crianças provêm de comunidades pouco letradas, em
que têm pouca oportunidade de presenciar atos de
leitura e escrita junto com parceiros mais experientes.
Nesse caso, o professor torna-se uma referência bastante importante. Se a educação infantil trouxe os diversos textos utilizados nas práticas sociais para dentro
da instituição, estará ampliando o acesso ao mundo
letrado, cumprindo um papel importante na busca da
igualdade de oportunidades (BRASIL, 1996, p. 151).
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Desta forma, expor às crianças a esMEDIAÇÃO DO PROFESSOR PARA
crita é considerado as ofertas das práticas de
PRÁTICAS CONSTRUTIVAS
leituras e escrita relacionados com as oportunidades de participação nas quais elas se façam
Como as crianças dependem da organecessárias e façam a função de expressão e nização do professor e da escola, muitos procomunicação:
jetos devem ser criados para ser superado as
dificuldades de aprendizagem, criando possiA experiência com textos variados e de diferentes gê- bilidades, sem seleções de alunos, mas uma
neros é fundamental para a constituição do ambiente
sondagem inicial, não para medir níveis de
de letramento. A seleção do material escrito, portanto, deve estar guiada pela necessidade de iniciar as aprendizado, mas para criar formas de aprencrianças no contato com os diversos textos e de faci- dizado baseados na construção do conhecilitar a observação de práticas sociais de leitura e es- mento, envolvendo a mediação do professor,
crita nas quais suas diferentes funções e característi- os conhecimentos do professor e dos alunos
cas sejam consideradas. Nesse sentido, os textos de e os resultados baseados no uso do conheciliteratura geral e infantil, jornais, revistas, textos publi- mento no cotidiano (BRASIL, 1996).
citários etc. são os modelos que se pode oferecer às
crianças para que aprendam sobre a linguagem que
se usa para escrever (BRASIL, 1996, p. 151-152).

Ainda a educação contemporânea não
prepara o aluno para uma vivência da realidade social. O conhecimento deve ser construído
em conjunto com o aluno, e o professor deve
valorizá-lo, e considerá-lo como sujeito rico em
conhecimentos que podem ser relacionados
ao conteúdo escolar.
As políticas públicas indicam posturas
educacionais que promovem o aprendizado do
aluno para o letramento e construção do conhecimento e propõe práticas que colocam a
criança com participação ativa no processo da
leitura e da escrita, aproveitando conteúdos anteriores que a criança teve desde sua infância e
o trabalho de textos variados (BRASIL, 1996).
O professor na atualidade deve estar
buscando mais informações baseadas no contemporâneo, não descartando todo conhecimento que já obteve até os dias atuais, mas
selecionando práticas que viabilizem melhor o
conhecimento da criança, podendo o professor
ganhar melhores conhecimentos e os alunos
aplicar os conhecimentos nas práticas cotidianas (BRASIL, 1996).

Desta forma, o letramento para o ensino de leitura e
escrita está combinado com as práticas construtivas e
as práticas do uso da linguagem no campo social, podendo a pessoa estar alfabetizada ou não, mas dentro
de uma cultura letrada estar letrada. Antigamente acreditava-se também que para ser letrado precisava estar
alfabetizado, mas, a alfabetização ocorre no processo
de escolarização e a cultura letrada surge desde ocorre
desde o nascimento. É necessário equilibrar os conhecimentos de alfabetização e letramento. Não existe um
modelo de ensino pré-estabelecido, pois as práticas
educacionais têm vivências diversas (BRASIL, 1996).

Muitos professores aplicam métodos
que são no modelo tradicional de ensino, que
concebe o aluno como mero receptor de conteúdos, enquanto o professor é o único possuidor
do conhecimento que precisa ser transmitido,
servindo apenas para demandas de avaliação
da escola. As diretrizes curriculares apontam
para uma educação de uma escola democrática e autônoma com qualidade social, abrangendo a vida humana no total, valorizando a
leitura em todos os campos de conhecimento
e a capacidade de letramento dos estudantes,
não ignorando os conhecimentos que a criança já adquiriu (BRASIL, 1996).
Nos primeiros anos iniciais deve ser assegurado alfabetização e letramento, principalmente nos meios urbanos, a grande parte das
crianças, desde pequenas, estão em contato
com a linguagem escrita por meio de seus diferentes portadores de texto, como livros, jornais,
embalagens, cartazes.
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Chinalia, Godinho e Castro (2014) relata que na pedagogia construtivista, a função da
escola é estimular a inteligência e a autonomia
intelectual dos alunos e para isso, a escola deverá oferecer possibilidades de aprendizagem
ao aluno, no qual o professor deve planejar
variadas situações de ensino e aprendizagem,
como, por exemplo, propor problemas sem ensinar soluções, promovendo situações de equilíbrio e desequilíbrio, pois o objetivo é que os
alunos aprendam, que verifiquem a veracidade das informações trabalhadas e, ao mesmo
tempo, que pensem e repensem sobre elas.
Logo, o aluno é sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem, devendo integrar
e processar a informação e trabalhar o mais
independentemente possível. As metodologias
utilizadas devem partir de métodos ativos (pesquisa em grupo, experimentação), propondo
discussões como condição de desenvolvimento da aprendizagem (CHINALIA; GODINHO;
CASTRO, 2014).
Dessa forma, as metodologias desenvolvidas para promover a aprendizagem
dos alunos partem do princípio da descoberta, isto é, do aprender fazendo. A avaliação é
compreendida como o processo que utilizado
para verificar os esforços e êxito dos alunos,
valorizando as trocas de aprendizagens. Busca
as atitudes e aquisições de habilidades, substituindo a competição pela cooperação e solidariedade (CHINALIA; GODINHO; CASTRO,
2014, p. 39-40).

Mortatti (2010) relata que existe uma
atual discussão sobre métodos de alfabetização, provocada pela apresentação da proposta
do método fônico em oposição ao construtivismo, recoloca no centro dos debates a disputa
pela hegemonia de projetos políticos na formulação e implementação de políticas públicas
para a alfabetização no Brasil, nos quais esses
recursos e objetivos também não são novos e
caracterizaram disputas ocorridas em cada um
dos quatro momentos cruciais na história da
alfabetização no Brasil.
Mortatti (2010) coloca que em sociedades letradas contemporâneas, essa relação tanto impõe a necessidade de inserção/
inclusão dos não alfabetizados no mundo público da cultura escrita e nas instâncias públicas de uso da linguagem, quanto demanda a
formulação de meios e modos mais eficientes
e eficazes para implementar ações, visando
concretizar essa inserção/inclusão, a serviço
de determinadas urgências políticas, sociais e
educacionais:
A alfabetização escolar – entendida como processo de
ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua
materna, na fase inicial de escolarização de crianças
– é um processo complexo e multifacetado que envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito
constitucional do cidadão (MORTATTI, 2010, p. 329).

Mortatti (2010) conclui que ler e escrever se tornou o principal índice de medida e testagem da eficiência da escola pública, laica e
gratuita, e com diferentes finalidades, de diferentes formas e com diferentes conteúdos, visando a enfrentar as dificuldades das crianças em
aprender a ler e escrever, para assim responder
Assim, conforme Chinalia, Godinho e mais adequadamente a certas urgências polítiCastro (2014) a dinâmica ensino/aprendiza- cas, sociais e educacionais do país, diferentes
sujeitos foram atribuindo diferentes sentidos a
gem caracteriza-se por situações que estimuesse ensino inicial da leitura e escrita.
lem a atividade e a iniciativa dos alunos por
meio das interações estabelecidas entre aluDecorrente da complexidade e multifanos/alunos e alunos/professor, sendo em rela- cetação do processo escolar envolvido, a hisção à avaliação, a teoria construtivista rejeita a tória da alfabetização no Brasil se caracteriza,
utilização de procedimentos de ensino e avalia- portanto, como um movimento também compleções padronizadas, pois os critérios de avalia- xo, marcado pela recorrência discursiva da mução são variados, pois a avaliação é qualitativa, dança, indicativa da tensão constante entre perno qual nesse contexto, a avaliação não tem manências e rupturas, diretamente relacionadas
a disputas pela hegemonia de projetos políticos
caráter punitivo e/ou de exclusão.
e educacionais e de um sentido moderno para
a alfabetização (MORTATTI, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dificuldades da leitura e da escrita tinham resposta antigamente voltados para questões audiovisuais e na memória que eram considerados déficits cognitivos ou relacionados com
o cérebro. A partir daí, faziam separação dos “bons” e “maus” alunos, baseados nos resultados
de leitura e escrita. Logo após, começaram a avaliar os saberes quanto ao desempenho dos
alfabetizados, onde foram apresentados grandes problemas nas compreensões das leituras,
dando início ao fracasso escolar.
Diante dos fracassos, a escola não conseguia ferramentas que pudessem fazer os alunos a construírem habilidades de leitura. Desta forma então, os professores começaram a culpar
os alunos pelo fracasso de não aprender e somente eles poderiam resolver essa questão.
O analfabeto não exerce toda plenitude dos direitos de cidadão quando não tem acesso
aos bens culturais das sociedades letradas. A sala de aula tornou-se nessa fase um ambiente
de angústia, onde o professor acreditava nas possibilidades dos alunos, não compreendiam
qual era o seu devido papel, com a orientação de ensinar a todos, agiam com discriminações
dentro dos valores morais, éticos e políticos, porém, acreditando que todos precisavam atingir o
mesmo resultado.
Assim, os resultados do fracasso escolar eram devido ao aluno não ter compreensão do
que lia, pois, lhe faltava conhecimentos de todos componentes curriculares que não desenvolveu
habilidades de leitura para aquisição de informações. Nos dias atuais, é raro observar professores que considerem necessária a interação com diferentes gêneros textuais na formação do
leitor e escritor competente.
Desta maneira, um dos grandes responsáveis pelo fracasso escolar é o preconceito cultural e linguístico, nos quais este tipo de prática impede o aluno de interagir com material escrito
fora do espaço escolar para refletir funções dos textos na questão social.
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FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL –
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA PERSPECTIVA
DE MATTHEW LIPMAN
RESUMO:A escola aparece como o espaço que irá promover o aprendizado da busca da razão
ajudando o aluno a conceber melhores julgamentos em meio a sociedade que o rodeia e está
inserido. O que é a verdade? Qual a verdade? São perguntas que o aluno deve ter conscientizado no seu dia a dia. Partindo desse pressuposto, o estudo filosófico proposto foi utilizado
em campo de sala de aula na Escola Municipal de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo
denominada Vila Calu 1 com alunos de 4/5 anos entre os anos de 2019 e 2020. Esse presente
artigo tem como objetivo o pensar logicamente a partir da Educação Infantil com o intuito de
formação de alunos críticos e questionadores.
O estudo tem como base bibliográfica as pesquisas científicas do professor e filósofo Matthew Lipman que durante décadas desenvolveu um método de Filosofia para crianças. Tal explanação não se baseia em uma disciplina separada como no Ensino Médio ou Graduação mas
o seu intuito é fazer com que o aluno seja capaz de argumentar e dar razões, como também
distinguir, classificar e sintetizar uma informação proposta considerando o aluno protagonista
de sua fala. O estudo da filosofia é possível na Educação Infantil como pesquisado e relatado
por Lipman desde que esse estudo seja amparado por base científica e formação específica
do educador como mediador da fala coletiva em sala de aula com um objetivo traçado de
onde se deseja chegar.
Palavras-chave: Lipman; Filosofia; Educação Infantil; Educação Infantil; Currículo da Cidade.
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INTRODUÇÃO

C

onsiderando o avanço rápido de falsas informações através da velocidade de
novas tecnologias, se faz necessário o preparo do aluno para que esse possa
pensar de forma lógica e filtrar as informações que chegam a ele.

Essa articulação de ideias não está restrita ao ensino secundarista mas segue possível
na Educação Infantil, etapa em que a/o professor/professora encontra um campo fértil de indagações típicas da criança e é na primeira infância que se inicia o aprendizado do pensar de
forma coerente e reflexiva.
É nesse potencial que a filosofia encontra espaço para o saber filosófico, porém esse
aprendizado não acontece de maneira aleatória ou leiga, sendo de suma importância uma comunidade investigativa onde esse percurso aconteça em um processo científico.
O acesso à informação trouxe muitos benefícios para a humanidade, porém diante de
vários conteúdos denominados de Fake News ou simplesmente notícias falsas espalhadas pelo
mundo e Brasil alavancando enorme propagação através da população fez-se necessário uma
apuração precisa das informações recebidas.
Como conscientizar o cidadão que nem toda informação disponibilizada nas mídias é
verdadeira? Quais sites ou agências informativas reproduzem o conteúdo na íntegra? Podemos
confiar em uma única fonte de informação?
Tais indagações devem fazer parte do repertório de todos nós desde a Educação Infantil,
crianças que são ensinadas a pensar amadurecem como adultos críticos, porém com a grande
propagação de informações inverídicas percebe-se que esse ensino foi falho em algum ponto.
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O QUE É A VERDADE? QUAL A
VERDADE? SÃO PERGUNTAS QUE O
ALUNO DEVE TER CONSCIENTIZADO
NO SEU DIA A DIA.
Cabe ao presente artigo investigar
como se dará esse ensino a crianças de tenra idade, é necessário formação específica do
professor/professora? Qual o momento certo
de levar o aluno a filosofar? Existe esse momento ou o mesmo deve ser criado?
A FILOSOFIA E A CRIANÇA
“A escola é um lugar onde se aprende
a conduzir a existência” (SÃO PAULO, 2019).
Em São Paulo ( 2019) a Educação é
explicitada como um processo social onde as
pessoas se educam e são educadas, nas suas
relações e conversações. Em tempos antes do
Estatuto da Criança e Adolescente e até após
esse em muitos setores de nossa sociedade
a criança não era vista com um papel de fala,
a mesma não era incentivada em sala de aula
para comentários e opiniões, a educação era
bancária como citada por Freire (1968).
Em tempos de ditadura militar brasileira
a/ou professora/ou era a/a principal autoridade em sala de aula criando-se assim cidadãos
para obedecerem e nunca questionarem. Com
o fim da ditadura e promulgação da Constituição de 1988 foi aberto um espaço para a
criança como sujeito de direitos, abrindo assim
um caminho para uma Lei específica ao público infantil e adolescente onde esses possuem
lugar de fala.
A escola encontra-se em um patamar
privilegiado para a escuta da criança já que é
nela que o aluno permanece várias horas do
dia cinco vezes por semana ou mais, um local
propício onde a criança possa se expressar de
diversas maneiras, como explicita SÃO PAULO
( 2019, p. 23) : “estar nesse espaço educativo
possibilita [...] às crianças criar uma voz própria, com autoria e protagonismo”.

Lipman (1995) pontua a escola como
um campo de batalha onde mais que qualquer
outra instituição é a que modela a geração
futura e assim é almejada por diversos grupos
e setores com o objetivo de usar essa geração para atingir seus próprios interesses. Assim sendo, o ambiente escolar possui fator primordial na moldagem de pensamento de uma
pessoa sendo que esse pensamento pode ser
desenvolvido ao pensar coerente ou até ser
manipulado pelo professor que de forma inconsciente ou consciente quando esse tenta
disseminar suas próprias verdades pré concebidas.
A professora/a deve atentar-se que o
ensino da filosofia como citou LIPMAN (1995,
p. 85) exige: “um esforço mental especial: a
resolução de pontos de vista conflitantes, a tolerância em relação a ambiguidade e incerteza,
a autocrítica, a independência de julgamento
[...] , a consideração séria de idéias que podem desafiar a sabedoria ou doutrinas convencionais’’
Partindo desse ponto tal ensino é algo
a ser estudado de antemão como também um
estudo que envolve dinâmica pois além da/o
professora/o centra-se nas falas dos alunos
atuando em suas descobertas, está/e deve inferir em suas próprias sabendo que ‘’ toda a
verdadeira filosofia é educacional e que toda
verdadeira educação é filosófica’’. LIPMAN (
1990, p. 62).
Assim o pensar filosófico de certa maneira está embutido em todo aprendizado no
ambiente escolar cada vez que a/o professora/o percebe em um tema espaço para que o
aluno possa desenvolver seu próprio raciocínio: “É o professor quem, ao menos na sala de
aula, pode manipular o ambiente de modo a
aumentar a possibilidade de que a consciência
filosófica das crianças cresça continuamente.
É o professor quem pode fazer surgir os temas
em cada um dos capítulos das novelas filosóficas [...], (LIPMAN, 2001, p.118).
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FILOSOFANDO EM SALA DE AULA
Em um dia de sol muito quente onde
os alunos sentem-se frustrados em não poder
ir ao parque aberto ao invés de se falar que ‘’
não vamos ao parque’’ ou partir para outra atividade sem nenhuma explicação, o educador
pode trazer a problemática para a sala de aula:
‘’ porque não pudemos ir ao parque hoje?’’, as
respostas na unidade do Emei Vila Calu I surgem: ‘’ porque o Pablo fez bagunça!’’ (Nome
fictício).
A pauta para o problema do sol quente
não era essa, no entanto convém a/o professora/a lembrar a classe escolar que a questão
da ‘’ bagunça’’ do aluno foi resolvida por eles
próprios alunos em outro momento de reflexão
e que tais chegaram a conclusão que uma sala
inteira não deve ser punida com a não ida ao
parque por causa de uma só criança e os próprios alunos com a mediação da professora
propuseram uma conscientização ao menino
“bagunceiro” dando explicações porque não
se deve bagunçar.
Até se alcançar o raciocínio por parte
dos alunos para o impedimento da não ida ao
parque, várias indagações podem ser levantadas pela/o professora/o para se chegar até o
ponto da interferência principal, cabe ao professor retomar o ponto central quando as crianças fogem do assunto levantado.
Esse é um exemplo que pode parecer
simples para um local de adultos mas não é
algo tão acessível em classes de muitos alunos
com horários para tudo onde a/o professora/o
deve cronometrar o tempo minuto a minuto,
dessa maneira é de fundamental importância
o planejamento pois segundo FERNANDES (
1999, p.15)”. planejar é a forma madura e adequada de administrar o tempo, é programar o
futuro em relação a metas e objetivos a serem
alcançados”.

Para tais conversas sabendo que elas
podem avançar longamente ou ir para outros
assuntos fazendo com que a/o professora/o
mediadora/o traga novamente o tema para
o seu contexto, como também em uma sala
onde os alunos não aprenderam a ouvir, talvez
todos falam ao mesmo tempo demandando
mais projeções até se chegar a conclusão da
problemática exposta.

AS SOLUÇÕES PROPOSTAS PELA
CRIANÇA
A criança possui várias interrogações
e questionamentos naturais ( LIPMAN, 1995,
p.119 ) afirma que ‘’ a natureza incubiu-se da
tarefa de fazer com que as crianças muito pequenas sejam investigadores naturais, expontâneos’’. A escola tem essa etapa favorável diante de si, crianças curiosas, que desejam saber:
[...] sendo a escola um lugar privilegiado tanto para a
ampliação e diversificação de repertórios, saberes e
conhecimentos de diferentes ordens como para estabelecer o encontro e a convivência entre (...), crianças
e adultos, a fim de construir outras formas de sensibilidade e sociabilidade [...] (SÃO PAULO, 2019, p. 21).

Em ambientes como parques dentro da
escola onde para o público leigo é um mero
ambiente de brincadeira e nada mais, o saber
filosófico encontra um campo fértil, é nesse locais que para muitas crianças pela primeira vez
em seus poucos anos de vida irão aprender a
dizer obrigado, por favor, licença, esperar sua
vez, não empurrar, etc.
Esse comportamento é o básico da
educação do qual era esperado que a criança adentra-se a escola praticando tal conduta,
mas infelizmente isso não ocorre fazendo com
que a Escola use esses momentos de aprendizado para conscientizar a criança o porquê de
dizer obrigado já que muitas crianças em fase
egocêntrica não veem razões para agradecer
pois acreditam que tudo ali na escola é para
ela.
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No Emei Vila Calu I em um dos parques é provido de somente duas balanças
para cada classe de 35 alunos tendo que a
professora a todo momento mediar o tempo na
balança, quem já foi e quem ainda falta ir, ao
mesmo tempo que deve observar se as crianças correm para o outro espaço onde não é
possível sua visão, para a descida do escorregador e para a casinha do Tarzan .

O aluno nas atividades corriqueiras
da Escola Infantil deve estar inserido em uma
comunidade de investigação: os participantes
que discordam entre si são profundamente
conscientes do quanto aprendem uns com os
outros como orienta Lipman (1990).
Em uma sala na Escola Municipal Vila
Calu I foi combinado de antemão que depois
das brincadeiras na brinquedoteca todos deveriam guardar os brinquedos inclusive a professora mesmo que ela não tivesse brincado, mas
em uma sala de 35 alunos, uma única criança
recusava-se a guardar e continuava a brincar.

Os alunos percebendo que nesse mesmo tempo o controle da ida da balança ficava
sem arbítrios passaram a contar à sua maneira
o tempo que cada criança ficaria na balança,
a princípio tentaram contar até 15, mas se perdendo em alguns números fixaram um tempo
Foi levado a problemática para o coque quando percebiam faltar um número volta- letivo em sala pois ‘’a filosofia é atraída pelo
vam novamente a outro número.
problemático” LIPMAN (1990, p. 51) a fim de
que os alunos em conjunto propusessem uma
A professora não interferiu em tal ques- solução. Surgiram várias ideias desde enviar
tão permitindo que o aluno além de protagonis- bilhetes avisando a família do aluno sobre o
ta da sua fala atue como mediador dos seus ocorrido a como orientá-lo a ajudar, mas todas
espaços. Assim a Filosofia surge como um fa- as tentativas foram em vão e o aluno sempre
cilitador de interação entre professor/professo- recebia uma nova chance dos colegas para
ra com o intuito de utilizar a curiosidade natural brincar, até que um dia um aluno disse ‘’estou
da criança a fim de ensiná-la a pensar logica- cansado disso, todos guardam, somente ele
mente (LIPMAN, 1990).
que não, a gente dá chance mas ele faz tudo
de novo’’.

COMO ACONTECE A FILOSOFIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Muitas dúvidas por parte do educador/
educadora podem surgir em como esse processo filosófico irá ocorrer na Educação Infantil. Longe de ser uma disciplina separada onde
há terminologias e textos aristotélicos na íntegra, segundo Lipman (1990) é necessário que
o saber filosófico seja aceitável para a criança.
Nessa etapa a criança aprende de maneira lúdica com músicas, brincadeiras, faz de
conta, histórias, ouvindo e sendo ouvido. É no
deslumbramento da criança, em sua prontidão
para o saber que será trabalhado a busca do
significado e compreensão conforme Lipman,
(2001) salientou.

Assim a classe em conjunto concordou
e chegou à conclusão de que ‘’ele não brincaria mais até guardar os brinquedos’’, assim o
aluno desatento a guardar não podendo mais
brincar, no fim da brincadeira passou a recolher
todos os brinquedos com os colegas (LIPMAN
(1995, p.97) cita Aristóteles (MCKEON, 1941,
p.1031-3) para afirmar que ‘’ o julgamento é,
portanto, necessário para que se faça a diferenciação entre o que é justo e o que é injusto
e entre o falso e o verdadeiro’’.
Nesse exemplo a professora não aparece como a detentora do juízo onde decide o
que será feito na sala de aula, os alunos discutem entre si e procuram uma possível solução,
testando todas até chegar a um fim favorável
pois segundo LIPMAN (1990, p.60) “a filosofia
é um pensar autocorretivo”. O Educador entra
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como o facilitador desse andamento, aquele
que vai colocar a problemática, fazer perguntas, inserir sugestões, aparecendo como um
mediador para soluções de problemas (Lipman, 1995).

O processo descrito necessita de antemão um objetivo a ser alcançado, sendo
primeiramente lançado a problemática para
a partir daí buscar uma possível solução em
conjunto pois “a filosofia tenta clarear e iluminar assuntos controversos e desordenados
Para isso é necessária uma escuta por que são tão genéricos que nenhuma disciplina
parte da professora/professor ouvindo a crian- científica está equipada para lidar com eles”
ça que aparece como o ator do contexto em (LIPMAN 1990, p.111).
que se desenrola, como afirma SÃO PAULO
(2019, p. 119): “Quando se escuta a crianEm aulas onde tal conversações não tiça, se considera sua vontade de saber [...] ” veram um preparo com metodologias traçadas
Essa escuta não é algo tão simples em salas tendem a ser perdidas e desencontradas, em
com muitos alunos onde todos querem falar ao tais situações um planejamento com objetivos,
mesmo tempo, é nessa situação de aparente tempo, data, estratégias, metodologia e avaliacaos que o aluno tem no professor a figura de ção é de suma importância. O registro aparece
reação diante dessa conversação onde a crian- como um facilitador para a/o professora/o ‘’
ça é exposta a diversos modelos de fala como elaborar propostas desafiadoras que levam em
relatou Lipman (1990).
conta os conhecimentos prévios e o interesse da criança’’ como descreveu (SÃO PAULO,
Nem sempre temos plateia dispostas 2007, p. 65) pois através dele é possível saber
a nos ouvir, como reagiremos a tal situação? o que cada aluno falou e a partir daí qual rumo
(LIPMAN, 1995, p. 311) nos lembra que as será levado a conversa filosófica para a próxicrianças devem ‘’ser preparadas para enfrentar ma aula.
o mundo como ele realmente é’’. Nessa sala
falante o aluno percebe que para ser ouvido
Em salas cheias, algo corriqueiro na
precisa também ouvir pois caso contrário ao escola pública, o registro exige uma precisão
chegar sua vez poderá não ser respeitado; não extrema da/o educadora/o pois ao mesmo que
vai conseguir ouvintes gritando com a tentativa coordena a conversa cuida do bem estar dos
de imposição de respeito e ainda deve encon- alunos e escreve. Uma prática que encontrou
trar argumentos plausíveis a fim de conscienti- eficácia no Emei Vila Calu I foi o caderno de
zar os seus ouvintes, sendo que o aprendizado registro em mãos para escrever assim que a
acontece quando como caracterizou (LIPMAN, criança fala ao mesmo tempo que a professora
1990, p. 91) “os participantes que discordam vai repetindo em voz alta cada palavra que o
entre si são profundamente conscientes do aluno diz.
quanto aprendem uns com os outros”
Com o tempo sem ser solicitado às
Segundo Lipman (2001) o professor crianças passaram a repetir as palavras que a
além de saber o momento certo de intervir nes- professora dizia mantendo assim sua própria
se processo também deve opinar quando as atenção como também o aluno que via a procircunstâncias assim o exigem, há momentos fessora registrando sua fala sentia-se importanem que não há conclusão obrigatoriamente em te até se arrumando na cadeira, levantando e
um momento oportuno, mas como processo estufando o peito para acertar a postura para
de diálogo o professor possui uma tarefa im- falar, sendo que a professora também notou
portante não como árbitro mas como mediador que com o tempo o aluno que se via registraque raciocina com ela segundo Lipman (1990). do tentava articular da melhor maneira sua fala
pois sabia que ela estaria no papel.
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Há professores que usam gravadores
ou até filmagens para tais registros, mas devido ao barulho em sala de aula pode-se também perder falas de alunos que falam baixo
como também o interesse pelo aparelho pode
ofuscar a fala da criança já que a mesma curiosa nata queira mexer no aparelho. A questão
de custo do instrumento midiático também é
um fator restritivo pois a maioria das escolas
Uma menina que no ano de 2019 se públicas não dispõem de tais recursos fazendo
envolveu em muitos desentendimentos devido com que a educadora/o arque com os custos.
a abandonos familiares relatados pela avó da
A NECESSIDADE DO PROJETO BEM
aluna conseguiu em 2020 superar seus pontos
DEFINIDO PARA O DESENROLAR DO
de tensão ao se expressar sendo ouvida com
atenção pela professora, sendo que essa tamSABER PENSANTE
bém notou que no dia que a aluna estava em
sala as outras meninas se soltavam mais para
Em fevereiro de 2020 na mesma escola
citada
foi inserido um projeto acerca da
falar vendo nela um modelo a ser seguido. Tal
aluna detinha muitas faltas devido a guarda cultura carnavalesca com enfoque no legado
que foi tomada pela avó mas que essa pos- de Carmem Miranda. Ao ser projetado o filme
suía dificuldades para se deslocar-se trazendo Alô Amigos um aluno notou que se tratava de
algo antigo e perguntou se a artista Carmen
a menina à escola.
Miranda era viva, com a resposta negativa da
professora surgiram diversas indagações a resNo dia em que a aluna não estava, as
peito da morte: “do que ela morreu?’’
outras meninas permaneciam caladas mesmo
sendo incentivada para falar pela professora.
Ao serem informadas que ataque carUm novo projeto de abordagem estava sendo díaco era a causa do óbito, uma aluna prontraçado para incentivar as meninas a falarem, tamente disse que isso acontecia quando o
no entanto com a suspensão das aulas presen- coração parava. Era a semana que antecede
ciais não foi possível a concretização.
o carnaval, havia festa na sala encerrando assim um rico trabalho acerca da cultura deixada
pela cantora/atriz e apareceu aparentemente
A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO
que o assunto morte se encerrava ali pois a
Crianças da educação infantil não sa- sala estava em festa carnavalesca mas no dia
bem ler e escrever convencionalmente mas seguinte os alunos continuaram com vários
sabem que o escrito é importante sendo que questionamentos acerca da morte.
quando desejavam reclamar de algo diziam a
Diante dessa questão a professora noprofessora ‘’ escreve no caderno’’, assim antes
de iniciar a sua fala queriam ter certeza de que tou um campo fértil para o pensamento reflexia professora estava com caneta e caderno pre- vo, iniciou o que era para ser uma nova abordagem com a indagação para as crianças sobre
parado para o registro.
“o que é a morte?’’ e como resposta um aluno
Em salas agitadas o registro em tempo
respondeu: ‘’ é quando a polícia leva’’.
real não é recomendado ficando restrito ao horário de estudo da/o professora/o mas assim a
Algo um tanto desconcertante mas
documentação corre o risco de ser esquecida atuando há quase dez anos no bairro periféria fala da criança ou ser omitido algo ou até in- co onde a unidade está inserida, a professora
serido por engano palavras que não se fizeram soube que essa resposta poderia sugerir tanto
presente na conversa.
a violência policial vista pela criança de forma
LIPMAN (1990, p.210) relata’’ Se queremos que as crianças sejam reflexivas, devemos
apresentá-las a modelos de crianças pensantes”, as outras crianças ao verem a articulação
dos alunos que se expressavam passaram a
também comentar com mais assiduidade. Foi
notado que isso acontecia mais entre os meninos por serem maioria na classe.
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corriqueira como também quando o corpo é
levado pelo Instituto Médico Legal, algo bem
presente na vida dessa comunidade em comparação a outros bairros próximos à região
central de São Paulo.
Essa não foi a única resposta, dezenas
outras surgiram ao mesmo tempo não dando
tempo de verificar o preparo para o momento
reflexivo pois segundo LIPMAN (1995, p. 27) ‘’
a reflexão sobre a prática pode, portanto, envolver o esclarecimento de suposições e critérios predominantes [...]’’.
O livro O Pato, a Morte e a Tulipa foi lido
como também o curta em desenho da história
que mesmo no idioma francês foi entendido pelas crianças surgindo muito mais indagações:
‘’ como a morte é?’’. A ilustração de Erlbruch
do livro foi mostrada mas não foi o suficiente
para crianças que todos os dias questionavam:
‘’ não, eu quero ver a morte de verdade, mostra
para mim’’, ‘’ como é quando morre’’?

um Projeto com meio, começo e fim, quando
este não tem prazo não é um Projeto. Se por alguma razão não foi possível o término no tempo determinado a projeção de antemão é uma
facilitadora para encontrar saídas tanto de encerramento prematuro como de continuidade.
Ainda que seja para uma única aula, deve-se
traçar os objetivos, tempo, faixa etária, materiais, conteúdo, estratégias e avaliação. É um
mapa para que a professora/o não se perca. A
aula pré preparada é um ponto de segurança
para que a Educadora/o saiba coordenar as
perguntas das crianças no intuito de corrigi-las
e verificá-las fazendo com que elas percebam
suas próprias indagações e comece a encontrar soluções ou questioná-las.

Em uma conversa conflitante como a
morte encontramos várias crenças e versões a
respeito do assunto, é necessário um falar respeitoso sabendo que para as crenças familiares das crianças o que pode ser determinante
para uma família talvez não seja para outra (LIPMAN, 2001, p.128) em relação ao professor
As crianças realizavam as perguntas alerta que ‘’ não é seu papel ditar aos alunos
segurando o avental da professora como a quais devem ser suas filosofias de vida’’.
segurá-la para encontrar as respostas, assim
foi notado que tal discussão é bem ampla até
Assim a organização premeditada é um
mesmo para crianças para serem discutidas facilitador para a prática consciente e tolerante
em apenas cinco dias de aula. Seria necessá- tanto da/o professora/a como no aprendizado
rio como afirmou Lipman (1990) um período dos alunos. No exemplo levantado, a questão
para diálogo e ao mesmo tempo a apresenta- maior por parte das crianças era ver e tocar a
ção de um modelo de discussão reflexiva, algo morte de forma palpável, o questionamento se
que deveria ser traçado para não gerar uma tornou mais forte após a leitura do livro A Mordiscussão sem um rumo certo como estava te, o Pato e a Tulipa, onde a morte possui um
havendo, mas tal objetivo foi interrompido pela corpo humano na história.
pandemia do covid-19 com a suspensão das
aulas.
Exercendo o papel de guia como relata LIPMAN (2001, p. 129) ‘’dirigindo a discusNota-se que se esse contexto fosse são do específico para o geral’’ não é correto
planejado com antecedência seria um campo que a professora esteja perdida com tantas
fértil para o pensar com relevância e organiza- indagações. Nessa situação mesmo que seja
ção de ideias porém a falta de organização no aproveitado o calor dos questionamentos ainafã de se tentar uma continuidade para um pro- da assim é necessária uma nova organização
jeto com seus objetivos e estratégias já prepa- com a ideia por registros que se inicia um novo
rados se mostrou falha pois a inserção de for- campo de investigações como relata (LIPMAN,
ma desordenada não conseguiu acompanhar 2001, p.129) ‘’ uma discussão filosófica é proas quantidades de perguntas que surgiram, a veitosa se caminha daquilo que é para aquilo
professora ficou sem um rumo pois não havia que pode ser, ou do caso específico para uma
preparado um objetivo onde se queria chegar. compreensão mais ampla’’.
Na Educação é de suma importância
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do estudo de Lipman ocorreu a conclusão científica e concreta que é possível a Filosofia na Educação Infantil, porém tal estudo não fica condicionado a um ensino leigo
como relata LIPMAN (2001, p.119): “Para poder ter sucesso, o professor não só deve saber
filosofia, mas deve também saber como introduzir esse conhecimento no momento adequado
através de um questionamento que ajude os estudantes em seu esforço de compreender”.
A prática filosófica exige formação específica. Na Especialização em Filosofia para o
Ensino Médio na Universidade Federal de São Paulo uma professora decorria da gravidade que
é uma pessoa propagar conceitos duvidosos acreditando ser filosofia.
Na época não concordei, acreditava que a filosofia não era restrita somente aos bancos
acadêmicos e não é, porém para que ocorra um pensamento sadio no antro escolar é necessário um professor capacitado que exerça papel de guia como relatado por Lipman (2001).
Participando de grupos ‘’ filosóficos’’ é que fui compreender como uma mal interpretação da filosofia pode ser nefasta: tais falas propagavam falácias preconceituosas mas queriam
um patamar ‘’filosófico’’ para parecer acadêmicos e não serem taxados de racistas.
A aula de uma/um professora/o que não sabe manejar o saber filosófico pode gerar um
efeito contrário para o aprendizado do aluno. Esse currículo filosófico para que ocorra de modo
fluido aponta alguns caminhos por Lipman ( 1990): padrão de frases das linguagens comum;
uso da lógica; contradição; saber lidar com ambiguidades; formular perguntas; compreender
conexões; identificar suposições; analogias; formular relações de causa e efeito ;desenvolver
conceitos; generalizações; reconhecer e evitar a falta de precisão; levar em conta todas as
considerações; reconhecer meios e fins; saber como lidar com falácias ; construir hipóteses,;
antecipar e prever consequências.
Tais pressupostos demandam estudo filosófico que sob a orientação de LIPMAN (1995,
p. 379) deve ser ‘’ uma filosofia reelaborada e reconstruída [...] acessível, aceitável e atraente
a criança’’. Há uma necessidade de conexões entre meios e fins como explica Lipman (2001),
sendo necessário um objetivo onde se quer chegar.
Assim, além da professora/professor possuir embasamento acadêmico em filosofia, este
deve possuir a experiência e olhar para que esse ensino seja um estudo interativo e prazeroso
para o aluno na Educação Infantil, algo que demanda estudo por parte do educador e uma
constante pesquisa com o tema abordado em sala de aula e antes de todos esses contextos é
necessário o olhar respeitoso de toda unidade escolar e da/o professor/a fala do aluno. O respeito à criança é especificado em Lei abrangendo família, poder público e sociedade em geral,
a pauta escola/educadora/o se dá pois tal pesquisa envolve a filosofia no campo educacional.
Não escutamos quem não respeitamos, é necessário ciência da criança como protagonista da sua fala para poder ouvi-la sabendo que ela é capaz de articular pensamentos mesmo
com quatro ou cinco anos de vida pois como relatou (LIPMAN (2001, p.118)”, [...] é assim também que os estudantes reais aprendem: falando e pensando nas coisas.’’
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Cursando Educação Musical pela Universidade Federal de São Carlos em uma atividade
da disciplina de Estruturação e Percepção Musical realizei uma atividade de musicalização para
crianças de 3 anos. Como feedback o professor relatou que tal atividade para crianças dessa
idade não era possível pois elas não falavam então cantar seria impossível.
O professor citado não possuía uma currículo leigo, como formação mestrado no Brasil
e doutorado na Europa em Universidades conceituadas, porém a sua ampla experiência como
professor de música restringia-se a Universidades com o público adulto. Mesmo não possuindo
um currículo extenso, quem é mãe ou pai sabe que crianças de 3 anos falam muito bem e o ensino infantil colabora para o que as famílias relatam em documentações de Conselho de Classe: ‘’
conversam como adultos’’ “e falam como gente grande’’. Mas o pré conceito do professor citado
o eximiu de ouvir crianças de 3 anos cantando cantigas fluentemente sem ajuda.
É comum estagiários; professoras/es recém formados ou oriundos do Ensino Fundamental ou Médio possuírem ideias pré concebidas que a criança não consegue articular ideias
e pensamentos, tais proposições devem ser abandonadas quando educadora/o ingressa na
Educação Infantil caso contrário não será possível o estudo filosófico já que se não acredita que
as crianças ‘’ ensinam e, assim, aprendem juntamente com o grupo’’ (SÃO PAULO, 2019, p. 71)
não é possível a continuidade do pensar com coerência.
O estudo se encerra com o pensamento de (FREIRE, 1996, p.135) “E ao escutá-lo,
aprendo a falar com ele”.
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O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO NAS
PESQUISAS: UM OLHAR AOS DESATENTOS

RESUMO: O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica que atinge de 3 a 7 % da população pediátrica. Suas características básicas são
desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade. O TDAH tem um grande impacto na vida da
criança e do adolescente e das pessoas com as quais convive. O presente artigo teve como
objetivo fazer um levantamento bibliográfico das principais publicações científicas sobre o
TDAH considerando a desatenção como fator predominante em crianças e discutir a relevância dessas pesquisas no Brasil. Foi realizada uma pesquisa da literatura publicada em quatro
bases de dados nacionais. Utilizou-se a combinação das palavras chaves Transtorno de déficit de atenção e desatenção. No total foram encontrados 17 trabalhos. Verificou-se que há
publicações e pesquisas envolvendo a temática, contudo ainda é uma quantidade pequena.
Constatou-se que os estudos envolvendo o TDAH com predominância da desatenção são importantes para auxiliar e orientar educadores, profissionais da saúde e famílias que possuem
uma criança com esse transtorno.

Palavras-chave: Transtorno de déficit de atenção; Desatenção; TDAH; Crianças.
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INTRODUÇÃO

A

lgumas pesquisas apontam que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é muito comum de ser encontrado na maioria das escolas, faz
parte da realidade de muitas crianças, adolescentes e suas respectivas famílias
(BENCZIK, 2000, BARKLEY, 2008; MATTOS, 2010, GOMES, 2013) e é assunto de uma crescente e ampla quantidade de pesquisas (JOU et al, 2010).
O TDAH é um transtorno neurobiológico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que atinge crianças, adolescentes e adultos. Ele se caracteriza pela combinação de três sintomas clássicos: desatenção, hiperatividade e impulsividade (ROHDE; HALPERN, 2004; MATTOS,
2011). O TDAH é uma condição neurobiológica que atinge de 3 a 7% das crianças no Brasil
(COUTO et al., 2010; BILHAR, 2010).
O TDAH tem um grande impacto na vida da criança e do adolescente e das pessoas
com as quais convive (amigos, pais e professores), pode levar a dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social, bem como a um baixo desempenho escolar (ROHDE; BENCZIK,
1999)
As crianças com TDAH encontram muita dificuldade em prestar atenção e às vezes
também em aprender. Como são incapazes de filtrar estímulos, são facilmente distraídas, estão
sempre em movimento, e tem dificuldade em ficar quietas (SILVA; DIAS, 2014). O TDAH com
enfoque no tipo com predominância da desatenção também é conhecido como transtorno ou
distúrbio do déficit de atenção (TDA/DDA).
O TDAH é um transtorno de ‘base orgânica’, ou seja, de causas genéticas, associado a
uma disfunção em áreas do córtex cerebral, conhecida como lobo pré-frontal e suas conexões
com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano
em comparação com outras espécies e é responsável pela inibição do comportamento (isto é,
controlar ou inibir comportamentos inadequados). Quando o funcionamento dessa área está
comprometida, ocorrem dificuldades com concentração, memória, autocontrole, organização,
planejamento e impulsividade (IPDA, 2012; ABDA, 2013).
O que normalmente se encontra alterado nesta região cerebral é o funcionamento de um
sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que passam as informações
entre os neurônios. Existem causas que foram investigadas para estas alterações nos neurotransmissores da região frontal e suas conexões como a hereditariedade (os genes de uma
pessoa com TDAH predispõe parentes a também apresentar TDAH), substâncias ingeridas na
gravidez, sofrimento fetal e exposição a chumbo (ABDA, 2013).
É importante ressaltar que apesar do grande número de estudos já realizados, as causas
precisas do TDAH ainda não são conhecidas. Entretanto, há diversas pistas a serem consideradas. A influência de fatores genéticos e ambientais no seu desenvolvimento é amplamente aceita
na literatura. A contribuição genética é substancial, assim como ocorre na maioria dos transtornos psiquiátricos, acredita-se que vários genes de pequeno efeito sejam responsáveis por uma
vulnerabilidade (ou suscetibilidade) genética ao transtorno, à qual somam-se diferentes agentes
ambientais (ROHDE; HALPERN, 2004; BEAR, 2008).
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O diagnóstico de uma criança com o TDAH deve ser fundamentalmente clínico e deve
ser feito por um profissional específico que conheça com clareza esse transtorno. Esse profissional irá observar por no mínimo seis meses a presença de ao menos seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas de hiperatividade-impulsividade e serem nitidamente inconsistentes com
a idade do indivíduo (MATTOS, 2013). Deve ser um profissional específico também pois, um dos
sintomas, que é a hiperatividade, tem sido amplamente popularizado e muitas crianças têm sido
rotuladas erroneamente (GOMES, 2013). Com isso, percebe-se a importância e a necessidade
do comprometimento e parceria entre a escola, a família e os profissionais da saúde envolvidos.
De acordo com os critérios do DSM-5, as crianças ou adolescentes desatentos podem
apresentar as seguintes características com frequência e intensidade superior à esperada para a
idade: a) dificuldade para prestar atenção a 28 detalhes e presença de erros por descuido nas
atividades escolares e/ou profissionais, etc.; b) problemas para manter a atenção em atividades
lúdicas e/ou tarefas; c) parecer não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente; d)
não seguir instruções até o fim e não conseguir finalizar tarefas; e) dificuldade para organizar
atividades e materiais; f) evitar se envolver em atividades que exijam esforço cognitivo; g) perder
objetos necessários para a execução de tarefas; h) distrair-se facilmente por estímulos externos;
i) esquecer atividades cotidianas (JACOBSEN, 2016).
Esse trabalho tem como objetivo fazer uma revisão literária das principais pesquisas e
estudos científicos sobre o TDAH considerando a desatenção como fator predominante em crianças e discutir a relevância dessas pesquisas na atualidade. O presente trabalho está dividido em
algumas partes como, o principal objetivo, a metodologia utilizada, uma discussão acerca da
temática envolvendo autores e referenciais teóricos sobre o TDAH, as principais características
desse transtorno, uma análise sobre a predominância de subtipos e apresentações do TDAH,
alguns conceitos importantes sobre a desatenção considerando as abordagens biológicas e
sociais, a criança desatenta, o tratamento com medicamentos e as estratégias para além dos
medicamentos.
As considerações finais apresentam os pontos mais significativos da pesquisa realizada,
em síntese, considerando a necessidade de outros estudos serem realizados acerca da predominância da desatenção em crianças.
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METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão literária sobre
o TDAH e a desatenção. A busca foi realizada
nas bases de dados nacionais online Scielo
Brasil, Dedalus, Portal dos Periódicos CAPES/
MEC e no site de Google Acadêmico desde
2000, mas com foco nos últimos cinco anos
para contextualizar, levantar e comparar pesquisas mais antigas e pesquisas mais atuais.
Foi utilizada a combinação entre os
descritores: transtorno de déficit de atenção e
desatenção. Essas palavras-chave foram escolhidas com base no objetivo da pesquisa. Os
critérios utilizados foram: trabalhos completos
publicados no Brasil e em português. Dentre
os materiais encontrados há artigos científicos,
dissertações de trabalho de conclusão de curso, de mestrado e de doutorado. Foram excluídos da pesquisa aqueles materiais que não
contribuíram com o objetivo principal do estudo.
No total, foram encontrados 17 trabalhos que se encaixam no foco da pesquisa.
Ressalta-se que a maioria de pesquisas realizadas de acordo com a temática selecionada
para este trabalho foi de artigos científicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados os 17 estudos que
apresentaram alguma sistematização do TDAH.
É possível observar os resultados quantitativos
do levantamento bibliográfico realizado durante
o período de pesquisa na tabela 1.

LEVANTAMENTO DE LITERATURA
RELACIONADA AO TDAH E A
DESATENÇÃO

Diagnóstico de Transtornos Mentais
(DSM) elaborado pela Associação Americana
de Psiquiatria (APA) é utilizado por muitos profissionais da saúde para auxiliar no diagnóstico
do paciente após avaliação.
Este manual lista todos os sintomas de
todas as enfermidades psiquiátricas existentes,
e por esse motivo, os diagnósticos são mais
padronizados e mais homogêneos entre os
profissionais que lidam com tais enfermidades.
Desde o DSM-I, criado em 1952, esse manual
tem sido uma das bases de diagnósticos de
saúde mental mais usadas no mundo.
O DSM-IV, criado em 2000, subdivide
o TDAH em três tipos, quais sejam: a) TDAH
com predomínio de sintomas de desatenção;
b) TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade; c) TDAH combinado
(ROHDE; HALPERN, 2004, ARAÚJO, 2002).
Contudo, na quinta edição lançada em
2013 (DSM-5), o termo ‘subtipos’ foi retirado
do manual. Optou-se por ‘apresentação”, denotando que o perfil de sintomas atuais pode
se modificar com o tempo. As apresentações
mantêm as mesmas divisões que os antigos
subtipos: com predomínio de desatenção, com
predomínio de hiperatividade-impulsividade e
apresentação combinada. (ABDA, 2013). O
presente estudo considera as informações veiculadas na quinta edição do DSM.
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DESATENÇÃO: ABORDAGEM
BIOLÓGICA E ABORDAGEM SOCIAL
Neste estudo tem-se como enfoque a
apresentação com o predomínio da desatenção em crianças com TDAH. O termo “desatenção” será compreendido como uma característica descritiva, em situações em que se pode
observar a diminuição ou ausência de atenção
em situações envolvendo o processo de ensino aprendizagem.
Para tanto, pontua-se construtos de
atenção relevantes no campo biológico, e da
neurociência, que foram considerados na elaboração desse estudo, mas não excluindo ou
desconsiderando a abordagem social da desatenção.
A atenção pode ser considerada como
um fenômeno pelo qual processamos ativamente uma quantidade limitada de informações do
enorme montante de informações disponíveis
através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de outros processos cognitivos (STERNBERG, 2000). É possível considerar a atenção também como o estado em que
se processa simultaneamente distintas fontes
de informação. A atenção está nitidamente relacionada com o processamento preferencial
de informação sensorial (BEAR, 2008).
Sabe-se que existem variações de
classificação de atenção e de suas variantes
e que pode haver uma tendência à aceitação
de quatro funções em específico da atenção:
a) atenção seletiva, envolvendo a seleção ativa
de determinados estímulos e inibição daqueles
que são observados como irrelevantes; b) vigilância, que envolve a sustentação da atenção e
a expectativa de detecção de um novo estímulo; c) sondagem, na qual, busca-se ativamente
estímulos particulares; d) atenção dividida, que
distribui recursos atencionais para coordenar o
desempenho em mais de uma tarefa ao mesmo
tempo (ABREU, 2007; STERNBERG, 2000).

A alteração da atenção é o sintoma
mais importante no entendimento do comportamento do TDAH, uma vez que tal alteração é uma condição básica para se efetuar o
diagnóstico. Uma pessoa com esse transtorno
pode ou não apresentar hiperatividade física,
mas jamais deixará de apresentar forte tendência à dispersão (SILVA, 2014).
Dificuldades de atenção seletiva parecem ser características nos casos de TDAH,
pois frequentemente indivíduos portadores
do déficit parecem falhar na escolha do objeto a ser selecionado como foco de atenção
(ABREU, 2007).
A desatenção pode manifestar-se em
situações escolares, profissionais ou sociais.
Os indivíduos com este transtorno podem não
prestar muita atenção a detalhes ou cometer
erros por descuido. O trabalho frequentemente é confuso, comumente têm dificuldade para
manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas e consideram difícil persistir em tarefas até
o seu término.
Com frequência, dão a impressão de
estarem com o pensamento em outro local, mudam com facilidade de uma tarefa inacabada
para outra, além de normalmente não atenderem a solicitações ou instruções e não completarem o trabalho escolar, tarefas domésticas ou
outros deveres. Os indivíduos com este transtorno são facilmente distraídos por estímulos
irrelevantes e frequentemente se esquecem de
coisas nas atividades diárias (APA, 2000, apud
BILHAR, 2010).
A forma de TDAH sem hiperatividade
(predominantemente desatenta) parece envolver áreas corticais associativas posteriores e/
ou alças sub córtico-corticais provavelmente
incluindo o hipocampo, enquanto a forma com
hiperatividade (predominantemente hiperativa
ou combinada) envolveria vias pré-frontais-límbicas, incluindo o estriado.
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As apresentações também se diferenciariam quanto aos perfis neuropsicológicos
apresentados, o que poderia contribuir também para uma diferença no desenvolvimento
de outros transtornos psiquiátricos ao longo do
tempo. Enquanto a apresentação sem hiperatividade se associa com problemas envolvendo
a atenção seletiva e a velocidade de processamento de informações, a apresentação com hiperatividade se associa a dificuldades na sustentação da atenção ao longo do tempo, com
maior vulnerabilidade à distração (FRANCO et
al., 2001).
De acordo com um estudo realizado
por Silva e Batista (2020) o fator social está
presente dentro do debate sobre o TDAH, inclusive no que diz respeito ao excesso de diagnósticos. Com base no debate realizado neste
estudo, fica claro que, como parte fundamental para o surgimento do transtorno, ou sendo
considerado um elemento de influência para
sua identificação, o fator social não deve ser
ignorado.

Segundo ROHDE (2000) a apresentação de TDAH com predomínio de sintomas
de desatenção é mais frequente no sexo feminino e parece apresentar, conjuntamente com
o tipo combinado, uma taxa mais elevada de
prejuízo acadêmico. Quando há o predomínio
da desatenção, as crianças apresentam maior
dificuldade de concentração e organização distraindo-se com facilidade ou até mesmo esquecendo o que iriam fazer, necessitando de um
tempo maior para iniciar alguma atividade ou
proposta pedagógica na escola.
As crianças que apresentam comportamentos agitados e hiperativos recebem mais
atenção dos pais, dos familiares, dos professores, e até de especialistas. Muitas vezes a desatenção não é observada e considerada como
um transtorno ou um déficit em crianças com
TDAH que demoram mais tempo para receberem um diagnóstico ou ao menos iniciar uma
investigação acerca de seu comportamento.
Essa desatenção passa a fazer parte da personalidade da criança e os adultos ao seu redor
não investigam com especialistas apropriados
para que a criança receba os tratamentos mais
A CRIANÇA DESATENTA
adequados e estratégias que contribuam para
De acordo com os autores Paulo que ela possa viver de uma forma melhor.
Mattos (2010) e Natália Assumpção Gomes
(2013), às crianças com TDAH que possuem a
UMA ANÁLISE SOBRE AS
predominância da desatenção fazem parte da
APRESENTAÇÕES DO TDAH
forma mais comum de ser encontrada. Mesmo
com evidências e resultados com essa afirmaUm recente estudo longitudinal com dução, poucos estudos foram encontrados conração de 8 anos, (Lahey et al., 2005) demonssiderando a desatenção como tema principal.
Dessa forma, sugere-se que o déficit de aten- trou que o número de sintomas de desatenção
ção (desatenção) deve ser objeto de estudo de tendia a aumentar conforme crianças portadomais pesquisas no meio acadêmico a fim de ras de TDAH avançavam nas séries pré-escolalevantar possíveis intervenções e auxílio para res, o que provavelmente estaria associado ao
aumento das demandas acadêmicas.
os envolvidos.
Contudo, é importante afirmar que ainA criança desatenta transforma-se naquela que desloca a sua concentração para ou- da não há um consenso sobre a predominântros modos de conhecer ou que busca outras cia dos subtipos e apresentações do TDAH.
maneiras de experimentar o mundo, diferentes As dificuldades em traçar as distinções entre
do que é imposto pelo modelo pedagógico tra- o desatento/hiperativo normal e o anormal são
dicional. Da mesma maneira, a negação e a ainda maiores quando se considera a lista de
rejeição do conteúdo que o aluno faz por meio sintomas do TDAH (CALIMAN,2008).
da desatenção torna-se um dos indicativos de
patologia a serem levados em consideração
(FELDENS; BARBOZA; MARTINS; FUSARO.; L.
G.; DÓRIA, 2016).
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A apresentação com predominância da
desatenção é a mais comum de ser encontrada na população em geral. A forma predominantemente hiperativa/impulsiva, é a mais rara
de se encontrar. A apresentação combinada é
a mais comum nos consultórios e ambulatórios, provavelmente por causar mais problemas
para o portador e para os demais, o que leva
os pais a procurarem ajuda para o filho (MATTOS, 2010; GOMES, 2013).
Segundo a psicóloga Heloisa Kaefer
(2006), em pessoas com TDAH com subtipo desatento predominam sintomas de desatenção, tratando-se de pessoas comumente
descritas como distraídas, “no mundo da lua”,
“avoadas e por vezes lentas”. Tendem a apresentar um desempenho escolar abaixo da média e mais repetências se comparadas às pessoas com apresentação dos outros subtipos.
O tipo com predomínio de sintomas de
desatenção é mais frequente no sexo feminino
e parece apresentar uma taxa mais elevada de
prejuízo acadêmico e estar ligado a maiores
dificuldades de aprendizagem (ROHDE; HALPERN, 2004; GOMES, 2013).
Contudo, é importante contrapor um
estudo quantitativo realizado em 2007 por pesquisadores da área, que tinha como objetivo
comparar o desempenho dos tipos de TDAH
em tarefas de seletividade, sustentação e atenção alternada, considerando o tempo médio de
reação, o número de erros por ação e o número de erros por omissão em teste computadorizado de atenção visual.
Esse estudo afirmou que das 102
crianças submetidas aos testes, o tipo combinado foi o mais comum (63,7%), seguido do
tipo com predomínio de desatenção (31,4%).
Apenas 4,9% dos indivíduos atenderam aos critérios para o tipo com predomínio de hiperatividade-impulsividade (COUTINHO et al., 2007).
A pesquisadora Márcia Maria Toledo
(2006), afirma que as crianças caracterizadas
com a forma combinada (apresentam sintomas
de desatenção, hiperatividade e impulsividade)
compõem a maioria de pesquisas neuropsicológicas, genéticas e com técnicas em neuroimagem e que a forma desatenção estaria sen-

do objeto de muitas pesquisas. Entretanto, ao
investigar as pesquisas mencionadas em seu
estudo, é possível constatar que são estudos
que envolvem testes ou pesquisas acerca dos
‘subtipos’ do TDAH em diferentes contextos,
e não somente relacionados e direcionados à
forma de atenção.

TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS
Atualmente, o tratamento mais comum
para o TDAH, além da terapia comportamental,
é o tratamento medicamentoso com substâncias como o metilfenidato, a Ritalina. Esse medicamento é um estimulante leve do sistema
nervoso central, similar à anfetamina.
Em muitas crianças, a Ritalina reduz
a impulsividade e a desatenção com sucesso, apesar de ainda existirem dúvidas quanto
à insegurança do seu uso prolongado (BEAR,
2008). O uso de Ritalina está crescendo aceleradamente, no Brasil e globalmente. O Brasil
é o segundo maior consumidor desse medicamento no mundo. Segundo uma matéria noticiada no site do Ministério da Saúde (SILVA e
BATISTA, 2020).
O tratamento medicamentoso está indicado na ocorrência de disfunção social, acadêmica ou ocupacional importante. A primeira
opção será a do estimulante, seja sob forma
habitual ou forma de ação prolongada, sempre que o TDAH predominar com desatenção
(ARAÚJO, 2002).
Para a Associação Brasileira do Déficit
de Atenção (2017) o tratamento do TDAH deve
ser multimodal, ou seja, uma combinação de
medicamentos, orientação aos pais e professores, além de técnicas específicas que são ensinadas ao portador. A medicação, na maioria
dos casos, faz parte do tratamento mas não é
o único instrumento que deve ser utilizado.
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ESTRATÉGIAS PARA ALÉM DOS
MEDICAMENTOS
Para tratar o déficit de atenção, os terapeutas especializados em neurologia pediátrica
recomendam que sejam praticadas atividades
que se propõem a melhorar certas capacidades mentais, tais como a memória, concentração, visão espacial e outras (MARTUCCI; FREIRE; OLIVEIRA, 2004)
A psicoterapia também é indicada para
o tratamento do TDAH:
A psicoterapia que é indicada para o
tratamento do TDAH chama-se Terapia Cognitivo Comportamental que no Brasil é uma atribuição exclusiva de psicólogos. Não existe até
o momento nenhuma evidência científica de
que outras formas de psicoterapia auxiliem nos
sintomas de TDAH (ABDA, 2017).
Algumas estratégias para educadores
considerando a atenção e memória sustentada
para as crianças com TDAH foram apresentadas pela ABDA (2017). Dentre elas destaca-se:
quando o professor der alguma instrução, pedir ao aluno para repetir as instruções ou compartilhar com um amigo antes de começar as
tarefas; Na medida do possível, oferecer para o
aluno e toda a turma tarefas diferenciadas.

bre prazo de entrega dos trabalhos solicitados,
usar post-it para fazer lembretes e anotações
para que o aluno não esqueça o conteúdo.
Pontua-se que estratégias, orientações,
experiências já realizadas devem ser compartilhadas com os educadores que estão em sala
de aula e precisam dessa formação permanente, estudos e leituras sobre crianças com TDAH
para aperfeiçoarem suas práticas pedagógicas
e ações nas unidades escolares:
O profissional que atua na área educacional faz-se necessário estar em constante atualização e estudos para
que a haja qualidade na metodologia aplicada em sala,
e no processo educativo dos alunos, pois é através das
competências de habilidades dos profissionais que se
configura uma identidade própria e singular na vida dos
alunos como também na instituição (SILVA; DIAS, 2014).

Destaca-se que a participação das escolas e toda equipe de funcionários é muito
relevante para o desenvolvimento da criança
com TDAH. A família, a escola, os outros profissionais e especialistas envolvidos devem atuar
em parceria abrindo caminhos e possibilidades
no decorrer do processo de aprendizagem da
criança.

Os trabalhos em grupo e a possibilidade do aluno escolher as atividades nas quais
quer participar são elementos que despertam
o interesse e a motivação. É preciso ter em
vista que cada aluno aprende no seu tempo e
que as estratégias deverão respeitar a individualidade e especificidade de cada um; Usar
sinais visuais e orais: o professor pode combinar previamente com o aluno pequenos sinais
cujo significado só o aluno e o professor compreendem. Exemplo: o professor combina com
o aluno que todas as vezes que percebê-lo
desatento durante as atividades, colocará levemente a mão sobre seu ombro para que ele
possa retomar o foco das atividades; Usar mecanismos e/ou ferramentas para compensar as
dificuldades memoriais: tabelas com datas so616
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo dedicou-se a apresentar as características do TDAH com foco na característica desatenção a partir de publicações nacionais dos últimos anos. Ao analisar e fazer a revisão
das principais pesquisas sobre o TDAH considerando a desatenção como fator predominante
em crianças e ao discutir a relevância dessas pesquisas na atualidade, identificou-se publicações e estudos relevantes sobre a temática, mas em uma pequena quantidade. Constatou-se
que nem todas as publicações apresentam ou destacam a desatenção como característica relevante para um caso de TDAH.
Afirma-se que as crianças desatentas, com o déficit de atenção como característica predominante, fazem parte da forma mais comum de TDAH entre a população geral, a qual parece
apresentar a parte mais elevada de crianças com prejuízo na aprendizagem.
O diagnóstico de uma criança com a predominância da desatenção é complexo pois os
comportamentos não são tão evidentes como na predominância da agitação ou hiperatividade.
Outro fator importante é a questão do tempo e do ritmo de cada criança ser considerado ao
planejar e desenvolver as propostas e estratégias nas unidades escolares.
Dentro da sala de aula é necessário que a professora tenha um olhar atento para cada
criança, pois cada uma tem suas especificidades, culturas, necessidades e interesses. Com uma
criança com déficit de atenção, é fundamental que essa observação seja ainda mais específica e
assídua durante a rotina escolar para que as intervenções necessárias para auxiliar essa criança
sejam realizadas.
Verificou-se também que dentre os estudos, há pesquisas empíricas em unidades escolares, favorecendo a observação, experimentação e comprovação prática dos conceitos, teorias
e fundamentos teóricos presentes nas publicações sobre a temática. Contudo, poucos estudos
destacaram e analisaram a desatenção como característica importante e até mesmo preponderante em casos de TDAH.
Destaca-se a necessidade de avançar nas pesquisas e investigações a fim de auxiliar
cada vez mais não somente as crianças em seus processos de aprendizagens considerando
suas singularidades e necessidades, mas também os educadores, os familiares, os especialistas
e todos os envolvidos que participam do cotidiano dessas crianças.
Em geral, constata-se a relevância da formação continuada e permanente dos profissionais da educação, além das atualizações sobre estudos já realizados. Isso contribui para
melhorar o auxílio com as crianças com TDAH em suas construções e aprendizagens, além de
fortalecer as práticas pedagógicas em sala de aula considerando a teoria e estudos realizados
a fim de minimizar ou reduzir o déficit de aprendizagem dessas crianças.
Pontuam-se algumas limitações que podem intervir na interpretação dos resultados apresentados neste artigo. Essa revisão literária foi desenvolvida com a combinação de apenas dois
descritores e em apenas um idioma. É possível que outros artigos sobre
a
mesma temática não tenham sido analisados e identificados. Os resultados apresentados referem-se à amostra de trabalhos selecionados
para análise neste estudo considerando a temática proposta.
A revisão literária que foi apresentada constitui-se no levantamento de alguns estudos muito importantes que podem contribuir
nas práticas de professoras e professores. Percebe-se a necessidade de investir em mais estudos empíricos, amplas pesquisas e publicações acerca do TDAH com predominância da desatenção a fim
de auxiliar e orientar educadores, profissionais da saúde e famílias que
possuem uma criança com esse transtorno.
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A PRÁTICA AVALIATIVA NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O presente trabalho traz considerações a respeito da avaliação da aprendizagem no
processo de alfabetização, com o foco em discutir as possíveis formas de avaliar quem se
encontra no processo inicial de aquisição da leitura e escrita. Abordando as ideias de autores que tratam da avaliação, tornando possível uma reflexão da prática avaliativa nas séries
iniciais até chegar aos instrumentos que mais auxiliam o professor durante a avaliação da
aprendizagem nessa modalidade de ensino.

Palavras-chave: Avaliação; Alfabetização; Letramento; Professor.
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INTRODUÇÃO

A

avaliação é um processo contínuo que possibilita ao professor superar dificuldades e tomar consciência dos aspectos que necessitam de mudança. É também
um instrumento de orientação para o professor e para o aluno, quando dá oportunidade ao docente de ajustar os seus métodos e estratégias para direcionar a aprendizagem de
seus alunos, auxiliando os mesmos na tomada de consciência de seus avanços e dificuldades
durante a construção da aprendizagem. É o que complementa os Parâmetros Curriculares Nacionais, capítulo introdutório, no que se refere ao ato avaliativo:
A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre sua prática, sobre
a criação de novos instrumentos de trabalho e sobre sua prática, e sobre a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo. Para o aluno, é instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa de aprender (BRASIL, 1997, p. 59).

Sabendo da importância em diagnosticar o andamento da aprendizagem do educando
e a utilização da avaliação como instrumento de orientação. A problematização deste trabalho
vem de encontro às expectativas do professor em relação à forma de avaliar as crianças que se
encontram no período de alfabetização.
De acordo com Ferreiro, (1995) estamos acostumados a considerar a aprendizagem da
leitura e escrita como um processo de aprendizagem escolar, porém este processo acontece
muito antes da chegada à escola e os educadores são os que têm maior dificuldade em aceitar
este fato.
Podemos perceber que nos dias atuais existem muitas informações a respeito da importância em levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno para ser utilizado como
instrumento do professor no processo de aprendizagem, porém ainda existe resistência por
parte dos mesmos em aceitar os conhecimentos que os alunos já sabem e acaba por provocar
grandes obstáculos no desenvolvimento de uma educação contínua.
Soares (1998) destaca que existem dados relevantes a respeito do desafio em avaliar e
medir metas para estabelecer políticas ou controlar programas de alfabetização. Percebe-se então que o desafio de avaliar não está somente dentro da sala de aula, mas em todo o processo
que envolve o desenvolvimento e aprendizagem do aluno.
Neste trabalho pretende-se a partir de levantamento bibliográfico, identificar o que é
considerado um modelo de avaliação adequado às aprendizagens e que instrumentos o professor pode utilizar para construir uma avaliação significativa de quem ainda se encontra na fase de
aquisição da leitura e escrita.
Os objetivos deste trabalho é discutir a importância do ato avaliar nas séries iniciais,
especificamente durante o processo de alfabetização e letramento, pois o ato de classificar o
aluno como bom, ótimo ou ruim, estará só rotulando sua aprendizagem, tornando o processo de
aprendizagem, que é dinâmico, em um ato estático. Os maiores desafios encontrados hoje nas
escolas não estão ligados somente à criança, e sim também ao professor, que muitas vezes não
se sente preparado para avaliar e solucionar as questões pertinentes à promoção ou reprovação
do aluno.
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A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O termo Alfabetização, segundo Soares (1998), etimologicamente, significa: levar à
aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e
a escrever, é a aquisição do código alfabético
e ortográfico, através do desenvolvimento das
habilidades de leitura e de escrita.
A investigação sobre as questões da
alfabetização tem girado em torno de uma pergunta: Como se deve ensinar a ler e escrever?
A crença era de que o processo de alfabetização começava e acabava apenas dentro da
sala de aula.
Segundo Ferreiro (1995), tradicionalmente a alfabetização inicial era considerada
em função da relação entre o método utilizado
e o estado de “maturidade” ou de “prontidão”
da criança. Isto é, não se levava em conta a
relação entre o sujeito e o objeto de aprendizagem:
Por ora, começamos a compreender que os que fracassam na escola não são tão diferentes do que
nela tem sucesso. Para todos eles o desenvolvimento da leitura e escrita é um processo construtivo. A
informação disponível, inclusive a informação sistemática propiciada pela escola, é apenas um dos
fatores intervenientes (FERREIRO, 1995, p. 95).

O termo letramento surgiu porque apareceu um fato
novo para o qual precisávamos de um nome, um fenômeno que não existia antes. Fomos buscar a palavra
letramento na palavra inglesa literacy que significa condição de ser letrado. Essa palavra é do mesmo campo
semântico que a palavra inglesa literacy, que significa
pessoa que domina a leitura e a escrita. Pessoa letrada
é aquela que aprende a ler e a escrever e que passa
a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se em
práticas sociais de leitura e de escrita, ou seja, que faz
uso frequente e competente da leitura e da escrita. A
pessoa letrada passa a ter uma outra condição social
e cultural, muda o seu lugar social ,seu modo de viver,
sua inserção na cultura e consequentemente uma forma de pensar diferente. Tornar-se letrado traz consequências linguísticas, cognitivas (SOARES, 1998 p. 18).

Para Soares (1998), alfabetizar e letrar
são duas ações distintas, porém inseparáveis,
e diz que o ideal seria alfabetizar letrando, ou
seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das
práticas sociais da leitura e escrita, de modo
que a criança pudesse, ao mesmo tempo ser
alfabetizada e letrada. Percebe se a importância de não nos contentamos em apenas ensinar a ler e escrever e sim criar condições para
que os alunos passem a ficar imersos em um
ambiente letrado, seja com suportes de textos
diversificados como jornais, revistas, receita
de um sorvete de chocolate entre outros. Num
mundo que a leitura e escrita sejam significativas e que se relacionem com as necessidades,
valores e práticas sociais.

Ensinar a ler e escrever sempre foi a
meta prioritária da escola e um de seus maiores desafios ainda é formar um sujeito capaz
de lidar de maneira competente com as situMÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO
ações sociais que envolvam a escrita e a leitura. Daí a importância de ampliar o conceito
Segundo Mortatti (2006), diferentes esde alfabetização e, na prática, alfabetizar num
ambiente letrado.
forços foram feitos para que houvesse melhora
significativa na aprendizagem dos alunos na
A palavra letramento começa a ser fase de alfabetização, porém, eles se concenusada a partir do momento em que o conceito travam na revisão empregados. Acreditava- se
de alfabetização tornou-se insatisfatório. Para que o problema da falta de aprendizagem dos
Soares (1998) não basta saber ler e escrever, alunos estava na eficácia do método, que poé preciso saber fazer o uso da leitura e da esderia, ainda, ser mal empregado pelo docente.
crita, ou seja, define letramento como sendo o
estado em que vive o indivíduo que sabe ler e
De acordo com os estudos da autora,
escrever e exerce as práticas sociais de leitura
e escrita que circulam na sociedade em que durante décadas procurou-se atingir, por meio
de métodos, resultados eficazes no aprendizavive: ler jornais, revistas, livros etc.:
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do da leitura e da escrita. Ela divide este estudo em quatro períodos, a saber: metodização
do ensino e teve como características ensino
da leitura como cartas chamada de ABC, cópia de documentos manuscritos e ensino da
leitura: método sintético, ou seja, da parte para
o todo, uso da soletração e dos sons que elas
representam (método fônico).
O ensino da escrita era o predomínio da caligrafia e ortografia e as estratégias
eram ditados, cópias e desenhos das letras.
O segundo período foi a institucionalização do
método analítico, podemos ver o trecho abaixo que mostra a importância que este método
tinha para a reforma da instrução pública no
estado de São Paulo, a partir de 1890, que
reorganizou a Escola Normal:
A partir dessa primeira década republicana, professores
formados por essa escola normal passaram a defender
programaticamente o método analítico para o ensino
da leitura e disseminaram-no para outros estados brasileiros, por meio de “missões de professores” paulistas. Especialmente mediante a ocupação de cargos na
administração da instrução pública paulista e a produção de instruções normativas, de cartilhas e de artigos
em jornais e em revistas pedagógicas, esses professores contribuíram para a institucionalização do método analítico, tornando obrigatória sua utilização nas
escolas públicas paulistas (MORTATTI, 2006, p. 6-7).

Continuando no mesmo raciocínio de
Mortatti (2006), as principais características
deste método partiam-se do “todo” para partes (sílabas e letras), a escrita era considerada
uma questão de caligrafia e a principal estratégia era ditado, cópias e treino no movimento da
letra, a ênfase era dada a leitura e este método
era utilizado por muitas cartilhas da época.
O terceiro momento do estudo de Mortatti (2006), é a alfabetização sob medida, ou
seja, houve uma junção do método sintético e
método analítico, criando assim método misto,
mas os defensores dos métodos analíticos e
sintéticos continuavam descontentes então surgiram os testes de ABC, de Lourenço Filho que

tinha a principal característica a base teórica
da psicologia; media o nível de maturidade das
crianças para aprender; classificava os alunos
com o objetivo de criar salas homogêneas;
exercícios de coordenação viso – motora auditivo motora, a escrita ainda é vista como questão e caligrafia e ortografia.
A avaliação neste período era realizada
através da testagem psicológica e tinha como
objetivo verificar a maturidade necessária ao
aprendizado da leitura e escrita, ou seja, as
crianças eram separadas por idade, depois por
critério de desempenho. Esses procedimentos,
no entanto, não permitiam que a caracterização
dos problemas de aprendizagem das crianças
fosse realizada antes do início do processo de
instrução.
A partir do início da década de 1980,
introduziu-se no Brasil o pensamento construtivista sobre alfabetização, resultante das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita desenvolvidas pela pesquisadora argentina
Emília Ferreiro e colaboradores. É o que podemos ver no trecho abaixo:
Se aceitarmos que a criança não é uma tabula rasa
onde se inscrevem as letras e as palavras segundo
determinado método; se aceitarmos que o “fácil” e o
“difícil” não podem ser definidos a partir da perspectiva do adulto, mas de quem aprende; se aceitarmos
que qualquer informação deve ser assimilada ( e portanto transformada) para ser operante, então deveríamos também aceitar que os métodos ( como sequência de passos ordenados para chegar a um fim) não
oferecem mais do que sugestões, quando não práticas rituais ou conjunto de proibições. O método não
pode criar conhecimento (FERREIRO 1995, p.29).

Diante do trecho, percebemos claramente a crítica que Emília Ferreiro faz aos métodos de alfabetização e suas formas de avaliação. Em sua concepção os métodos se limitam
demais e a criança se transforma num espectador passivo e ou receptor mecânico.
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Na mesma linha de raciocínio a autora,
destaca a importância de uma reflexão psicopedagógica e epistemológica, por parte dos
professores das séries iniciais para que desta
forma possam entender melhor como a criança aprende. Podemos perceber que o enfoque
construtivista tornou-se um dos mais influentes
na elaboração de novas propostas de alfabetização e serviu também como base teórica na
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):
A psicologia genética propiciou aprofundar a compreensão sobre o processo de desenvolvimento na
construção do conhecimento. Compreender os mecanismos pelos quais as crianças constroem representações internas de conhecimentos construídos
socialmente, em uma perspectiva psicogenética,
traz uma contribuição para além das descrições dos
grandes estágios de desenvolvimento. (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997 p. 33).

Se tratando de avaliação na educação,
Luckesi (1995), define que a avaliação é uma
apreciação qualitativa sobre dados relevantes
do professor de ensino e aprendizagem, que
auxilia o professor a tomar decisões sobre o
seu trabalho, ou seja, que possibilita fazer o
diagnóstico da realidade, saber se os objetivos
propostos foram alcançados e tomar decisões
visando a melhoria do processo de ensino
aprendizagem.
Neste mesmo pensamento Luckesi
(1995, p. 76) “no cotidiano escolar, a única decisão que se tem tomado sobre o aluno tem
sido a de classificá-lo num determinado nível
de aprendizagem, a partir de menções”, ou
seja, somente para classificar o aluno em aprovado ou reprovado”.
As considerações do autor nos esclarecem para não utilizarmos a avaliação como
constatação dos erros, que na maioria das vezes são vistos como culpa do aluno, portanto,
passíveis de punição e crítica. Infelizmente a
avaliação enfrenta um enorme desafio, pois no
cotidiano escolar a prática de provas em sua
concepção tecnicista, instrumental e somativa
excluem partes dos alunos por basear-se no
julgamento, fortalecendo a exclusão social, interrompendo o processo de crescimento e mediação entre educando e educador.

A aquisição da língua escrita e o uso
dela não são espontâneos, o professor não
pode ser um expectador passivo, isto é, aprender a utilizar a leitura e escrita exige parceria
construída culturalmente a partir do mundo escrito no qual o aprendiz vive e devem ocorrer de
forma reflexiva a partir de situações problema
nas quais os alunos revelem espontaneamente as sua hipóteses e sejam levados a pensar
sobre a escrita, cabendo ao professor o papel
de intervir de forma a tornar mais efetiva esta
Muitos professores concordam com os
reflexão, ou seja a alfabetização acontece com conceitos de que precisam ter em sua prática
a imersão das crianças nas práticas sociais da avaliativa elementos que os ajudem a revelar
leitura e escrita.
as dificuldades dos alunos, durante o processo
de ensino aprendizagem, porém o que se percebe é que em suas práticas pedagógicas não
A AVALIAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS
chegam a desenvolver um processo avaliativo
A Avaliação é uma constante no nosso que respeite os ritmos de aprendizagem dos
cotidiano é um ato sincrético, no qual incluímos alunos e as dificuldades individuais.
um julgamento sobre dados relevantes, podenA avaliação no processo de ensino e
do ser positivos ou negativos, pois toda avaliação traz consigo uma busca, próximos de bons aprendizagem é de suma importância, ela vem
critérios ou algo a ser alcançado, a partir de colaborar para melhorar a forma de ajudar os
informações, investigações, definições prévias educandos nas dificuldades e os educadores
na reflexão de seu trabalho. O trabalho com
e na maioria das vezes um modelo avaliativo.
as séries iniciais, principalmente no primeiro ci625
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clo, exige do professor dedicação e paciência,
pois, é o momento onde ocorre a alfabetização, neste sentido a avaliação deve acontecer
em todos os momentos da aprendizagem.

A avaliação investigativa inicial instrumentaliza o professor para que possa pôr em prática seu planejamento
de forma adequada às características de seus alunos.
Esse é o momento em que o professor vai se informar sobre o que o aluno já sabe sobre determinado
conteúdo para, a partir daí, estruturar sua programação, definindo os conteúdos e o nível de profundidade em que devem ser abordados. A avaliação inicial
serve para o professor obter informações necessárias
para propor atividades e gerar novos conhecimentos,
assim como para o aluno tomar consciência do que já
sabe e do que pode ainda aprender sobre um determinado conjunto de conteúdos (BRASIL, 1997, p. 55).

Sobre a avaliação na aprendizagem,
Luckesi (2005), afirma que é um ato amoroso
porque é acolhedor, integrativo e inclusivo, o
professor escolhe uma situação e lhe da qualidade e suporte necessário para que os entendimentos e mudanças sejam compreendidos
como um ato diagnóstico que permite saber
quem está precisando de ajuda para que o professor possa criar condições de aprendizado
Concordamos com o levantamento que
para incluir o aluno na construção do conhecio PCN traz a respeito da avaliação investigativa,
mento:
pois além de conhecer ao que o aluno já sabe,
Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amo- essa maneira de avaliar também possibilita a
roso, no sentido de que a avaliação, por si, é um ato reflexão da elaboração de um planejamento efiacolhedor, integrativo, inclusivo. Para compreender isso, caz, proporcionando uma maneira positiva de
importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamen- orientar o professor nas tomadas de decisões.
to é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o
primeiro e excluindo o segundo (LUCKESI, 2005, p.172).

A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E
FORMATIVA NA ALFABETIZAÇÃO

A avaliação permite julgar e classificar,
mas essa não é a sua função verdadeira principalmente no período de alfabetização e sim
a de diagnosticar para saber o que o aluno
aprendeu, para tomar decisões de como melhorar o ensino.

Segundo Luckesi (2003), a primeira
coisa a ser feita para a que a avaliação sirva a
democratização do ensino, é modificar as sua
utilização de classificatória para diagnostica,
ou seja, a avaliação deverá ser assumida como
um instrumento de compreensão do estágio de
Para se tornar uma avaliação diagnósti- aprendizagem em que o aluno se encontra.
ca, Luckesi (2005), afirma ser necessário uma
pré-avaliação para poder compreender o proSobre a avaliação diagnóstica como
cesso e a fase em que o aluno se encontra na instrumento auxiliar da aprendizagem e não
aprendizagem, podendo, assim, encaminhar o como instrumento de aprovação ou reprovação
aluno para um processo que o beneficie em dos alunos, o autor destaca:
seu aprendizado.
Para alcançar este objetivo, o PCN
(1997), em seu capítulo que trata da avaliação, sugere algumas reflexões a respeito da
importância da avaliação inicial, para determinar quais avanços serão necessários para uma
aprendizagem que leve em consideração os
conhecimentos prévios dos alunos.

Este é o princípio básico e fundamental para que ela
venha a ser diagnosticada. Assim como é constituído
do diagnóstico médico estar preocupado com a melhoria da saúde do cliente, também é constitutivo da
avaliação da aprendizagem estar atentamente preocupada com o crescimento do educando. Caso contrário, nunca será diagnosticada (LUCKESI, 2003 p. 82).
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Podemos perceber que o ato de avaliar
implica coleta de dados, e uma análise ao conhecimento que o aluno carrega, isto é, devemos deixar claro que é importante uma mudança na forma de avaliar. Deixando de classificar
e sim se preocupar em diagnosticar.
Haydt (2000) defende que a avaliação
deve ser compreendida como um processo
dinâmico de permanente interação entre professor e aluno no desenvolvimento de conteúdos de ensino aprendizagem, na seleção e
aplicação de suas metodologias, bem como
no diagnóstico da realidade social, visando à
mudança no comportamento do educando e
do seu compromisso com a sociedade:
O professor precisa antes de tudo, verificar se seus
alunos dominam, ou não, os pré-requisitos necessários
para as novas aprendizagens, ou seja, se apresentam
as habilidades e os conhecimentos prévios necessários, sem os quais não poderão prosseguir para a próxima etapa. Não é apenas no início do período letivo
que se realiza a avaliação diagnóstica. No início de
cada unidade de ensino, é recomendável que o professor verifique quais as informações que seus alunos
já têm sobre o assunto, e que habilidades apresentam
para dominar o conteúdo. Isso facilita o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir a eficácia do processo ensino – aprendizagem (HAYDT, 2000, p. 20).

A partir das informações obtidas, os
professores têm condições de intervir de forma
mais eficaz no processo de alfabetização. Com
tudo, o professor precisa pensar não só em
uma avaliação diagnóstica como no processo
de avaliação, mas também em todo processo
de aprendizado do aluno.
Nesse contexto, Perrenoud (2000), entende que não só o professor avalia e nem só o
aluno aprende. Ambos aprendem e avaliam. O
professor observa, identifica e analisa as conquistas de cada aluno para orientar a continuidade da sua aprendizagem. Esse processo o
ensina a encontrar as maneiras mais adequadas de desenvolver o trabalho e de avaliá-lo.
É a avaliação formativa em ação. Perrenoud
(2000, p. 51) elucida “ a avaliação formativa
inscreve-se na relação diária entre o professor
e seus alunos, e seu objetivo é auxiliar cada um
a aprender, não a prestar contas a terceiros”.

O professor analisa o trabalho do aluno
frequentemente, enquanto ele ocorre, para fazer
as intervenções no momento necessário. Além
disso, registra as informações e coleta para
construir o retrato da turma. Seu papel neste
sentido não é de elaborar e corrigir provas, atribuir-lhes notas e separar os alunos colocando
Para Hoffman (1993), a avaliação é rótulos classificatórios e sim dar continuidade
um método investigativo que vem da correção de modo que as ações sejam desenvolvidas
tradicional, mas foi adaptado para que o pro- em todo processo de alfabetização.
fessor possa entender as manifestações dos
alunos, apresentando os erros e mostrando as
A SONDAGEM
hipóteses construídas por eles.
A sondagem é um tipo de avaliação
De acordo com INEP (2011), a Provi- diagnóstica que visa observar o tipo das hipónha Brasil é uma avaliação diagnóstica do ní- teses que a criança se encontra e, portanto,
vel de alfabetização das crianças matriculadas por ser uma avaliação cabe aqui destacar sua
no segundo ano de escolarização das escolas importância nesse processo.
públicas brasileiras. Essa avaliação acontece
em duas etapas, uma no início e outra ao térSobre a avaliação, Ferreiro (1995), desmino do ano letivo e possibilita aos professo- taca a importância que o professor alfabetizares e gestores a realização de um diagnóstico dor tem em descobrir o que cada aluno sabe
mais preciso que permite conhecer o que foi sobre o sistema de escrita. Isto permite que
agregado na aprendizagem das crianças em as intervenções sejam adequadas aos saberes
termos de habilidades de leitura dentro do pe- dos educandos (FERREIRO 1995 p. 16) “Quanríodo avaliado.
do uma criança escreve tal como acredita que
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poderia ou deveria escrever certo conjunto de
Quando a criança sai do nível pré-silápalavras, esta nos oferecendo um valiosíssimo bico e entra no nível silábico, é caracterizada
documento que necessita ser interpretado para por Ferreiro, Teberosky (1999), como a fase
poder ser avaliado”.
em que a criança atribui valor sonoro, às letras
da palavra, e que a leitura de cada letra corÉ uma atividade de escrita que envol- responde a uma sílaba: “Este nível está caracve no primeiro instante a produção espontânea terizado pela tentativa de dar um valor sonoro
dos alunos de uma lista de palavras ditadas a cada uma das letras que compõem uma espela professora, sem apoio de outras fontes crita”. (FERREIRO TEBEROSKY, 1999, p.209).
escritas e necessariamente seguida da leitura
do aluno daquilo que ele escreveu, no qual o
Essa fase é dividida em duas hipóteprofessor avalia e verifica qual hipótese silábi- ses silábicas, a que a criança não tem valor
ca ele se encontra.
sonoro na escrita e quando escreve não usa
letras correspondentes aquela palavra, apenas
Para a realização de uma sondagem, coloca uma letra para cada sílaba dificultando
o professor deve saber avaliar a hipótese de a decodificação e nem ela própria consegue
escrita em que a criança se encontra. Segundo ler o que escreveu.
Ferreiro e Teberosky (1999), o primeiro nível
é o pré-silábico número um, a criança ainda
Já quando a criança, evolui para nível
não estabelece uma relação necessária entre da escrita com valor sonoro que é quando ela
a linguagem falada e as diferentes formas de escreve a palavra e utiliza as letras corresponuma representação, acreditando que se escre- dentes podendo ser vogais ou consoantes e
ve com desenhos, e que a grafia deve conter novamente faz a leitura de uma letra para cada
os traços figurativos daquilo que se escreve. sílaba, ela descobre que a leitura do que esA leitura é global e não separam números de creve não é possível porque faltam elementos
letras. É como ela expressa:
discriminativos nas sílabas.
O notável é que, até agora, não encontramos exceção a esta regra: a correspondência se estabelece entre aspectos quantificáveis do objeto e aspectos
quantificáveis da escrita, e não
entre aspectos figurais do objeto e aspectos figurais
do escrito (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.198)

Outra fase da escrita, a hipótese pré-silábica número dois, Ferreiro (1999), esclarece que as crianças já usam sinais gráficos,
abandonando no traçado os aspectos figurativos daquilo que quer escrever, descobrindo
que desenhar não é escrever, que os adultos
não escrevem desenhando, e sim utilizam letras diferentes, pois acreditam que coisas diferentes têm nomes diferentes, muitas vezes mudam apenas a ordem das letras de seu nome:
“Para poder ler coisas diferentes, deve haver
diferença objetiva nas escritas” (FERREIRO e
TEBEROSKY, 1999, p. 202).

Continuando com os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999), a escrita alfabética
é o final da evolução da construção do aprendizado da leitura e da escrita. Quando chega
nessa fase a criança já passou por todas as
outras, porém não significa que todas as dificuldades tenham sido superadas, pois mesmo
estando alfabética ainda possui erros ortográficos que se estende por todo o processo de
alfabetização: “Isso não quer dizer que todas
as dificuldades tenham sido superadas: a partir desse momento, a criança se defronta com
as dificuldades próprias da ortografia, mas não
terá problemas de escrita, no sentido estrito”.
(FERREIRO;TEBEROSKY, 1999, p.219).
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O PROFESSOR E A PRÁTICA
AVALIATIVA NA ALFABETIZAÇÃO
Na prática avaliativa durante a alfabetização é importante que o professor descubra o
que cada aluno pensa sobre o sistema de escrita. Para isso é necessário em primeiro lugar
que o professor estude, discuta com seus pares e construa para si mesmo o conhecimento
hoje disponível sobre as hipóteses e as ideias
que as crianças constroem a respeito da leitura
e da escrita.

Portanto, o professor precisa estar
atento e empenhado com sua prática, trabalhando com inovação sem deixar de lado o
planejamento de suas ações, pois o processo
educativo exige organização sistemática, sem
perder os princípios de liberdade e atendimento às necessidades individuais de cada criança. Essa mudança importante deve acontecer
internamente, trabalhando em cima de uma
avaliação que se volte para a aprendizagem
significativa e não da punição, da classificação
e do rótulo.

Para Hoffmann (1993), a avaliação
pode ser entendida como uma atividade permanente do professor que segue passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Pela
avaliação é possível pesquisar os resultados
obtidos pelo aluno, detectando os avanços e dificuldades, na qual o professor deve saber que
cada educando possui uma maneira diferente
de aprender e saber qual caminho percorrer
para chegar ao aprendizado de seus alunos.
O papel da avaliação e sua utilização
pelo professor na alfabetização é um grande desafio, pois é através dela, que o ato de
ensinar e de aprender vão estar atrelados ao
processo de ensino-aprendizagem. Assim
a avaliação precisa ser encarada como um
aprendizado mútuo, na qual o professor desafia o aluno na superação das dificuldades, fazendo com que, ele tome consciência de sua
dificuldade e avanço, ao mesmo tempo que o
professor reflete sobre sua prática avaliativa:
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica
sobre a prática. É pensando criticamente a prática de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunde com a prática (FREIRE 1996 p. 39).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a avaliação durante o processo de alfabetização, não tem um fim em si
mesma. Ela tanto pode atuar como um instrumento de inclusão de aprendizagem ou como um
instrumento de seleção e legitimação do fracasso escolar. O processo avaliativo na alfabetização não pode acontecer separado do processo ensino e aprendizagem, ele deve ser contínuo,
cumulativo e diagnóstico.
Ao longo do trabalho, pudemos perceber que a avaliação é uma ferramenta muito importante durante o processo de alfabetização, exige do professor sensibilidade e conhecimentos a respeito de todo processo de alfabetização . O professor nesta fase tão importante, deve
trilhar junto com seus alunos caminhos que levem a construção do conhecimento, estimulando
a curiosidade e dando condições para que o educando possa refletir sobre sua leitura e escrita,
levando-os às suas próprias descobertas.
A avaliação durante o processo de alfabetização é um desafio que exige mudanças por
parte do professor, por isso requer muito estudo e reflexão da ação. É fundamental transformar
a prática avaliativa em prática de aprendizagem, pois não dá para ensinar sem avaliar e não
aprendemos sem avaliar neste sentido a avaliação não pode ser o fim e sim um processo.
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RESSIGNIFICANDO A DIDÁTICA E AS AULAS DE
MATEMÁTICA

RESUMO: Esta pesquisa discorre sobre a importância de repensar a didática nas aulas de matemática, abrindo espaço na práxis para o aluno. Criando possibilidades para que possa
construir e desconstruir hipóteses, além de ser autor e ator no processo de ensino e aprendizagem. Com o intuito de enriquecer as aulas foram realizados levantamentos sobre o lúdico e
as TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) no ensino da matemática. Levantamentos
bibliográficos foram realizados para alcançar tais objetivos. Conclui-se que o público escolar
necessita que o cotidiano seja mais dinâmico, com oferta de materiais além dos livros didáticos para que seja possível não só compreender o conceito, mas explorar e ter ciência do uso
na vida cotidiana, evitando assim uma visão errônea e desprazerosa sobre as aulas.

Palavras-chave: Matemática; Didática; Lúdico; TICs.
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INTRODUÇÃO

É

visível nas aulas de matemática a desmotivação de muitos alunos, pois estão
prostrados ou acomodados diante de suas dificuldades, há ainda os que usam o
tempo na instituição para se distrair com outras atividades, quando indagamos o
porquê de tal comportamento constatamos que ainda hoje a matemática é vista como “chata”,
difícil ou até mesmo inútil na vida cotidiana.
Esta a pesquisa é justificada pela necessidade de novas reflexões e ações no que tange
à prática pedagógica. “O ensino da matemática vem se desgastando e tornando-se um dos
principais motivos de reprovação e evasão na maioria das escolas públicas e particulares da
educação brasileira (GERVÁZIO 2017).
Tendo como objetivo discorrer sobre a relação da didática com o ensino e a relevância
do lúdico nas aulas e o uso das TICs (tecnologias da informação). Repensando esses itens
teremos aulas mais interessantes ao público alvo do século XXI assim como educadores e responsáveis mais felizes com o engajamento dos educandos
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ARELAÇÃO DA DIDÁTICA COM O
ENSINO E APRENDIZAGEM NA
MATEMÁTICA
Atualmente encontramos no cotidiano
escolar muitos discentes desinteressados durante as aulas de matemática, nos anos iniciais
os alunos enxergam a Matemática como difícil
e muitas vezes chata, já os alunos do ensino
Fundamental II questionam a relevância da disciplina em sua vida cotidiana ou após a vida
escolar, infelizmente essa visão pode levar o
aluno a desistir de aprender. Neste sentido
Mantoan (2003.p.18) aponta que:
A escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela
evasão de uma parte significativa dos seus alunos,
que são marginalizados pelo insucesso, por privações
constantes e pela baixa auto-estima resultante da exclusão escolar e da social — alunos que são vítimas
de seus pais, de seus professores e, sobretudo, das
condições de pobreza em que vivem, em todos os
seus sentidos. Esses alunos são sobejamente conhecidos das escolas, pois repetem as suas séries várias
vezes, são expulsos, evadem e ainda são rotulados
como mal nascidos e com hábitos que fogem ao protótipo da educação formal (MANTOAN, 2003.p.18)

É primordial ressaltar que o número de
alunos evadido é significante de acordo com o
Portal do MEC em um pronunciamento de 5 de
abril de 2019:
O ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodríguez, afirmou que o governo busca recuperar o ensino
básico e reduzir os índices de analfabetismo. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 5, durante o Fórum Empresarial Lide, em Campos do Jordão, em São Paulo.
O ministro chamou atenção para os números que revelam o cenário ainda preocupante. Atualmente, há pouco
mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 17 anos. Deste total, 15% não se matriculam na escola no início do
ano letivo: “Ou seja, antes mesmo do início das aulas,
1,5 milhão de jovens já estão fora da escola. Mas nem
todos os 8,8 milhões, dessa faixa etária, que se matriculam, permanecem na escola até o final. Cerca de 7%
do total desses jovens abandonam a escola durante o
ano letivo. ”, informou Vélez. Evasão - Ao final do ano,

mais de 30% desses jovens já se encontram fora da
escola. Apenas 6,9 milhões de jovens brasileiros de 15
a 17 anos frequentam a escola até o fim do ano letivo.
O ministro acrescentou outros motivos para o abandono escolar. “Se considerarmos ainda a reprovação, resultado do não engajamento nas atividades escolares,
concluímos que há 2,8 milhões de jovens que não concluem a série por falta de engajamento. Algo já deveria
ter sido feito e não foi, mas a população, empresários
e profissionais da área precisam trabalhar conosco na
construção de políticas que revertam um quadro que
vem de anos de descaso.” Outro dado lembrado pelo
ministro indica que, conforme o Plano Nacional de Educação, o atendimento escolar para toda a população
de 15 a 17 anos deveria estar universalizado até 2016.
Em 2017, já havia um atraso de 22 pontos percentuais
no indicador de atendimento escolar. “Considerando a
velocidade com que o Brasil melhorou esse indicador
na última década, essa meta seria atingida em mais de
duzentos anos! É um prazo inadmissível para alcançar
metas básicas e prioritárias. E isso não decorre dos
três meses de governo Bolsonaro, isso decorre de um
problema que se instaurou ano após ano.” De acordo
com o ministro, políticas que têm conquistado avanços nos estados como Pará, Pernambuco, Rondônia
e Maranhão têm servido de modelo para o trabalho
que vem sendo feito no MEC, na tentativa de reverter
esse quadro. O Conselho Nacional de Educação também está articulando com a Secretaria de Educação
Básica um diálogo sobre a Base Nacional de Professores, a fim de garantir celeridade e progresso das
metas previstas para a educação básica (MEC, 2019).

Como vimos o governo já se preocupa
com este processo e busca diminuir por meio
de programas, mas essa preocupação e mudança não pode depender apenas do governo,
até porque temos um número grande de pessoas que não tem acesso a tais informações.
Suscitarmos uma reflexão acerca do ensino e
principalmente da didática. Se observarmos de
perto, é possível notar que a maioria dos professores se limitam ao livro didático, que em
sua maioria trabalham conceitos e exercícios,
segundo Toledo e Toledo (1997.p.37):
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Os professores de matemática e mesmo os livros didáticos indicam uma nova unidade pela etapa da
representação: em primeiro lugar, vem a definição
(representação formal do conceito); depois, alguns
exemplos; a seguir situações práticas em que se pode
aplicar aquele conceito. Esse, acreditamos, é um dos
grandes motivos pelos quais os alunos, mesmo os de
cursos do nível médio, acham que matemática é uma
disciplina em que se devem decorar algumas regras
e aplicá-las em situações de sala de aula, e que nada
tem a ver com a vida prática (TOLEDO, 1997, p.37).

Entretanto, um dos grandes desafios
para a educação matemática no século XXI
é extrapolar os limites impostos pelo método
tradicional de ensino, cujo modelo ainda é seguido fielmente por muitos professores, por
pensarem que ser apenas tradicionalista é a
melhor forma de ensino e que com isso conseguirão êxito.

Além disso, na ânsia de alcançar o que
foi planejado o profissional acaba perdendo a
atenção a significação das aulas, desta forma
A busca por formas de apresentar os temos aulas que atendem as orientações curriconceitos matemáticos para que os mesmos culares, mas que não são significantes para a
sejam interessantes e dinâmicos se faz neces- turma.
sária. Pois quando o educando não tem espaço
para explorar suas hipóteses e construir novos
A forma como o aluno enxerga a maconhecimentos, o distanciamento entre o aluno temática vai refletir em seu empenho ou dee a disciplina é cada vez maior, fazendo com sempenho e por seguinte em seu aprendizado,
que seu interesse seja cada vez menor, neste claro que há alunos que se interessam mesmo
sentido Marasini (2000. p.16), salienta que é não sendo aulas motivadoras, esses por sua
preciso “[...] desenvolver uma matemática que vez com tais ponderações estariam ainda mais
seja capaz de levar o aluno a pensar, analisar, engajados.
estabelecer relações, justificar e produzir seu
próprio significado, isto é, criar ”.
O LÚDICO E AS AULAS DE
É evidente o quão relevante é o espaço
para o discente experimentar a matemática e
vivenciar as aulas, o uso de materiais concretos muito usado na Educação Infantil e perdido
no decorrer dos anos precisam estar presentes
em todos os anos da vida escolar.

MATEMÁTICA

Lúdico vem do latim ludus que se refere a jogos e divertimento, se analisarmos as
aulas da disciplina de Matemática encontraremos pouquíssimas aulas com essa didática,
suscitando assim uma reflexão sobre o que é
a atividade lúdica e os jogos, se faz necessário
Quando há espaço para explorar o abandonar a visão estigmatizada de que essas
tema explanado os conceitos tomam forma e atividades se limitam a passar o tempo, Pereira
passam a fazer sentido, além de enriquecer as e Pianezzer (2015), salientam que:
aulas evidenciam a utilidade no cotidiano, ressignificando assim a importância e construindo Através da atividade lúdica e do jogo, a criança formotivos para aprender os conceitos apresen- ma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações
tados. Um bom exemplo é a organização de lógicas, integra percepções, faz estimativas compatímateriais pela turma, tais como coleções de veis com o crescimento físico e desenvolvimento e, por
tampinhas, mercadinhos com materiais reci- meio dele, vai socializando com as demais crianças.
cláveis entre outros.
Também desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, bem como no
desenvolvimento de habilidades do pensamento, como
a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão,
a criatividade, etc. (PEREIRA; PIANEZZER, 2015).
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Ao entrar nas escolas observamos que
os alunos são crianças, pré-adolescentes e
adolescentes, que têm um interesse maior por
atividades dinâmicas e desafiadoras, Bruner
apud Brougère (1998. p.193) aponta que:
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 freqüente 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).

Logo, constatamos que os jogos dentro das aulas não são um meio para trabalhar o
raciocínio lógico e oportunizar aos alunos um
espaço de criação diante dos conceitos estudados. Existem profissionais que por se sentirem sobrecarregados oferecem e estimulam os
jogos com o único objetivo de passar o tempo
e inclusive sem nenhuma intervenção ou até
mesmo restringem suas aulas a isso, não é a
essa postura equivocada que essa pesquisa
defende, mas a oferta do jogo e brincadeiras
de forma consciente.
Antunes (1998) salienta: “A utilização
dos jogos devem ser somente quando a programação possibilitar, e somente quando se
constituírem em um auxílio eficiente, ao alcance de um objeto dentro dessa programação”.
O lúdico nesse contexto é de suma
importância, pois contribui para mudanças na
relação do indivíduo com o objeto, o brincar
não pode ser dispensado na prática educativa,
infelizmente muitos educadores enxergam atividades lúdicas como causadoras de bagunça
enquanto que os pais querem ver conteúdo no
caderno de seus filhos e o brincar pode ser visto como “não fazer nada”. Mas segundo Borin
(1996, p.9):

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos
que temem a matemática e sentem-se incapacitados
para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é
impossível uma atitude passiva, e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que esses
alunos falam matemática, apresentam também um
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a
seus processos de aprendizagem (BORIN, 1996, p.9).

Diante de tais reflexões é evidente que
necessitamos de aulas mais convidativas, se
pararmos para analisar uma aula de fração
com barras de chocolate e outra apenas com
conceitos, boa parte dos alunos estarão mais
engajados na aula em que o conceito é “palpável”. Claro que o conceito é essencial para o
ensino, mas a prática é complementar e agrega.
O lúdico auxilia não só a construir um
novo olhar para a matemática, mas é um auxílio aos que abominam os cálculos, sendo
também a mola propulsora do aprendizado.
Além de incentivar a interação, pois segundo
Friedmann (1996, p. 41): “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”.
Nossa cultura de ensino é predominantemente tradicionalista, necessitamos que os
profissionais da educação que ainda não compreendem a relevância do lúdico revejam seus
conceitos e compreendam a riqueza deste recurso nas aulas. Se faz necessário repensar
a organização das salas de aula que dispõe
cada vez menos de materiais e são impregnadas pela preocupação com o que será trabalhado no quadro e nos livros. A reestruturação
deste ambiente é relevante, pois vai influenciar
na relação do educando com o meio e por consequência com o ensino.
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TECNOLOGIA NA MATEMÁTICA
Vivemos em uma sociedade riquíssima em recursos tecnológicos, notamos que os
mesmos são itens que nos auxiliam no ganho
de tempo, agilização de tarefas e muitas vezes
na economia de dinheiro. As empresas públicas e privadas têm acompanhado essa mudança e inovador seus meios de atendimento, um
bom exemplo são os aplicativos bancários e
as plataformas de marcação de consultas e ou
exames médicos. Logo os indivíduos que estão atualmente na vida escolar são uma nova
geração segundo Santos, Scaraboto e Matos
(2011):

[...] o aprendizado acontece através do processo
de a criança inteligente “ensinar” o computador burro, ao invés do computador ensinar a criança burra.
Com essa proposta, Papert inverte o atual quadro do
uso do computador na escola. O computador deixa
de ser o meio de transferir a informação e passa a
ser a ferramenta com a qual a criança pode formalizar os seus conhecimentos intuitivos (PAPERT, 1988).

Logo, uma aula restrita aos conceitos e
exercícios pode ser desmotivadora para o aluno, constatamos assim que as aulas demandam o uso de novos materiais didáticos, sendo
um deles os tecnológicos que podem trabalhar
cálculo mental, contas com algoritmos e criação de gráficos e de figuras geométricas, que
Essa nova geração de nativos digitais possui uma são essenciais para o desenvolvimento do raidentidade virtual, pois passam a maior parte do tem- ciocínio matemático (PAPERT, 1988).
po conectados através das redes sociais, blogs e jogos online, em meio às inovações tecnológicas. Nesses espaços socializam, se expressam criativamente
e compartilham ideias e novidades. Desse modo,
muitos nativos digitais não distinguem o online do offline e diante dessa realidade virtual aparecem as
preocupações, em especial, dos pais e professores
referente à segurança e privacidade dos nativos no ciberespaço (SANTOS; SCARABOTO; MATOS, 2011).

O professor que por sua vez já estava
habituado com uma forma de ensino precisa
ressignificar sua prática afim de despertar o
interesse do aluno, pois os livros e atividades
que funcionavam por muito tempo deixaram
de ser significativas e o desinteresse do aluno
pode acabar por frustrar o educador (PAPERT,
1988).

Pensando nisso Santos, Scaraboto e
Após esta análise é estranho pensar Matos (2011) pontuam:
em uma escola que “foge” da realidade do aluno, utilizando a tecnologia que faz parte do co- Para trabalhar com os criativos nativos digitais, de
tidiano da maioria. Surgindo assim o primeiro modo a prender sua atenção na construção do coatrito na relação aluno e escola, já que a maior nhecimento de maneira significativa, em meio a tantas
parte dos membros da comunidade escolar inovações e informações que a era digital proporciotem acesso à Internet dentro ou fora de casa, na, é um desafio para o professor que não domina
por intermédio de instituições e ou amigos/fa- essas tecnologias. [...] Compreendemos que as exigências da educação frente à era digital tornam-se
miliares.
Os estudantes estão cada vez mais voltados para tecnologias, seja como uma forma
de ocupar o tempo ou como ferramenta de estudo. De acordo com Papert (1988. p. 9)

mais complexas e envolvem mudanças no paradigma individual de cada professor e também das instituições (SANTOS; SCARABOTO; MATOS, 2011).
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Sendo de suma importância que os
materiais sejam desafiadores, o professor por
sua vez precisa ter ciência que: “A tecnologia
deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica
e criativa por parte de alunos e professores”.
(BETTEGA,2010 p.18).

A ELASTICIDADE NA EDUCAÇÃO
Estamos no século XXI e necessitamos
de uma escola que carregue consigo os seus
princípios, mas que não se feche ao novo, para
isso é fundamental que a comunidade escolar esteja disposta a se reinventar, estando
preparada para erros e acertos. Assim como
o erro é importante na infância também o é
na vida adulta e principalmente na educação
onde trabalhamos com pessoas que mudam
diariamente de humor e interesses. Para que
isso seja tangível precisamos de uma gestão
democrática segundo Nunes (2014):

Deste modo a ferramenta não pode
ser o fim da atividade ou apenas um manuseio
sem explicação, o docente será o mediador
nesse processo, sendo essencial não haver a
inclusão de ferramentas descontextualizadas,
tal mudança irá reconstruir o conceito acerca
da matemática, assim como o interesse. No Entende-se que a tarefa da gestão democrática e parPortal educação (2012) foi elucidado que:
ticipativa na escola é contribuir para implementação
o professor que usa a tecnologia na escola além de
somar as dificuldades encontradas na sala de aula tem
que aliar as vertentes, ou seja, mostrar que domina o
conteúdo, os recursos tecnológicos e praticidade, pois
sem essas teorias é impossível desenvolver e resolver as questões dificultosas que apresenta no mundo
de hoje, pois é preciso que o professor acompanhe e
aprenda a elaborar atividades sob aquilo que para o
aluno é interessante, pois só desta maneira conseguiremos trazer o aluno para uma aprendizagem mais rígida e valorosa, tanto para sua vida pessoal, tanto quanto para a profissional (PORTAL EDUCAÇÃO, 2012).

Uma comunidade escolar consciente
da relevância deste recurso, conseguirá trabalhar com as famílias que ainda valorizam a
quantidade de folhas que o discente escreveu,
em detrimento a uma atividade lúdica as quais
algumas vezes não tem registro, mas agregou
novos conhecimentos aos já construídos, tal
postura pode inclusive incentivar os pais e ou
responsáveis a dialogarem mais sobre o ensino, segundo Gervásio (2017):
[...] uma alternativa para que se consiga avançar na
educação matemática, pode ser a mudança de seu tratamento em sala de aula, de maneira única e exclusivamente abstrata para uma abordagem mais prática, pois
ao contrário do que muitos imaginam, ela é concreta e
manifesta-se através da natureza, nas tecnologias, nas
construções humanas, entre outras. E, quando ela é atrelada ao mundo real, o aluno passa a dar mais sentido e
pode aprender com mais facilidade (GERVÁSIO, 2017).

das mudanças, ajudando a criar um clima favorável
na comunidade que a cerca. A educação é um processo de construção de identidades e estas se constituem pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo
reconhecimento do direito à igualdade. Trata-se de um
clima no qual cada um percebe que tem responsabilidades por suas ações e sentimentos (NUNES, 2014).

É de suma importância que todos participem da construção do Projeto político da unidade, de acordo com o site Infoescola:
Um projeto é um esforço temporário empreendido cujo
objetivo é criar um novo produto, serviço ou processo.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento
que reflete a proposta educacional da escola. É através
dele que a comunidade escolar pode desenvolver um
trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e
coletivas são assumidas para execução dos objetivos
estabelecidos. [...] PPP deve possibilitar aos membros
da escola, uma tomada de consciência dos problemas
e das possíveis soluções, estabelecendo as responsabilidades de todos. A presença do debate democrático
possibilita a produção de critérios coletivos no seu processo de elaboração, assimilando significados comuns
aos diferentes agentes educacionais e colaborando
com a identificação desses com o trabalho desenvolvido na escola. É baseado na construção de parcerias
com a comunidade que mostramos o êxito de qualquer
projeto educacional que tem como meta o desenvolvimento da cidadania e a construção da identidade da
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escola. O PPP define a intencionalidade e as estratégias da escola. Porém, só poderá ser percebido dessa maneira, se assumir uma estratégia de gestão democrática, ou seja, se for baseado na coletividade. Ele
será eficaz na medida em que gera o compromisso dos
atores da escola com a proposta educacional e com
o destino da instituição. O Projeto Político-Pedagógico
é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar a
escola condições de se planejar, buscar meios, e reunir pessoas e recursos para a efetivação desse projeto. Por isso é necessário o envolvimento das pessoas
na sua construção e execução (INFOESCOLA, s/d).

dos estudantes. Gestão não é obrigatório que exista
uma gestão eleita, pois os estudantes têm autonomia
para decidir como desejam que a entidade funcione. O
grêmio pode funcionar através de autogestão, gestões
eleitas horizontais, sem cargos previstos, ou gestões
hierarquizadas, com cargos definidos (WIKIPÉDIA, s/d).

Tendo conhecimento dos interesses
dos alunos e sugestões, respeitando as orientações curriculares, seu planejamento o educador pode incluir nesse processo o retorno do
grupo.

Com toda essa mudança a relação
horizontal entre o professor e o aluno, assim
como com a gestão, vai aproximar o grupo e
todos se sentirão parte do processo e responsáveis por ele.

Além disso o educador pode e precisa
para de lutar com a tecnologia e fazer dela parte de suas aulas, com equilíbrio e sabedoria,
envolvendo o aluno neste processo e incentivando ele a usar este recurso como ferramenta
e não fim, podemos usar também os desafios
O educando tem muito a ensinar, prin- e pedir ao aluno que busque ferramentas teccipalmente sendo um nativo digital este pode nológicas, jogos e etc.
auxiliar não só auxiliar os colegas que não tem
acesso, mas ao professor que deseja aprender
Dentro do tema estudado para aprea manusear aparelhos tecnológicos se faz ne- sentar ao grupo, sendo tangível também tracessário ainda levantar os interesses desses balhar com a criação de ferramentas e jogos.
alunos, isso pode ser feito de forma organizada A criação de um acervo de jogos criados pela
com o Grêmio Estudantil que segundo o Wiki- turma que depois pode ser trocado com outros
pédia:
grupos, podemos pensar aí não só no trabalho
da matemática, mas na interdisciplinaridade.
Grêmio estudantil é a organização responsável por representar o interesse de estudantes do ensino fundamental e médio. O grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes de uma escola, permitindo
que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras
possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade. É reivindicado como espaço
de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos. O grêmio pode levar demandas dos estudantes ao conselho escolar e associações
de pais e professores, além de funcionar como órgão
operativo para cumprir encaminhamentos dos estudantes decididos em assembleia. Estatuto social do Grêmio estudantil. O Estatuto do Grêmio Estudantil é um
documento que estabelece as normas sob as quais o
Grêmio vai funcionar, explicando como será seu funcionamento, como a existência ou não de uma gestão
eleita e como a entidade deve atuar em certos casos. O
estatuto deve ser aprovado através de uma assembleia
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi organizada uma pesquisa qualitativa, por meio do método dedutivo, abordando o
tema em sua totalidade e levantando alguns pontos chaves sendo eles: a relação da didática
com o ensino e a aprendizagem da matemática, ressaltando a influência do plano de aula na
postura do educando quanto às aulas; o lúdico e as aulas de matemática, para elencar o quão
importante é o brincar no cotidiano escolar e a relevância de desconstruir o conceito de que é
motivo para indisciplina ou enrolação por parte do docente; a tecnologia na matemática, muito
se fala da relevância da tecnologia e ao abordar o tema surgem inúmeros argumentos, mas na
prática a mesma é quase invisível, centrar conceitos sobre a mesma em uma pesquisa de matemática pode colaborar para que a didática seja repensada e modernizada.
Tais levantamentos têm como objetivo um novo olhar para aulas de matemática, com
uma mudança não só no planejamento, mas na forma de pensar da comunidade escolar que
suscita inovar o olhar diante do lúdico e das tecnologias. Apresento por fim as considerações
finais que evidenciam a importância de levar ao âmbito educacional tais discussões para que a
matemática seja vista como uma matéria instigante e desafiadora.
Tendo como embasamento autores como: Antunes (1998), Bettega (2010), Borin (1996),
Brougère (1998), Friedmann (1996), Gervázio (2017), Lakatos (2003), Mantoan (2003),Marasini
(2000), Nunes (2014), Pereira e Pianezzer (2015), Piaget (1976) e Toledo (1997), Santos, Scaraboto e Matos (2011), que abordam a temática discutida neste artigo.
Diante da explanação dos estudos ficou claro que a visão cultural da disciplina matemática colabora para o desinteresse dos educandos, pois o mito de que os conteúdos são complexos e inutilizáveis na vida cotidiana tem perpassado de uma geração para outra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para realizar uma mudança na didática da matemática, precisamos antes repensar a
visão tradicionalista do ensino a qual perpetua a relação vertical entre professor e aluno, atualmente para que o ensino tenha sucesso a gestão democrática é crucial. Assim como o espaço
de fala de nossos alunos que são dinâmicos e atuantes, hoje nossa sociedade se configurou
pela oportunidade de falar da população e nossas crianças e jovens são naturalmente assim,
pois ainda bem pequenos tem seu primeiro contato com a tecnologia.
Lógico que apenas falar não adianta a efetivação na prática e não só discussões acerca do ensino da matemática é extremamente importante, pois essa matéria é impregnada de
“pré-conceitos”, o que influencia no olhar dos educandos que julgam ser estudos inúteis na vida
cotidiana. A falta de protagonismo durante as aulas e a inexistência de vivências significativas
que por vezes considerasse que o aluno já teve, colabora para a perpetuação deste processo.
O educador tem em suas mãos o poder de ressignificar a matemática para que aqueles
que tenham dificuldade possam desconstruir e construir novos conhecimentos e para que os
novos conceitos sejam mais instigantes, mas tem o grande desafio de repensar seus ideais e
expectativas no que tange o ensino, pensando no público alvo atual, somente após passar por
esse árduo processo o professor vai conseguir se aperfeiçoar e aceitar as mudanças sem pré-conceitos ou receio de perder o seu valor ou necessidade.
Necessitamos hoje do enriquecimento das aulas estritamente conceituais e do reconhecimento da comunidade escolar como autora e atriz deste processo. Sendo evidente que a matemática sendo reinventada haverá uma grande mudança no processo de ensino e aprendizagem.
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O LETRAMENTO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo traz o assunto abordado é a necessidade de alfabetizar e letrar os estudantes, visto que em nossa sociedade, existe um grande número de analfabetos e analfabetos
funcionais. Com foco no trabalho desenvolvido e reflexão sobre os conhecimentos que os
profissionais da área da educação, professores alfabetizadores, devem possuir sobre o tema,
para que o letramento e a alfabetização sejam parceiros nesse processo.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho será abordada a importância do letramento no processo de alfabetização, tem por objetivo a reflexão sobre o processo de alfabetização junto ao
letramento, evidenciando a necessidade de certos conhecimentos que os professores devem possuir e a necessidade de sua formação sempre em andamento.
Este tema foi escolhido porque retrata um problema existente em nossa sociedade, o
fato de muitos brasileiros não serem alfabetizados ou analfabetos funcionais. Muitos autores com
a mesma preocupação fizeram estudos sobre o tema da alfabetização e sobre a questão do
letramento nesse processo. Soares (2009) e (2012) expõem o significado de alfabetizar e letrar,
fazendo reflexões sobre o assunto.
Almeida (2009), também estuda sobre a alfabetização em parceria do letramento, propondo suas práticas, Ferreiro (1999) e (2005), pesquisou sobre como se dá à aprendizagem
da leitura e escrita do ponto de vista do sujeito que aprende. Kleiman (1995) e (2008) pesquisa
sobre as práticas sócias da leitura e escrita, como Kramer (2001) e Russo (1997) que trazem
considerações sobre a formação do professor e do processo de construção da alfabetização.
Elias (2000) traça a trajetória da alfabetização e Koch (2012) escreve sobre a leitura e
compreensão do texto, não do ponto de vista da alfabetização, mas com visão da necessidade
de desenvolver as estratégias de leitura, que necessitamos para uma leitura crítica. Estes são
alguns dos autores que embasam o trabalho realizado, feito com método de pesquisa puramente
bibliográfico.
No primeiro capítulo são mostrados dados sobre os índices de analfabetismo no Brasil,
para dar conhecimento dos números que temos que combater no trabalho de alfabetização. O
segundo capítulo é baseado no processo de alfabetização, tendo em vista o ambiente escolar,
o significado real de alfabetizar o aluno com foco no uso da língua.
O terceiro capítulo expõe a pesquisa feita por Emília Ferreiro sobre a aquisição da escrita, sob ponto de vista do sujeito que aprende e a necessidade desse conhecimento ao professor
alfabetizador. O quinto capítulo é sobre o letramento o diferenciando da alfabetização, vista como
a aquisição do código, resgatando a necessidade de realizar este processo em parceria. O sexto
capítulo foi feito com intenção de propor técnicas de leitura para formação de leitores críticos.
Por fim é apresentado as considerações finais com as conclusões sobre o tema escolhido e
sobre o desenvolvimento do trabalho.
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SOBRE OS ÍNDICES DE
ANALFABETISMO NO BRASIL

No Brasil são cerca de 16 milhões de
analfabetos, segundo pesquisas do Ministério
da Educação, que não conseguem escrever
um bilhete, já aqueles que não conseguiram
concluir a antiga 4ª série do ensino fundamental I, somam 33 milhões, sendo que 50% dessas pessoas são das regiões Norte e Nordeste
do país.

Pesquisas revelam que a taxa de analfabetismo que vinha caindo desde 2004 voltou a crescer, os dados são do Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A população acima de quinze anos analfabeta teve uma variação de 8,6%
(em 2011) para 8,7%(2012) que corresponde
a cerca de 13, 2 milhões de analfabetos. Nas
regiões Sul e Sudeste as taxas de analfabetismo são de 4,4% e 4,8%, na região Centro-Oeste, a taxa foi de 6,7%, na região Norte o índice
chega a 10% e no Nordeste a taxa de analfabetismo é a maior de 17,4%.
Os grupos de idades mais elevadas
em todas as regiões do país tem se mostrado com maior taxa de analfabetismo, visto que
para pessoas entre 60 anos ou mais a taxa foi
de 24,4%, 9,8% para pessoas de 40 a 59 anos,
5,1% de 30 a 39 anos, no grupo de 25 a 29
anos foi de 2,8%, de 20 a 24 anos foi de 1,6%
contra 1,2% dos que tinham 15 a 19 anos.

Os dados aqui mostrados são muito
preocupantes, visto que a quantidade de pessoas analfabetas ainda é grande no país, porém o que pode ocasionar maior preocupação
é que os dados mostram apenas o índice de
pessoas analfabetas sem registrar os dados
referentes às pessoas que são alfabetizadas,
mas não fazem uso da língua, enfrentam dificuldades de compreender o que está escrito,
em relacionar o que leem com outras informações que recebem, não são cidadãos letrados.
Conforme os especialistas essa é uma situação de “analfabetismo funcional”, se as pesquisas dimensionarem esse grupo de pessoas os
dados seriam ainda mais alarmantes.
Para que os índices de analfabetismo
continuem a baixar é importante que todas as
crianças, jovens e adultos tenham acesso à escola e o trabalho seja realizado com qualidade,
voltado à realidade, para que os alunos consigam utilizar a Língua em variadas situações
de uso, para que cheguem a ser cidadãos letrados.
A seguir têm por objetivo a reflexão sobre o processo de alfabetização, mas não com
a concepção de apenas explicar o sistema linguístico e suas regras, mas sim um olhar sobre
a necessidade de letramento e propostas voltadas à realidade dos alunos.
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Outra questão que se torna importante
é a produção e disseminação da arte, em suas
diversas manifestações, com visitas com frequência a: cinemas, centros culturais, bibliotecas,
teatros, circos, exposições e museus. Iniciativas voltadas à música, pintura, fotografia, escultura, peças teatrais e poesia.

No decorrer da história a alfabetização
tem sido considerada um problema social no
Brasil, que ainda tem grandes índices de analfabetismo. Dessa forma se faz necessário a
reflexão sobre os processos de alfabetização
que são utilizados e pensarmos em novas proVisto que os alunos podem adquirir copostas ou em melhorar as propostas já exisnhecimentos de mundo nessas visitas, assim
tentes.
aumentando a cultura e visualizando os usos
O professor alfabetizador necessita re- que a escrita e a leitura tem efetivamente em
fletir sobre como é o processo de aquisição da uso na sociedade. Temos que pensar também
leitura e escrita, sobre o ambiente escolar, as no ambiente alfabetizador, na sala de aula, biatividades propostas, a questão do letramento blioteca da escola, sala de informática, sala de
junto ao processo de alfabetização do aluno, educação artística, estes locais necessitam ser
dentre outras questões que influenciam a alfa- acolhedores e despertarem a observação e
betização. O ato de alfabetizar é um processo curiosidade dos alunos.
que é baseado em ensinar a ler, a escrever e a
Nas paredes da sala podem ter carpensar sobre o que foi escrito e lido, isso só se
tazes sobre atividades desenvolvidas pelos
consegue com a continuidade na escola.
alunos, o alfabeto bem visível, as vogais e os
Em Kramer 2001, uma professora foi numerais. Para que a sala não tenha poluição
entrevistada sobre o significado de alfabetizar visual, é necessário que os cartazes sejam
o aluno, que para ela não é somente fazer o bem elaborados e os antigos retirados. O proaluno aprender a ler e a escrever, mas tam- fessor pode elaborar com os alunos a rotina
bém mostrar-lhe o significado social da leitura diária e fixá-la em um local bem visível para
e escrita. Esta visão mostra que não adianta que os alunos possam consultá-la.
apenas ensinar o código linguístico, mas sim a
A sala pode ser composta em: o canfunção social da leitura e escrita.
tinho da leitura, a biblioteca da sala onde os
Para que o educando consiga apren- alunos possam manusear: livros, revistas, dider é necessário o estímulo que o educador cionários, folhetos, receitas. O local onde ficam
dá, com a certeza que todos possuem a ca- guardados os jogos, livros didáticos, materiais
pacidade para ler e a escrever. Ele tem que escolares e as atividades realizadas em classe.
acreditar e passar essa confiança aos seus Pois os alunos têm que ter o contato direto com
alunos, pois se não acreditamos que podemos os portadores da escrita, para assim manter
alcançar algo, o processo fica mais difícil e cor- um vínculo de uso e vivenciar a sua utilização
remos o risco de desistir no meio do caminho, social, visto que: “As crianças são facilmente
alfabetizadas desde que descubram, através
com a desculpa que não somos capazes.
de contextos sociais funcionais, que a escrita é
A imersão no contexto sociocultural um objeto interessante que merece ser conhedo aluno é uma prática importantíssima, para cido (como tantos outros objetos da realidade
que o professor consiga compreender o meio aos quais dedicam seus melhores esforços inque está inserido e conseguir realizar propos- telectuais)” (FERREIRO, 2005, p.25).
tas com maior assertividade, que sejam significativas para os alunos em seu contexto social.
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Através de práticas que busquem contextos sociais funcionais as crianças poderão
compreender os usos da língua, sua lógica interna, poderão se apoderar dela e fazer uso
com propriedade.

PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA
Emília Ferreiro pesquisou os conhecimentos da criança no que se refere às atividades de leitura e escrita, investigando o desenvolvimento da leitura e da escrita do ponto
de vista do sujeito que aprende, pois desejava
descobrir qual era o processo de construção
da escrita.

cometer erros, trabalhar com o contexto para
compreensão e antecipação das ideias do texto, procurar inserir as crianças em atos sociais
que a escrita é importante.
A proposta que apresentar, leva a compreensão do desenvolvimento da criança, o
que é muito importante, visto que conhecendo
seus estágios, pode-se notar a forma de trabalho com cada turma e individualmente. Quando
a preocupação for menor com o erro, o trabalho será de forma mais harmoniosa e sem
pressionar tanto o aluno.
O educador começará a enxergar que
o erro faz parte do processo de aprendizagem.
A inserção dos alunos nos atos sociais que a
escrita é importante e nos portadores, faz com
que eles enxerguem a função da língua, seu
uso, não sendo restritas às salas de aula.

Diferente do ponto de vista, que a criança chega à escola sem nenhum conhecimento,
ela mostra que o desenvolvimento da leitura
e da escrita começa muito antes da escolarização, visto que desde o nosso nascimento,
Ferreiro (1999), divide o processo de
construímos e compreendemos o conhecimenaquisição da escrita em 5 hipóteses, que a
to, através do mundo que nos cerca.
criança passa para assimilar a construção da
Nesse processo de desenvolvimento, escrita e leitura, é muito importante que o proEmília Ferreiro propõe que a escola apresente fessor alfabetizador tenha conhecimentos desa língua como um objeto que o aluno possa ses níveis. A criança passa primeiramente pela
interagir, sem preocupações com os detalhes. hipótese pré-silábica, nessa fase não estabeleMostrando o seu importante papel social e his- ce vínculo entre a escrita e a fala.
tórico, não apenas como um código, o qual é
No segundo nível a criança percebe
decodificado.
que existe alguma relação entre a escrita e a
A criança, ao tentar entender a lógica pronúncia. No terceiro nível, hipótese silábica,
da estrutura da língua, cria hipóteses sobre ela, existe a tentativa de dar um valor sonoro para
que a autora procurou entender, para que pos- cada uma das letras que compõem a escrita.
samos atuar de forma mais assertiva, propor- Quando a criança supera a hipótese silábica
cionando situações de desenvolvimento. Para ela entra na silábico-alfabética, compreende
isso o educador tem que conhecer o processo que a escrita representa o som da fala, porém
pelo qual o sujeito passa, para entender a pro- ainda não sabe como funciona exatamente a
combinação para criar uma palavra.
dução de escrita e leitura.
Sendo também necessário saber qual
é a compreensão das funções sociais da escrita, pois isso determina as expectativas sobre
os múltiplos objetos sociais portadores de escrita que a criança terá. Apresentando diversos
objetos portadores da escrita, trabalhando com
a leitura em voz alta, escrevendo sem medo de

O quinto nível, hipótese alfabética, é o
final da evolução quando ela compreende a
função social da escrita, o modo de construção
do código da escrita, porém não é ortográfica
nem léxica. Podemos dizer que:
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É a utilização da Língua por meio da
leitura e escrita em seus usos sociais, ao fazer
uma lista de compras, uma receita de boleto,
escrever uma carta, ler as notícias do jornal,
fazer um convite para uma festa, dentre outras
utilizações. Em Soares (1998) foi transcrito o
poema de Kate M. Chong, estudante norte-aO professor tendo conhecimento do mericana, de origem asiática, definiu letramenprocesso que o aluno percorre para se apro- to através de sua história pessoa, que exemplipriar do sistema de escrita poderá propor situ- fica muito bem o termo:
ações desafiadoras, para que consiga vencer
cada nível e chegar a compreender e utilizar a
O QUE É LETRAMENTO?
leitura e escrita no seu cotidiano. Sendo que
ele deve conhecer o processo desse desenvolLetramento não é um gancho
em que se pendura cada som enunciado,
vimento, não apenas ter em mente as etapas e
não é treinamento repetitivo
trabalhar sem reflexão, pois:
de uma habilidade,
nem um martelo
O mais importante não é discutir sobre as etiquetas
quebrando blocos de gramática.
Nesse momento, um ponto: o “clique” ou “estalo” a
que –ainda- se referem os professores. Esse “clique”
se dá no momento em que o professor percebe que
a criança relaciona a sonoridade da fala com a grafia da escrita. Desvendando esse mistério o próximo
trabalho é as regras ortográficas (KRAMER, 2001,p.)

nem discutir se as etapas são três, quatro ou seis;
o mais importante, creio, é entender esse desenvolvimento como um processo e não como uma série de etapas que se seguiram umas às outras quase automaticamente (FERREIRO, 2005, p. 86).

LETRAMENTO

Letramento é diversão
é leitura à luz de vela
ou lá fora, à luz do sol.
São notícias sobre o presidente
O tempo, os artistas da TV
e mesmo Mônica e Cebolinha
nos jornais de domingo.

Soares (1998) nos mostra que a palaÉ uma receita de biscoito,
vra letramento é a tradução da palavra inglesa
uma lista de compras, recados colados na
literacy, que significa “a condição de ser letrageladeira,
do”, dessa forma o letrado é quem não só tem
um bilhete de amor,
a habilidade de ler e escrever, como faz uso
telegramas de parabéns e cartas
competente e frequente da leitura e escrita.
de velhos amigos.
Sendo assim, há uma diferença entre
ser alfabetizado e ser letrado, visto que a pessoa ao aprender a ler e escrever se torna alfabetizada, quando ela passa a usar da escrita e
leitura em práticas sociais, ela se torna letrada.
Conforme Soares (2009, p.39) letramento é “Resultado da ação de ensinar e
aprender as práticas sociais de leitura e escrita”, onde um indivíduo ou grupo social adquire
o estado de ter-se apropriado da escrita e de
suas práticas sociais.

É viajar para países desconhecidos,
sem deixar sua cama,
é rir e chorar
com personagens, heróis e grandes amigos.
É um atlas do mundo,
sinais de trânsito, caças ao tesouro,
manuais, instruções, guias,
e orientações em bulas de remédios,
para que você não fique perdido.
Letramento é, sobretudo,
um mapa do coração do homem,
um mapa de quem você é,
e de tudo que você pode ser.
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Este poema nos mostra como ser leDados estes que comprovam a necestrado é uma condição ou estado, de quem in- sidade que há em alfabetizar e letrar os estuterage com diferentes portadores de leitura e dantes brasileiros, para se apropriem da prátiescrita, e com suas diferentes funções que têm ca da leitura e escrita em usos sociais.
em nossa vida. O que é diferente de ser alfabetizado, apenas ter conhecimento do código
ESTRATÉGIAS DE LEITURA
linguístico e não saber utilizá-lo, se apropriando
dos seus usos e suas ações sociais.
Estratégias de leitura é o uso dos vários
tipos de conhecimento que temos armazenado
Antigamente o termo letramento não na memória, que são importantes para consexistia, foi com o passar dos tempos que foi trução de sentido de um texto. A concepção
vista a necessidade de um termo que tivesse baseada é a interacional que conforme Koch:
tal significado, pois à medida que a população
foi sendo alfabetizada, se tornando cada vez [...] na concepção interacional (dialógica) da língua, na
mais grafocêntrica, foi evidenciado que apenas qual os sujeitos são vistos como atores/construtores sosaber ler e escrever não basta, pois uma gran- ciais, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da
de parte da sociedade não incorpora a práti- interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que –
ca da leitura e escrita, não faz uso competente dialogicamente – nele se constroem e são construídos.
dessa prática, não leem jornais, revistas, livros, Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de
apresentam dificuldades ou não conseguem implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis
redigir uma carta, não compreendem informa- quando se tem como pano de fundo, o contexto socioções de textos.
cognitivo dos participantes da interação (2009, p.17).
Soares evidencia essa situação:
Neste processo de interação para que
As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a es- o leitor possa construir o sentido do texto ele
crever, mas não necessariamente incorporam a práfará inferências a respeito das informações que
tica de leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, são transmitidas através do texto, como define
para envolver-se com as práticas sociais de escri- Koch:
ta: não leem livros, jornais, revistas, não sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não
sabem preencher um formulário, sentem dificuldade
para escrever um simples telegrama, uma carta, não
conseguem encontrar informações num catálogo telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz,
numa bula de remédio [...] (SOARES, 2009, p. 45-46).

O letramento no processo de alfabetização é fundamental para a formação de leitores conscientes, participativos e conhecedores
de seus direitos e deveres.
Pesquisas recentes do IBGE mostram
que, no Brasil, 61% da população adulta alfabetizada teve muito pouco ou nenhum contato com livros, e que não mais de 47% possui
obras literárias em casa (no máximo dez). Apenas 16% da população brasileira detém 73%
dos livros e em média são lidos 1,8 livros por
ano.

Sendo a informação dos diversos níveis apenas em
parte explicitada no texto, ficando, pois a maior parte
implícita, as inferências constituem estratégias cognitivas por meio das quais o ouvinte ou leitor, partindo
da informação veiculada pelo texto e levando em conta
o contexto (em sentido amplo), constrói novas representações mentais e/ou estabelece uma ponte entre
segmentos textuais, ou entre informação explícita e informação não explícita no texto (KOCH, 2009, P.50).

É importante fazer o reconhecimento
do significado das palavras e estrutura do texto. Mas para a construção de sentido do texto
é essencial a atividade de interação autor-texto-leitor. Conforme Koch:
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Ocorre também a presença de tipos
textuais como: descritivo, argumentativo, expositivos e narrativos, é essencial que o aluno (leitor) tenha esse conhecimento. Uma estratégia
de leitura que pode ser utilizada pelos professores é a de levar os alunos à biblioteca com
maior frequência, pois é a partir do hábito de
ler que os alunos serão capazes de adquirir e
desenvolver muitos dos conhecimentos necesAo realizar uma leitura, é necessário sários para realizar uma leitura ativa e crítica, e
utilizar algumas estratégias. Ao iniciar uma leiatravés desse processo eles vão adquirir mais
tura ativa em interação com o autor e o texto,
repertório ou mesmo conhecimento de mundo.
primeiramente o processo se inicia com antecipações e hipóteses elaboradas com o que
Pois um fator importante para se comjá se conhece sobre o professor deve ajudar
seus alunos a buscarem este conhecimento preender um texto é a questão do processo
já adquirido, ou como diz Koch conhecimento intertextual que muitas vezes ocorre, uma vez
enciclopédico ou de mundo que: “Refere-se a que o autor em sua produção recorre a ouconhecimentos gerais sobre o mundo – uma tros textos. Esse processo de intertextualidade
espécie de thesaurus mental – bem como a pode ser explícito quando ocorre citação da
conhecimentos alusivos a vivências pessoais e fonte no texto, ou pode ser implícito, neste caso
eventos espácio-temporalmente situados, per- a citação da fonte não está no texto, é necessámitindo a produção de sentidos” (KOCH, 2008, rio que o leitor busque através de seus conhep.42).
cimentos de mundo os elementos utilizados.
Referente ao processo de intertextualidade é
Com estes conhecimentos o leitor interessante que o orientador trabalhe o texto
construirá o sentido do texto, quando as comoriginal junto com a obra a qual fez referência.
petências dos alunos não forem o bastante
para se a leitura tenha um sentido significativo
É importante que se faça uma recriaé necessário que o professor os auxilie situando o contexto, conhecimentos linguísticos com ção do texto, que pode ser feita por escrito ou
informações relevantes para leitura e compre- oralmente, as duas formas são importantes,
pois cada uma privilegia determinadas habiliensão do texto. Visto que:
dades. Mostramos alguns fatores importantes
Neste nosso percurso, destacamos que a leitura é uma que são necessários para que o aluno (leitor)
atividade que solicita intensa participação do leitor, pois, possa conseguir, de forma gradual, habilidase o autor apresenta um texto incompleto, por pressu- des de leitura para sua construção de sentido
por a inserção do que foi dito em esquemas cognitivos
compartilhados, é preciso que o leitor o complete, por e sugerimos algumas estratégias que podem
meio de uma série de contribuições (KOCH, 2008, p.35). fazer parte do dia a dia em sala de aula.
[...] a leitura de um texto exige muito mais que o
simples conhecimento linguístico compartilhado pelos interlocutores: o leitor é, necessariamente, levado a mobilizar uma série de estratégias tanto de
ordem linguística como de ordem cognitivo-discursiva, com o fim de levantarmos hipóteses, validar ou
não as hipóteses formuladas, preencher as lacunas
que o texto apresenta, enfim, participar, de forma ativa, da construção do sentido (KOCH, 2008, p.7).

Saber qual gênero está sendo usado é
muito importante para se realizar uma leitura,
pois através do gênero textual pressupomos a
intenção do autor, ou mesmo do que se trata
o texto. É importante que se saiba que ocorre
a hibridização dos gêneros que segundo Koch
(2008,p.114) “[...] é o fenômeno segundo o
qual um gênero pode assumir a forma de outro
gênero, tendo em vista um propósito de comunicação”.

Este trabalho não pode ser visto como
algo estanque, ou mesmo uma receita de como
os educadores devem interagir com os conhecimentos necessários para o desenvolvimento
de seus alunos. Visto que, ninguém melhor do
que o próprio professor para decidir como agir
com seus alunos, considerando que cada turma tem uma característica diferente.
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FORMAÇÃO CONTINUADA
Muito importante e necessário é a formação continuada dos profissionais da área da
educação, principalmente o professor alfabetizador que é o foco do trabalho, visto que como
afirma Kleiman (2008, p.151) “A formação precária do professor na área de leitura, bem como
o desconhecimento dos resultados da pesquisa na área trazem consequências negativas para
a qualidade de ensino.”
Muitos educadores param apenas na licenciatura em pedagogia, outros já fizeram antes
o magistério, porém não buscam aperfeiçoamento, cursos extracurriculares, pós-graduações,
entre outros. Isso se dá por motivos diversos, pelo baixo salário, por não terem um projeto de
desenvolvimento na educação, porém é muito importante continuar a estudar sobre a educação
como um todo.
É primordial que sejam disponibilizados mais cursos aos professores, momentos de
reflexão, para que a prática pedagógica seja pensada e repensada, troca de conversas entre
professores é ótimo para o desenvolvimento profissional de cada um, pois com as experiências
vivenciadas pelos colegas, podem agregar os pontos positivos no seu trabalho cotidiano, o uso
da internet é vital para formação complementar dos alfabetizadores e a realização de leituras no
seu cotidiano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho evidenciou a necessidade de alfabetizar e letrar os estudantes, para que os
dados apontados no Brasil sobre analfabetismo e analfabetismo funcional sejam cada vez menores, para que se consiga vencer as dificuldades de alfabetização com qualidade que enfrentamos no decorrer de nossa história.
A importância dos profissionais da área da educação, principalmente os professores
alfabetizadores, ter os conhecimentos sobre como o aluno chega a incorporar a leitura e escrita,
os fatores importantes do ambiente escolar, à necessidade de oferecer situações significativas
de aprendizado, auxiliar o aluno através das estratégias de leitura, de terem o estudo e a pesquisa com seus aliados.
Visto que, como membros de uma sociedade, os estudantes têm o direito e o dever de
estudar, de aprender a ler e escrever, de serem leitores críticos, cidadãos letrados, que conhecem e utilizam da leitura e escrita em seus usos sociais.
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A REALIDADE DA PRÁTICA INCLUSIVA NAS
ESCOLAS

RESUMO: No momento atual da educação, cresce nos educadores a busca por soluções que
reduzam a problemática que envolve a educação nos dias de hoje, levando em conta que é
um processo contínuo e de autoconstrução. Este estudo busca verificar a sistemática da educação inclusiva na prática, objetivando analisar se a questão teórica funciona no cotidiano
escolar de escolas do Ensino Fundamental, verificado através de análise bibliográfica. Certamente que não é a deficiência que decide o destino das pessoas, mas sim, as consequências
sociais dessa deficiência. Utilizou-se diversos autores como base, como no caso de Bautista,
Bueno, dentre outros.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Ações; Práticas, Políticas.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão vem há algumas décadas apresentando discussões de educadores que
buscam aplicar soluções para problemas que surgem no cotidiano escolar. A
deficiência, ainda hoje, é considerada uma diferença inusual que apresenta dificuldades no processo de ensino aprendizagem.
Embora represente um assunto como grande cota de polêmica bem como de difícil aceitação ainda para grande parte da sociedade, a inclusão pode beneficiar não só quem é incluído,
mas todos que com ele interagem. A inclusão leva aos que são discriminados por terem sua deficiência o direito a seu espaço social e demonstrarem suas capacidades e não suas limitações.
Nas últimas décadas tem-se verificado grandes mudanças na universalização do acesso
à escola, através de mudanças da universalização do acesso ao ensino e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, devendo-se atuar para essa evolução. A educação especial deve rearticular
a educação buscando prover estratégias e métodos que efetivamente atendam às crianças com
necessidades especiais, devendo os instrumentos possam ser englobados e utilizados não somente pela criança especial, mas pela comunidade escolar de forma global.
Isso só se faz necessário porque exista ainda na sociedade uma discrepância entre o
que é diferente e o que é considerado normal. Desta forma este estudo busca discutir a educação inclusiva, discutindo não somente as possibilidades que a cercam, e sim o que pode
realmente ser aplicado na educação formal.
Este estudo foi realizado através de revisão da literatura de cunho qualitativo se caracteriza de forma inicial pela coleta de referenciais teóricos, para construção da literatura de base,
com a discussão das ideias acerca da temática e análise dos fatos na verificação dos conceitos
teóricos, seguindo-se pela verificação e confrontação das respectivas definições. Realizou-se
uma revisão bibliográfica no período de janeiro de 2019, sendo consultadas as bases de dados
(GOOGLE ACADÊMICO) e fontes primárias, que abordam a temática pesquisada.
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para coordenar assuntos, atividades e medidas
referentes ao portador de deficiência. Extinto
o CENESP, criou-se a Secretaria de Educação
Deve se ater que existiram eventos de Especial do MEC.
grande importância, sem os quais não possiEm 1989, a CORDE foi transferida para
bilitaria um progresso iminente, nem a nível teórico e nem prático, sobre a inclusão escolar, o Ministério da Ação Social, e a área de Educaque levaram à criação e atualização de docu- ção especial do MEC, tornou-se coordenação,
mentos que permeiam todo esse contexto da configurando uma redução do poder político
da área, nos dois casos. Em 1993, voltou a
educação inclusiva.
existir a Secretaria de Educação Especial (SEA Assembleia Geral da Organização ESP), no Ministério da Educação. Isto demonsdas Nações Unidas elaborou diversos docu- tra o quanto a Educação Especial tem se aprementos norteadores para o desenvolvimento sentado um “status” secundário das políticas
de políticas públicas de seus países membros. públicas e que as descontinuidades marcam
Como o Brasil é membro da ONU e deve se- sua trajetória.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
POSSIBILIDADE VERSUS REALIDADE

guir esses documentos, reconhece seus conteúdos e os tem respeitado, na elaboração das
políticas públicas internas. Para a socialização
dos indivíduos com necessidades especiais foi
apresentada pela sociedade e bem como pelas políticas públicas, como elemento assistencial como se encontra na história do Brasil.

Após a década de 90, as discussões
referentes à educação das pessoas com necessidades especiais, tomam uma dimensão
maior. No Brasil mais recentemente podemos
evidenciar a última LDB 9.394/96 que em seu
Capítulo V, aponta que a educação dos portadores de necessidades especiais deve-se dar
A institucionalização da Educação Es- preferencialmente na rede regular de ensino,
pecial no Brasil tem pouco mais de três dé- o que significa uma nova forma de entender a
cadas. A partir da década de 70, se inicia um educação de integração dessas pessoas.
processo de centralização administrativa e coEstas ações que apontam para a incluordenação política a partir do governo federal.
Em termos de legislação, a Educação Especial são da pessoa com necessidades especiais,
aparece pela primeira vez na LDB 4024/61, devem ser planejadas e estruturadas, para que
apontando que a educação dos excepcionais seus direitos sejam respeitados. É preciso prodeve, no que for possível, enquadrar-se no sis- ceder uma avaliação responsável quando se
tema geral de educação. Na lei 5692/71, foi levanta a bandeira da inclusão de pessoas que
previsto o tratamento especial para os alunos historicamente foram e ainda são excluídas da
que apresentam deficiências físicas ou mentais sociedade, praticamente em todos os segmentos.
e os superdotados.
Na década de 70 também foi criado
o CENESP junto ao MEC, com o objetivo de
centralizar e coordenar as ações de política
educacional. Este órgão existiu até 1986 e em
toda a sua trajetória manteve uma política centralizadora que priorizava o repasse de recursos financeiros para as instituições privadas.
Em 1986 criou-se a CORDE (Coordenadoria
para a integração da pessoa portadora de deficiência), junto a Presidência da República,

Os parágrafos 1º e 2º, indicam a existência de apoio especializado no ensino regular e de serviços especiais separados quando
não for possível a integração (“em virtude das
condições específicas dos alunos”). A redação
preserva a ideia de um continuum de opções
mais ou menos restritivas, cuja disponibilidade
se definiria tendo por base as características
pessoais dos alunos.
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Se é fato que a presença de determinadas características individuais exige apoios ou
programas especializados na educação, também sabemos que não chegamos a desenvolver no Brasil, em termos gerais, modalidades
combinadas ou intermediárias de atendimento
que atenuassem a segregação. Se a legislação se fixar de modo dominante nas características pessoais e deixar em segundo plano
as condições do sistema de ensino, pode ser
dificultado o surgimento de programas menos
restritivos.
A inclusão, como elemento de um ensino de qualidade para todos os alunos, provoca
e exige da escola brasileira 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 num esforço de atualização e reestruturação das condições atuais da maioria de
nossas escolas de nível básico.

Atualmente tem-se a legislação educacional que propõe e viabiliza novas alternativas para melhoria do ensino nas escolas, estas
ainda estão longe, na maioria dos casos, de
se tornarem inclusivas, isto é, abertas a todos
os alunos, indistinta e incondicionalmente. O
que existe em geral são projetos de inclusão
parcial, que não estão associados a mudanças de base nas escolas e que continuam a
atender aos alunos com deficiência em espaços escolares semi ou totalmente segregados
(classes especiais, salas de recurso, turmas de
aceleração, escolas especiais, os serviços de
itinerância).
As escolas que não estão atendendo
alunos com deficiência em suas turmas regulares se justificam, na maioria das vezes, pelo
despreparo dos seus professores para esse
fim. Existem também as que não acreditam nos
benefícios que esses alunos poderão tirar da
nova situação, especialmente os casos mais
graves, pois não teriam condições de acompanhar os avanços dos demais colegas e seriam
ainda mais marginalizados e discriminados do
que nas classes e escolas especiais.

O que sustenta a luta pela inclusão
como uma nova perspectiva para as pessoas com deficiência é, sem dúvida, a qualidade de ensino nas escolas públicas e privadas,
de modo que se tornem aptas para responder
às necessidades de cada um de seus alunos,
Em ambas as circunstâncias, o que fica
de acordo com suas especificidades, sem cair evidenciado é a necessidade de se redefinir
nas teias da educação especial e suas modali- e de se colocar em ação novas alternativas e
dades de exclusão.
práticas pedagógicas, que favoreçam a todos
os alunos, o que implica na atualização e deO sucesso da inclusão de alunos com senvolvimento de conceitos e em aplicações
deficiência na escola regular decorre, portanto, educacionais compatíveis com esse grande
das possibilidades de se conseguir progressos desafio.
significativos desses alunos na escolaridade,
por meio da adequação das práticas pedagógiWilson (apud Heller et al, 1991) aprecas à diversidade dos aprendizes. E só se con- senta que na Inglaterra, “as pessoas interpresegue atingir esse sucesso, quando a escola tam as técnicas dos cegos como uma forma de
regular assume que as dificuldades de alguns sexto sentido misterioso”. No Brasil, não exisalunos não são apenas deles, mas resultam em tem muitas diferenças, segundo Melo (1988,
grande parte do modo como o ensino é minis- p.7):
trado, a aprendizagem é concebida e avaliada.
Pois não apenas os deficientes são excluídos,
mas também os que são pobres, os que não
vão às aulas porque trabalham, os que pertencem a grupos discriminados e os que de tanto
repetir desistiram de estudar.
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[...] Não pense que os cegos têm um sexto sentido ou que a natureza os compensou pela falta da visão. O que há de tão “surpreendente” nos cegos, é
o simples desenvolvimento de recursos latentes em
todos nós. Você, com o mesmo treinamento, será
tão “extraordinário” quanto eles (MELO, 1988, p.7).

Para Arruda (2013, p. 09);
Desde antigos registros escritos conhecidos pelo homem (e.g. a bíblia) e ao longo de toda a história e literatura são-nos apresentados exemplos de personagens
cegas, as quais são muitas vezes semelhantes entre
si num estereótipo mais ou menos aceito pelo comum
das pessoas. Não obstante todo nosso avanço no conhecimento científico, sociológico e filosófico, o que
sabemos sobre essas pessoas é restrito e, ainda hoje,
cheio de viés cultural. [...] mesmo a sociedade tendo
expectativas distorcidas quanto aos cegos, creditando-lhes poderes sobrenaturais, trata-os, individualmente,
como os mais indefesos e dignos de dó dos mortais. É
aqui, pois, que reside um dos maiores problemas que
se deparam às pessoas portadoras de limitação visual. Devido à grande proteção ou mesmo superproteção
dos pais ou responsáveis pela educação e cuidado das
crianças cegas, estas nem sempre recebem estimulação apropriada para seu desenvolvimento, chegando
a ter até mesmo três anos de atraso, ao iniciarem a
educação formal. Tais atitudes, se louváveis pela natureza de sua preocupação com o semelhante, são reprováveis e desastrosas àquelas crianças que, não tendo
uma estimulação apropriada a seu desenvolvimento,
podem sofrer danos irreparáveis ou encontrar-se em situações difíceis e embaraçosas, desnecessárias e plenamente evitáveis, fossem propiciadas maiores informações às pessoas que com elas convivem. De um lado,
os responsáveis por cuidar e educar esses sujeitos,
buscando protegê-los, impedem seu desenvolvimento
ótimo, uma vez que não lhes permite ter contato com o
mundo real e cheio de situações ou estímulos, inclusive
aversivos. Essa falta de contato com esses estímulos
ou situações adversas dificulta ou impede o portador
da limitação visual de desenvolver mecanismos de defesa ou elaborar tais situações (ARRUDA, 2013, p. 9);

A educação no Brasil sofreu influências
de grupos sociais e políticos e por longos períodos evolui de forma gradativa. Segundo (MENEZES, 2012, p. 2):
A escola é responsável pelo processo de socialização
infantil no qual se estabelecem relações com crianças
de diferentes núcleos familiares. Esse contato diversificado poderá fazer da escola o primeiro espaço de
vivência das tensões raciais. A relação estabelecida
entre crianças brancas e negras numa sala de aula
pode acontecer de modo tenso, ou seja, segregando,
excluindo, possibilitando que a criança negra adote em
alguns momentos uma postura introvertida, por medo
de ser rejeitada ou ridicularizada pelo seu grupo social. O discurso do opressor pode ser incorporado por
algumas crianças de modo maciço, passando então a
se reconhecer dentro dele: “feia, preta, fedorenta, cabelo duro”, iniciando o processo de desvalorização de
seus atributos individuais, que interferem na construção
da sua identidade de criança (MENEZES, 2012, p. 2):

O cotidiano escolar apresenta atualmente imagens caricatas de indivíduos que diferem do padrão socialmente aceitável, o que
deve ser plenamente combatido. A integração
representa a ideia de que os indivíduos podem e devem receber a mesma formação que
os que não são “normais”, segundo Mendes
(2003, p. 2):
A defesa das possibilidades ilimitadas do indivíduo e a
crença de que a educação poderia fazer uma diferença
significativa no desenvolvimento e na vida das pessoas
aparecem no movimento filosófico posterior à Revolução Francesa. Desse momento em diante o conceito
de educabilidade do potencial do ser humano passou
a ser aplicado também à educação das pessoas que
apresentavam deficiência mental (MENDES, 2003, p.2).

A educação dos alunos com necessidades educacionais especiais, é importante
lembrar, tem os mesmos objetivos da educação de qualquer cidadão. Algumas modificações são, às vezes, requeridas na organização
e no funcionamento da educação escolar para
que tais alunos usufruam dos recursos escolares de que necessitam para o alcance daqueles objetivos.
Em razão disso, são organizados au661
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xílios e serviços educacionais especiais para
apoiar, suplementar e, em alguns casos substituir o ensino comum ou regular como forma
de assegurar o ensino para esse alunado. Tais
auxílios e serviços educacionais são planejados e desenvolvidos para assegurar respostas
competentes por parte do sistema e da unidade escolar, ainda que especiais, as necessidades educacionais especiais ou diferenciadas
apresentadas por determinados alunos no contexto escolar em que se encontram.

ADAPTAÇÕES EM SALA DE AULA
Frente às necessidades de inclusão devem-se realizar adaptações em sala de aula,
sendo que todas as adaptações de sala de
aula devem ser feitas com o menor estardalhaço possível e com o máximo de boa vontade e
hospitalidade.

Em nenhuma hipótese deverá a deficiência ser apontada de uma forma constrangedora ou enfatizada, nem tampouco ser ignoraAs necessidades educacionais espeda. Algumas possíveis adaptações de salas
ciais são definidas e identificadas na relação
comuns são as seguintes (BAUTISTA, 1998).
concreta entre o educando e a educação escolar, conforme já enunciado. Assim, os recursos
Para com estudantes com impedimeneducacionais especiais requeridos em tal situação de ensino aprendizagem é que se confi- tos auditivos, o professor deverá:
•
Sentar-se na frente da sala
guram como Educação Especial e não devem
•
Usar recursos visuais
ser reduzidos a uma ou outra modalidade ad•
Falar claramente
ministrativo pedagógica como classe especial
•
Se o estudante usa a língua de siou escola especial.
nais, o ideal seria aprender os sinais e estimuOs indicadores da educação inclusiva lar outros estudantes a aprendê-los também.
Para estudantes com distúrbios de
são (BAUTISTA, 1998):
comportamento, o professor deverá:
•
Aplicar técnicas de modificação
•
Aceitação de todas as crianças e
de todos os adultos como pessoas em primei- de comportamento
•
Designar responsabilidades esro lugar;
peciais
•
Identificar os pontos fortes deles
•
Compromisso de oferecer o máxi•
Ignorar comportamentos inademo de apoio que um estudante necessita para
ter êxito em tantos ambientes educacionais co- quados quando possível
muns e ambientes comunitários quanto possí•
Focalizar os pontos bons e elogivel;
á-los
•
Formar grupos de aprendizado
•
Professores, terapeutas, para pro- cooperativo com instruções e metas bem clafissionais e diretores vendo a si próprios em uma ras (BAUTISTA, 1998).
nova perspectiva como uma equipe que inclui os
Para com estudantes com dificuldades
pais como membros iguais e que enfatiza a criati- de aprendizagem, o professor deverá:
vidade e uma atitude de solução de problemas.
•
Permitir o uso de máquina de escrever ou um colega para tomar notas.
•
Enfoque nos sonhos e metas dos
•
Usar gravador de áudio
pais para o futuro dos seus filhos uma com•
Dar exames orais
preensão do fato de que não é necessário que
•
Oferecer adaptações que o estutodos os estudantes tenham as mesmas metas dante usa na escola:
educacionais para aprenderem juntos em classes comuns. Uso um bom ensino para todos
os estudantes.
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caneta lumicolor
FORMAÇÃO DOS DOCENTES
•
Para acompanhar leitura em livros, tarefas simplificadas, recursos visuais etc.
Em uma abordagem teórica sobre a in(BAUTISTA, 1998).
clusão educacional, os papéis do professor e
da escola estão no cerne de toda discussão.
Para com estudantes com impedimen- Para atender a diversidade intelectual presente
tos visuais, o professor deverá:
nas salas de aula e ser capaz de analisar a
melhor maneira de lidar com estas diferenças,
•
Sentar-se sempre na frente da têm se questionado com vigor a real formação
sala.
docente e a ideal para que o sistema funcione
•
Repetir conceitos para o estudan- plenamente como previsto em lei (DAVID ROte gravar e ouvir em casa
DRIGUES).
•
Usar dramatização
•
Escrever na lousa em letras granAbordar o tema da formação de docendes
tes é uma árdua tarefa devido às diferentes rea•
Se o estudante lê braile, usar li- lidades e inúmeros “modelos” que se colocam
vros em braile estimula os outros a aprender o presentes em nossa sociedade em diferentes
braille (BAUTISTA, 1998).
enfoques sobre formação inicial, no qual cada
Para com estudantes com limitações modelo com suas particularidades e de acordo
motoras, o professor deverá:
com seus pensadores, definiam e estabeleciam
•
Fazer os colegas se revezam para formas e caminhos diferentes para se conduzir
ajudar
a educação, mas com o mesmo propósito, de
•
Usar material pré-cortados
educar (DAVID RODRIGUES).
•
Usar materiais que sejam fáceis
de manusear
Com a disponibilização de diversos mo•
Fazer esses estudantes sentarem- delos, e sem a especialização docente em um
-se próximo a saídas de emergência sem fica- modelo específico, além da falta de especialirem isolados dos colegas • Oferecer papéis zação do docente em educar todo e qualquer
adaptados nas dramatizações
tipo de aluno, a escola se tornava abrangente e
•
Providenciar salas e outros espa- pouco eficaz no processo de educar todos os
ços que sejam acessíveis (BAUTISTA, 1998).
alunos com todas as suas particularidades e
Para com estudantes com deficiência limites de aprendizagem (DAVID RODRIGUES).
mental, o professor deverá:
•
Usar o sistema de companheiro
Sabe-se que o problema existe, mas
•
Formar grupos de aprendizado não se conhece exatamente o seu início, decooperativo
vido a fatos históricos e a estudiosos acerca
•
Contar histórias para ensinar con- do assunto, pode-se pensar que surgiu a partir
ceitos abstratos
dos anos 70 com a universalização do aces•
Preparar versões simplificadas do so à escola. Além do principal fator, pode se
material (BAUTISTA, 1998).
colocar em destaque o despreparo de todos
Todos os estudantes, quaisquer que envolvidos no processo educacional, de inserir
sejam suas capacidades, irão beneficiar se na sociedade os que historicamente foram exdas aulas de educação que sejam menos de- cluídos dela (DAVID RODRIGUES).
pendentes de livros e mais experienciais, mais
cooperativas, mais holísticas e mais multissenA partir do processo de inserção do cisoriais (BAUTISTA, 1998).
dadão na escola, esta passou a ser vista como
um instrumento para melhoria na qualidade de
vida e ferramenta para uma possível ascensão
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social de todo tipo de aluno, inclusive determiREALIDADE & POSSIBILIDADE
nar a educação dos alunos diferentes. Esses
fatores podem ser observados na obra de DaA educação inclusiva enfrenta desafios
vid Rodrigues:
ligados a ideais e ações. Desde a Declaração
de Salamanca, em 1994, a maioria dos países
No momento em que a escola se impõe como um reconheceram que a educação inclusiva é uma
instrumento privilegiado de estratificação social, os premissa importante para garantir direitos eduprofessores também passam a ser investidos de ili- cacionais iguais para todas as pessoas com
mitado poder: podem promover a ascensão (integra- necessidades educacionais especiais variadas.
ção/inserção/inclusão) do aluno diferente ou a sua
estagnação (exclusão) (RODRIGUES, 2006, p.38).

O professor passa a ser então um dos
principais atores envolvidos nesse processo,
devendo, portanto, possuir uma formação adequada e específica para ser capaz de atender
a diversidade de alunos que lhe são confiados
a educar.
Além da formação que deve ser continuada, o professor por sua importância no
processo educativo deve estar em constante
reflexão sobre suas práticas, pois é de conhecimento e aceitável que cada professor coloque um pouco de si e do que acredita no seu
fazer pedagógico, estes serão então sempre
determinantes para a formação do aluno, que
como analisado na citação anterior, pode promover a ascensão ou estagnação na educação
de todo e qualquer tipo de aluno.
Na dimensão política a educação deve
promover a formação integral do sujeito, desenvolvendo-se a criticidade, a autonomia e a
plena participação na construção do seu conhecimento, ou seja, formando cidadãos. Porém a realidade é que o ensino ainda está em
parte voltado a classes populares e prioriza a
disciplina, o respeito à autoridade e uma verdadeira adoração ao trabalho intelectual que se
encontra fora da realidade escolar da maioria
das escolas brasileiras.

A inclusão em uma perspectiva restrita
diz respeito à colocação de alunos que recebem educação especial, sobre onde o ensino
está acontecendo e junto com quem. As teorias ideais dominantes da educação inclusiva
afirmam que os alunos com deficiência terão
direito a ser membros efetivos de classes regulares.
Um modo alternativo de praticar a
abordagem restrita é definir a educação inclusiva não como membro pleno de uma turma
convencional, mas como o melhor lugar para
aprender. A fim de compreender plenamente
as práticas de inclusão, é imperativo que nos
detenhamos no papel da coerência. Coerência
significa que os diferentes sistemas educacionais e partes desses sistemas estão conectados e consistentes com relação à inclusão.
A maioria dos países expressam a
intenção de realizar a educação inclusiva de
acordo com as definições avançadas. No entanto, os resultados de sua implementação na
prática não são de todo convincentes. Mesmo
a prática da abordagem restrita à inclusão varia
muito e não reflete a definição ideal apresentada aqui.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo foi realizado por meio de revisão da literatura de cunho qualitativo, se caracteriza de forma inicial pela coleta de referenciais teóricos, para construção da literatura de base,
com a discussão das ideias acerca da temática e análise dos fatos na verificação dos conceitos
teóricos, seguindo-se pela verificação e confrontação das respectivas definições.
A pesquisa bibliográfica é orgânica, ela pode acompanhar o pesquisador durante todo o
seu percurso acadêmico: desde a concepção de trabalhos ou artigos até a sua conclusão (GIL,
2010); o autor ainda contribui ao explicar o passo-a-passo da pesquisa bibliográfica:
a) identificação clara e bem delimitada do tema e dos assuntos;
b) seleção de fontes representativas para dar suporte à nova pesquisa (bibliografia especializada, portais, sites, editoras especialistas, etc.);
c) localização e obtenção do material, de preferência impresso (para receber de maneira
mais simples os grifos e as observações para a nova finalidade);
d) triagem do material identificado como, de fato, relevante;
e) leituras com transcrição de dados a fichas, suficientemente grandes, para o registro dinâmico de conceitos, opiniões e detalhes relevantes aos trabalhos que lhes serão concernentes.
É claro, alunos ou profissionais mais proficientes em informática podem baixar tudo digitalmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários estudos apresentam os aspectos positivos da prática de inclusão dos indivíduos
com “necessidades especiais” para a sociedade.
Na linguagem da inclusão é possível ver o que falta ou o que excede e como os processos de significação são elaborados pelos interlocutores nas diferentes instâncias nas quais os
sujeitos se expõem. Indicando os seus possíveis, suas palavras indicavam também os possíveis
de nossa relação de interlocução pautada na diferença.
Certamente que não é a deficiência que decide o destino das pessoas, mas sim, as
consequências sociais dessa deficiência. Caso se focalize os defeitos levando em consideração
apenas o que está posto, só encontrar-se-á limites. Se o tem como fonte de outras capacidades
que emergem nas necessidades, sentidos e desejos produzidos nas relações sociais encontram-se as possibilidades da falta.
O foco da educação inclusiva consiste se os indivíduos deficientes ou não podem aprender uma vez que os professores identificam o que esses indivíduos sabem, planeja-se em torno
deste prévio conhecimento, e conhece-se o estilo de aprender e as necessidades individuais
dos alunos. Todos os alunos podem se beneficiar das metodologias de inclusão e todos podem
descobrir juntos que existem diferentes componentes para diferentes estados.
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ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REVELANDO A
BELEZA QUE VAI ALÉM DAS TRAVESSURAS DAS
CRIANÇAS

RESUMO: Este artigo trata sobre a importância do ensino da educação artística nas escolas de
educação infantil no Brasil e no desenho em crianças da faixa etária de 0 a 6 anos. Vivendo
num mundo na qual uma imagem vale mais que mil palavras, nesse sentido o ensino de artes
parte do pressuposto de uma melhor compreensão do mundo que nos cerca. Importante
também nesse entendimento é a compreensão do desenho infantil, pois por meio dele podemos analisar o grau de maturidade bem como detectar indícios de problemas emocionais nas
crianças.

Palavras-chave: Arte; Criança; Desenho; Educação; Imaginação.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo é sobre o ensino de Artes na educação infantil e também como é o desenho em crianças da faixa etária de 0 a 6 anos. Num mundo visual como o que
vivemos atualmente, no qual o apelo visual é inegável a olhos vistos é importante
criarmos desde a mais tenra idade o gosto para apreciação desses símbolos diversos trabalhando assim o letramento, criando assim não só apreciadores de arte, mas pessoas conscientes
dos significados reais e ocultos que esses símbolos visuais contém.
Vários autores e alguns documentos oficiais apoiam o ensino das artes, pois se compreende que é por ela que ocorre a formação plena dos alunos. O trabalho com artes estimula
múltiplas vivências entre diferentes disciplinas, o que é muito valorizado na atual corrente da
pedagogia moderna.
Quanto ao desenho infantil, este será abordado, pois em um primeiro momento é uma
importante ferramenta de comunicação da criança. Pelo desenho podemos analisar a criança
quanto o nível de maturidade bem como ver problemas relacionados ao seu emocional.
Serão mostradas as fases iniciais do desenho, com suas características principais. Outro aspecto analisado é sobre os problemas apresentados na ausência ou supervalorização de
alguns detalhes presentes. O método que foi feito esse trabalho foi por meio de revisão bibliográfica.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE
ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Em tempos atrás se trabalhava a educação artística com as crianças na educação
infantil somente tendo como foco datas comemorativas sendo atividades somente recreativas, mas ao ver no dicionário Aurélio alguns
dos significados das palavras arte e educação
compreendemos melhor do que Arte-educação realmente significa: (1999 p. 204)
Arte. [do latim ars] Substantivo feminino. 3 Atividade que supõe a criação de sensações ou de estados de espírito de caráter
estético, carregados de uma vivência pessoal
profunda, podendo suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou renovação. 4 A capacidade criadora de artista de expressar ou transmitir tais sensações ou sentimentos. (1999 p.
718) Educação [do latim educatione] substantivo feminino. ... 2 Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da
criação e do ser humano em geral, visando a
sua melhor integração individual e social. 3 Os
conhecimentos ou as aptidões resultantes de
tal processo, preparo. 6 O aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas.
Tendo em vista essas definições alguns autores afirmam a importância do porquê
do trabalho das artes com as crianças, Di Leo
(1985 p. 196) “livre das limitações de tempo e
espaço, as artes falam uma linguagem universal, comunicando pensamentos e sentimentos
acima e além das inclinações básicas de nossa natureza animal ”.
Biasoli afirma a importância das artes
para o professor, ela diz que: (1999 p. 128)
“Todos os professores foram unânimes em ressaltar a importância da arte não só na escolha
dos cursos que realizaram, mas também em
suas vidas. Até mesmo o professor que não
tem formação acadêmica em artes apontou a
relevância das experiências artísticas por ele
vivenciadas em sua educação básica e na
condição de professor do ensino fundamental,
quando trabalhava com alguma atividade artística em colaboração com outros professores”.

Lowenfeld, é um autor que melhor explica o que é a arte para a criança, segundo
ele: (1976 p. 19) “Para nossos filhos, a arte
pode constituir o equilíbrio necessário entre o
intelecto e as emoções. Pode tornar-se como
sendo um apoio que procuram naturalmente –
ainda que de modo inconsciente – cada vez
que alguma coisa os aborrece; uma amiga à
qual as crianças se dirigiram, quando as palavras se tornarem inadequadas.
Mas como trabalhar a arte na escola?
Ferreira é quem melhor nos explica, segundo
ela (2008 p. 19) “A arte na educação deve ser
baseada na liberdade de expressão e no respeito às diversidades culturais dos indivíduos”.
Ela continua dizendo: (2008 p. 20) “A arte-educação tem também como finalidade fornecer experiências que ajudem a criança a refletir
sobre a arte, desenvolver valores, sentimentos,
sensações e uma visão crítica do mundo que
a cerca”.
O Referencial Curricular Nacional para
a educação infantil valida as ideias desses autores, mas foca o ensino das artes na área das
artes visuais, lá afirma que (1998 p. 85). “Tal
como a música, as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes
de expressão e comunicação humanas, o que,
por si só, justifica sua presença no contexto da
educação, de um modo geral, e na educação
infantil, particularmente”.
E quais seriam os objetivos para o trabalho com arte na educação infantil?
O Referencial Curricular Nacional para
a educação infantil sugere os seguintes objetivos para o trabalho com crianças de zero a
seis anos:
- Ampliar o conhecimento de mundo
que possuem, manipulando diferentes objetos
e materiais, explorando suas características,
propriedades e possibilidade de manuseio e
entrando em contado com formas diversas de
expressão artística;
- Utilizar diversos materiais gráficos e
plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação;
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- Interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças pelas diversas
obras artísticas com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e
da cultura;
- Produzir trabalhos de artes, utilizando a linguagem dos desenhos, da pintura, da
modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito
pelo processo de produção e criação (BRASIL,
1998).
Quanto ao conteúdo a ser trabalhado
em sala de aula, o Referencial Curricular Nacional para a educação infantil (1998) se divide
em duas áreas a serem trabalhadas: o fazer
artístico e a apreciação em artes visuais.
Na primeira área de conteúdo trabalha-se a manipulação de materiais variados
produzindo desenhos; na utilização de algumas técnicas para pintar, esculpir; na exploração de diferentes movimentos gestuais; no
cuidado com o próprio corpo e também dos
materiais e trabalhos produzido e o principal na
valorização dos trabalhos feitos pelos colegas
e o próprio.
Já na segunda área de conteúdo trabalha-se: na observação e identificação de obras
diversas; no conhecimento dos tipos de produções artísticas variadas, na observação dos
elementos que constituem a linguagem visual;
na apreciação propriamente dita das artes visuais estabelecendo relação com as suas experiências pessoais.
O ensino da arte deve considerar a espontaneidade, a imaginação, a percepção, a
interação e a cognição das crianças em cada
fase de desenvolvimento, num trabalho integrado que favoreça o exercício pleno das diversas
potencialidades e dimensões humanas, a formação de memórias individuais e coletivas que
acompanham o ser humano e todas as suas
ações. O ensino de arte atende a princípios
estéticos da procura do belo, portanto, não tem
como objetivo formar artistas, mas sim oferecer
às crianças oportunidades de se manifestarem
artística e culturalmente, apropriando-se da
linguagem da arte de forma sensível, criativa
e lúdica para compreender a si mesmas, ao

mundo e as relações sociais nas quais estão
inseridas (BRASIL, 1998).
Os conteúdos de artes trabalhados
dentro das salas de aulas devem estar dentro
do Referencial Curricular Nacional para a educação infantil, mas muitos professores diferem
nas aulas das aulas de artes abrangentes em
geral não ficando somente focado nas artes
visuais. Sendo assim o conteúdo trabalhado
precisa abranger também: música, sons da natureza, dança, o desenvolvimento da imaginação, sensibilidade, espontaneidade e a expressão (BRASIL, 1998).
Atualizando as informações quanto a
currículo, o mais atual documento norteador da
educação brasileira a Base Nacional Curricular
Nacional (2017 p. 39) íntegra quanto o ensino
de artes ambos os documentos anteriormente
descritos pois coloca o ensino de arte como
um campo de experiência a ser trabalhado na
educação infantil tendo como nome traços,
sons, cores e formas que deve ser trabalhado
da seguinte forma.
“Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e
universais, no cotidiano da instituição escolar,
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas
de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.
Com base nessas experiências, as
crianças conseguem se expressar por várias
linguagens, criando suas próprias produções
artísticas ou culturais, exercitando a autoria
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos,
danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos
materiais e de recursos tecnológicos.
Portanto a Educação Infantil precisa
promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação
e apreciação artística, de modo a favorecer o
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e das expressões pessoais das crianças,
permitindo que se aproprie e reconfiguram, permanentemente, a cultura e potencializam suas
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singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas”.
Ferreira explica de uma forma geral
como esses conteúdos podem ser trabalhados
na sala de aula (2008 p. 22) “A criação de
trabalhos por meio do seu próprio esforço, levar a criança a descobertas por si mesma, a
inventar e criar suas ideias, não dar respostas
prontas para todas as suas indagações, não
permitindo, assim, que a criança dependa do
pensamento”.
Continuando com Ferreira (2008 p.
23) “O trabalho artístico deve ser espontâneo
e criativo. Não se devem entregar à criança
desenhos prontos para colorir nem mostrar a
criança como se pinta, pois, o tornará insensível ao meio”.
Outro fator importante citado pela autora é a apreciação dos trabalhos (2008 p. 23)
“a arte infantil deve ser apreciada, levando em
conta a sua fase de desenvolvimento. Deve-se
observar a individualidade, as ideias, o simbolismo mental e emocional do trabalho artístico
da criança”.
E para valorização desses trabalhos ela
sugere uma atitude simples do professor que é
de suma importância, (2008 p. 23) “Como incentivo, o professor deve sempre expor os trabalhos de todas as crianças, não levando em
conta somente os melhores trabalhos. Deve-se
por isso evitar concursos que levem a premiações ou comparações”.
- Fusari e Ferraz (1993 p. 63) enfatizam
que no trabalho com artes o professor trabalhe
com:
- Documentos artísticos produzidos
culturalmente (pinturas, esculturas, gravuras,
filmes, arquitetura, fotografias, partituras, gravações em áudio e vídeo, textos dramáticos,
roteiros etc.);
- Informações complementares elaboradas pelo próprio professor, pela mídia ou
contidas em publicações especializadas (textos, livros, teses, artigos em jornais, revistas,
catálogos);
- Materiais e instrumentos para produções artísticas (papéis, tintas, lápis, argila, madeira, pedra, tecido, arame, luz ... instrumentos

sonoros, musicais, microfones ... roupas ou figurinos, pincéis, gravadores, câmeras de fotografia, de vídeo etc.).
Como forma de incentivar o desenho
Lowenfeld (1977, p. 96) destaca que a criança
aprende a imitar os traços que viu alguém fazendo e, para ajudá-la a aumentar a confiança
nas suas possibilidades, os pais e professores
devem incentivar esse ato, objetivando o aumento de sua autoconfiança.

O DESENHO INFANTIL
SUAS CARACTERÍSTICAS E
PECULIARIDADES
O desenho para muitas pessoas é somente um conjunto de linhas feitas de forma
aleatória pelas crianças ou de forma artística
quando feito por pessoas com maior conhecimento, novamente recorremos ao dicionário
Aurélio (1999 p. 648) para elucidar o que para
a criança é desenho e desenhar, temos as seguintes definições: Desenhar [do italiano disegnare] verbo transitivo direto. 3 Descrever, apresentar, caracterizar, oralmente ou por escrito.
Desenho [derivado de desenhar] 9 Figurado,
intento, propósito, desígnio.”
Levando em conta esses significados,
sabemos que toda criança desenha, mesmo
as menores gostam dessa atividade, mas por
quê? Moreira explica (1993 p. 15) “A criança
desenha para brincar”. (1993 p. 16) “A criança
desenhando está afirmando a sua capacidade
de designar. Desenha brinquedos, brinca com
desenhos”.
Derdyk (2003 p. 50) também reafirma
essa função lúdica do desenho da criança,
pois diz que: “a criança desenha, entre outras
coisas, para divertir-se. Um jogo que não exige companheiros, no qual a criança é dona de
suas próprias regras”.
O desenho exerce outra função interessante, Ferreira (1998 p. 59) diz o seguinte:
“imaginando, figurando, interpretando e falando, a criança compõe seu desenho e cria um
modo de comunicar seus pensamentos”. Complementando essa ideia Moreira (1993 p. 20)
diz: “O desenho é para a criança uma lingua673
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gem como o gesto ou a fala. A criança desenha para falar e poder registrar a sua fala. Para
escrever. O desenho é a sua primeira escrita”.
Tendo em vista essa informação, um dos recursos utilizados pelos psicólogos para fazer o
diagnóstico de problemas de ordem emocional
de crianças é pela análise do desenho, mas
não entraremos em detalhes agora será retomado adiante esse assunto.
Para Nicolau (2001 p. 10) “O desenho
infantil começa cedo. Entre os dezoito e vinte e
quatro meses, a criança começa a rabiscar ou
garatujar e se surpreende ao ver que o movimento de sua mão agarrada a um lápis deixa
um traço ou sinal no papel”.
Continuando com Nicolau (2001 p. 10)
“Os primeiros traços de linha sobre o papel
constituem um passo muito importante do desenvolvimento infantil, pois representam o início da expressão que conduzirá a criança ao
desenho, à pintura e também à escrita”.
Quanto às características dos desenhos antes de tudo devemos entender que
pelo desenho pode-se avaliar seu aspecto de
desenvolvimento, Ferreira (2008 p. 25) afirma
que: “O processo de desenvolvimento gráfico
infantil está ligado ao desenvolvimento físico,
social, intelectual e afetivo-emocional da criança”.
Lowenfeld (1977 p.219) foi quem melhor explicou de forma clara as fases de desenvolvimento do desenho infantil. São elas: “a rabiscação ou garatuja, a figuração, a figuração
esquemática e a figuração realista”. Como neste trabalho o foco é em crianças da educação
infantil, serão somente descritas as características das primeiras e segundas fases. A garatuja
subdivide-se em garatuja desordenada, garatuja ordenada e garatuja identificada.
Segundo Lowenfeld, (1977 p.220) descreve as garatujas desordenadas como traçados sem sentido, sem um controle e desordenados, com diversas variações em comprimento
e direção; as crianças que fazem ainda garatujas não possuem um controle viso motor preciso, e suas ações produzem diferentes rabiscos,
que muitas vezes as crianças não olham para
o papel no momento em que fazem; nas gara-

tujas as crianças seguram o lápis ou o giz de
diferentes formas, com ambas as mãos, muitas
vezes; não há uma intenção para ser representada, geralmente a criança está brincando ao
fazer seu desenho; muitas crianças não conseguem respeitar os limites da folha, por isso é
interessante dar bastante espaço especialmente nos primeiros desenhos; as crianças muitas
vezes não se preocupam com a cor que está
utilizando, algumas trocam muitas vezes a cor,
e outras utilizam apenas uma cor; nesses primeiros desenhos as crianças precisam sentir o
reforço e o acompanhamento dos adultos.
Entretanto as garatujas ordenadas
possuem outras características como, nelas as
crianças já possuem um controle viso motor
do seu desenho; as crianças descobriram ligações entre os seus movimentos, as diferenças
de traços que faz no papel e essa descoberta
acaba estimulando para experimentar novos
movimentos; as crianças na garatuja ordenada descobre ligação entre seus movimentos
e os traços que faz no papel descobrindo e
estimulando e variando os seus movimentos;
geralmente esses traçados são amplos e vigorosos, podendo ser longitudinais ou circulares;
algumas crianças se preocupam e trocam de
cores diferentes; nessa etapa as crianças demonstram prazer em preencher a maior parte
da folha e ensaia uma variedade de maneiras
de segurar o lápis; o domínio, ao dirigir os movimentos, lhe dá grande prazer e confiança.
Nas garatujas identificadas as crianças
passam a fazer identificação entre seus movimentos e o mundo envolta, nesse momento
começam a atribuir nomes às suas garatujas;
algumas vezes muda do pensamento cinestésico para o imaginativo, intencionando seus
desenhos, não impedindo de desfrutar o movimento físico, especialmente quando recebe um
novo material do desenho, que ela explora em
todas possibilidades; nessa fase é importante
que os pais e professores demonstram para as
crianças confiança, compreensão e entusiasmo por esse novo modo de pensar, sem que
as crianças sejam forçadas a darem explicações sobre o que desenham.
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Na fase pré-esquemática vai dos quatro
aos sete anos de idade e apresenta algumas
características pois nessa fase as crianças já
possuem uma forma consciente, indicando
prioridade e modos em organizar suas relações com o ambiente; as crianças buscam
novos conceitos; nesta fase os símbolos representativos mudam com mais frequência; as
representações das crianças indicam o início
de um processo mental ordenado; em muitos
desenhos são desproporcionais, e muitas vezes apresentam alguns exageros e omissões;
algumas correspondências entre cor e objetos
e de caráter afetivo; utilizando o espaço ainda
é desordenado e não há uma relação entre todos os objetos representados nos desenhos;
as crianças necessitam da compreensão e do
interesse do adulto, por serem fatores que dão
apoio e favorecem algumas atividades.
Retomando um assunto descrito anteriormente, o desenho serve para a criança
se expressar, é a primeira forma de linguagem
dela, por isso muitos psicólogos utilizam-se
dele como uma ferramenta para ajudar no
diagnóstico de problemas emocionais. Di Leo
afirma (1985 p. 13) “uma avaliação válida de
qualquer aspecto do comportamento deve levar em consideração a idade do sujeito e o
nível do desenvolvimento”. Alguns psicólogos
mais especificamente usam o desenho da figura humana, pois acreditam que nesses é que
se encontram mais detalhes relativos, Klepsch
(1984 p. 22 e 23) acredita que existam quatro usos projetivos para os desenhos da figura
humana são eles: como medida de personalidade.
Por meio do desenho de uma pessoa,
pode-se obter informações a respeito da unicidade do desenhista e descobrir como ele vê a
si mesmo; desenhos de grupos são úteis se se
quer descobrir como uma criança percebe a si
mesma dentro do grupo específico desenhado;
como medida de valores grupais. O desenho
de uma pessoa também fornece indícios para
valores grupais, uma vez que as crianças tendem a desenhar o tipo de indivíduo que mais
admiram e respeitam; como medida de atitude.
Fazendo as crianças desenharem pessoas es-

pecíficas, com quem entram em contato, pode-se aprender quais são as suas atitudes em
relação a essas pessoas.”
O desenho infantil é algo fascinante,
sendo que por meio dele podemos avaliar aspectos relevantes da criança. Klepsch (1984 p.
53) cita alguns aspectos bem específicos, são
eles:
- Tamanho: a) desenhos grandes, que
ocupam a página inteira, são muitas vezes desenhados por crianças agressivas, com controles internos mal resolvidos. B) desenhos pequenos, com uma a duas ou três polegadas de
altura, são feitos por crianças tímidas, acanhadas ou retraídas e o tamanho pequeno reflete a
sua insegurança.
- ênfases e exagerações: a) cabeças,
tanto cabeças grandes como pequenas são
desenhadas por indivíduos que se sentem intelectualmente inadequados. B) bocas, uma vez
que a boca é uma fonte importante de comunicação, as crianças com transtornos de linguagem e da fala, que são preocupadas com seu
comprometimento, podem aumentar a boca
ou fazê-la sobressair, por meio de linhas pesadas. C) olhos – vazios sem pupila, podem ser
desenhados por crianças que têm problemas
de aprendizagem, de processamento visual da
informação. D) braços grandes ou compridos
podem ser desenhados por crianças que querem controlar ou por aquelas que querem força
e poder.
Pequenos ou debilmente desenhados
são frequentemente desenhados por crianças
que temem o poder, que percebem a si mesmo
como fracas e ineficientes e que percebem uma
falta de aproveitamento pessoal. e\0 pés, grandes são desenhados por aqueles que desejam
segurança. f) narizes- crianças asmáticas frequentemente aumentam ou enfatizam o nariz,
por causa dos seus problemas respiratórios. g)
orelhas – aumentadas podem ser desenhadas
por crianças com problemas de audição.
- Omissões: a) mãos – a omissão sugere insegurança e dificuldade em lidar com o
ambiente. b) braços – quando são omitidos, a
criança se sente inadequada e ineficiente. d)
nariz-é muitas vezes considerado como um sím675
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bolo da luta pelo poder e se omitido, a criança
pode se sentir impotente. e) boca – omissões
deste órgão de comunicação podem sugerir dificuldade em se relacionar com os outros.
Dentes: os dentes representam agressividade.
Órgãos sexuais – quando são desenhados podem ser considerados como indicadores de agressividade, ansiedade corporal
aguda e mal controle dos impulsos.
Botões – umbigo: representam dependência e são muitas vezes desenhadas por
crianças pequenas até a idade de seis ou sete
anos. Depois a inclusão pode sugerir dependência exagerada.
Outro aspecto importante a ser analisado no desenho são as cores, nesse aspecto
Barbosa (17 de junho de 2010) diz que: não
se pode fazer interpretações isoladas sobre as
cores utilizadas, colocando de lado o traçado,
a dimensão do desenho, a orientação espacial
e outros elementos, mas pode-se notar que
existem crianças que usam apenas uma determinada cor ou fazem uso excessivo de cores.
O uso de muitas cores é normal quando se trata de crianças menores e diz respeito
a uma escolha emocional da cor, já crianças
com mais de cinco anos procuram se adaptar
às convenções e se aproximar da realidade:
tronco marrom, copa verde, telhado vermelho.
A escolha de uma cor para o desenho
todo, normalmente corresponde a crianças com
maior dificuldade para estabelecer relações interpessoais. O preto da nossa cultura tem uma
relação direta com morte, luto, coisas nefastas
e assustam os pais e educadores, quando uma
criança apresenta um desenho com esta cor.
Deve-se levar em consideração que essa cor é
utilizada para representar uma série de coisas,
como fumaça, cabelos, sapatos, mas o uso
indiscriminado do preto pode sugerir tristeza,
ansiedade ou até repressão das emoções.
A simbologia das cores varia nas diversas situações vivenciadas pela criança, mas
quanto mais bizarro for a utilização de uma cor,
maior a probabilidade de conflitos emocionais.
Mas mesmo entre os psicólogos, existe um consenso de que não se devem fazer

projeções precipitadas acerca de uma criança
só tendo o seu desenho como única fonte de
informação, Cox (2007 pp. 96 e 97): antes de
concluir precipitadamente que as muitas características estranhas de um desenho infantil
podem atribuir a algum problema emocional
ou falha de personalidade, deveríamos verificar
se elas não são simplesmente soluções para
os problemas habituais de planejamento que
qualquer criança ou adulto tem de enfrentar ao
representar uma pessoa, que partes do corpo
incluir, qual o melhor modo de representá-las,
como arrumá-las em conjunto, como conseguir
as proporções corretas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte deve ser ensinada desde cedo para as crianças, temos que ter em vista os benefícios que esse aprendizado acarretará para elas, não podemos ignorar a evolução cognitiva que
as crianças da atualidade têm em relação às crianças de outras gerações.
Elas aprendem desde cedo a mexer em aparelhos eletrônicos como computador e celular, ora por meio do manuseio desses equipamentos elas têm acesso às artes no geral de uma
forma intensa. Nós professores devemos incentivá-las nessa busca criando um senso crítico
para que elas saibam distinguir o que é bom do ruim, formando apreciadores de arte.
Infelizmente para muitos professores o trabalho com arte fica limitado à pintura de desenhos prontos e na comemoração de datas festivas. O ideal é deixar as crianças desenharem
livremente sem pré-julgamentos nem preconceitos.
Fora isso, a arte na educação infantil serve para unir diferentes conteúdos como língua
portuguesa, matemática, geografia e geometria entre outros. A arte torna-se uma ferramenta
prazerosa para se realizar um aprendizado significativo. Afinal quais aulas nós recordamos da
infância? Com certeza as que envolviam músicas, desenhos ou brincadeiras e não aquelas nas
quais era somente com o professor falando na frente da lousa.
O desenho infantil é algo extraordinário, com o qual conseguimos conhecer a criança,
sua personalidade e individualidade. Cada criança é um ser único e especial. Pelo desenho pode-se também analisar seu comportamento sabendo se esse é nocivo ou não.
É um grande desafio para qualquer professor trabalhar as artes em sala de aula. Sendo
necessário que o professor seja criativo usando de diferentes recursos nessa tarefa, e buscar
sempre pesquisar e entender as fases do desenvolvimento infantil. É muito importante que ocorra sempre formações que busquem trazer técnicas, ideias e práticas educativas que consigam
desenvolver cada vez mais a imaginação e a criatividade das crianças.
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ESTIMULAÇÃO SENSORIAL E
PSICOMOTRICIDADE

RESUMO: O presente artigo pretende expressar a revisão bibliográfica realizada no âmbito do
estudo da estimulação sensorial e da psicomotricidade. Primeiramente, será analisado o conceito de estimulação sensorial, sem seguida serão apresentados os aspectos no bojo da relevância da psicomotricidade, bem como será analisada a questão do desenvolvimento motor
e das dificuldades de aprendizagem. As considerações finais apontam para a compreensão
de que a psicomotricidade deve ser contemplada por meio da estimulação sensorial precocemente, pois, impacta diretamente no desenvolvimento do indivíduo contribuindo para a observação de possíveis dificuldades de aprendizagem na observância da oralidade, movimento,
interação e que com o trabalho psicomotor adequado contribuirá para o rendimento escolar
do estudante no futuro. A análise conclusiva aponta ainda para a relevância do trabalho psicomotor com crianças autistas bem como a importância deste para o desenvolvimento do
sujeito por toda a vida. Esta é uma discussão inicial, tendo em vista que este assunto é relativamente atual na perspectiva educacional.

Palavras-chave: Educação; Psicomotricidade; Estimulação Sensorial.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade é relevante para a formação do indivíduo, tendo como foco o estímulo por meio do movimento, contemplando as dimensões afetivas, cognitivas,
motoras e sociais inerentes ao desenvolvimento humano.

Durante a infância as crianças relacionam-se com o mundo de forma ampla e potente,
nesta perspectiva observa-se de suma importância o estímulo sensorial sendo na primeira infância o período de maior plasticidade neural, onde a criança possui mais facilidade para aprender.
Neste contexto, todos os atores envolvidos no processo de aprendizagem devem estimular o desenvolvimento psicomotor, sua importância neste momento refere-se à questão de que é
por meio do movimento que a criança explora o mundo.
No contexto educativo verifica-se o importante papel do professor que atua na educação
infantil tendo em vista propiciar ações que se referem à dinâmica psicomotora e em sua relação
com o movimento, afetividade, pensamento, motricidade e linguagem, ampliando assim as capacidades de compreensão e desenvolvimento.
A criança desde o nascimento vai desenvolvendo-se na perspectiva do movimento, onde
se expressa através da linguagem corporal, sendo esta uma das maneiras de interagir inicialmente com os pais e posteriormente com os sujeitos em suas relações.
A infância na contemporaneidade vem ganhando perspectivas diferentes que referem-se
ao entendimento da maneira como a criança se desenvolve, e da importância das experiências,
das interações e do brincar como a maneira peculiar como a criança aprende.
A escola é, portanto, um espaço fundamental para que as crianças possam experimentar
as novas vivências, a psicomotricidade é facilmente observada no contexto da educação infantil
sendo considerada como uma importante ferramenta que subsidia a estruturação do desenvolvimento das crianças relacionando as experiências motoras, cognitivas e afetivas fundamentais
para o desenvolvimento do sujeito.
A psicomotricidade é utilizada em face de contribuir com lacunas deixadas durante o
processo de desenvolvimento infantil, tendo em vista as privações pelo movimento e da experiência lúdico-espacial, o que é comum na observância de que na contemporaneidade os modos
de vida da sociedade não ressaltam as experiências corporais, cada vez mais as pessoas estão
se tornando sedentárias, as crianças precocemente tem acesso às ferramentas tecnológicas que
aproximam a realidade virtual e distanciam a vida na perspectiva das interações com o outro e
com o meio.
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Desta maneira é comum no âmbito escolar, nos depararmos com crianças com profundos prejuízos no que refere-se a oralidade, ao desenvolvimento motor, e também com dificuldades em sua integração social. Assim o trabalho psicomotor apresenta-se como meio para auxiliar neste processo, e torna-se mais potente quando há a participação das famílias possibilitando
que sejam estabelecidas novas condutas no ambiente familiar que gerarão impacto no contexto
educativo.
Os pressupostos legais da educação infantil já referem-se a importância de considerar
as especificidades das experiências da criança no ambiente educativo, como é apresentado nos
objetivos propostos no RCNEI (1998):
[...] cuidar da criança é, sobretudo, dar atenção a ela como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades. Isso inclui interessar-se sobre o que a criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o mundo, visando à ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a tornarão mais independente e mais autônoma (BRASIL, 1998a, p. 25).

Em consonância ao exposto, observa-se que há a necessidade de os educadores aperfeiçoarem os seus conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil de forma integral, tendo em
vista que é através das experiências e dos estímulos sensoriais que o sujeito se desenvolverá.
Assim, os estímulos psicomotores são fundamentais para que a criança tenha êxito em
seu desenvolvimento escolar e desenvolva-se plenamente. Desta forma o presente material monográfico contempla os estudos da psicomotricidade tendo em vista a análise da relevância do
estímulo sensorial para o desenvolvimento do indivíduo.
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ESTIMULAÇÃO SENSORIAL
A psicomotricidade refere-se ao estudo
do homem por meio da interação através do
movimento do seu corpo em sua relação com
o mundo externo e interno (maturação, aquisições cognitivas e afetivas).
Os conhecimentos relativos à psicologia, biologia, sociologia são a base da psicomotricidade gerando assim o entendimento no
que tange aos aspectos relacionados ao movimento, ao intelecto e a afetividade. Por meio da
estimulação sensorial da criança, através das
atividades lúdicas pertinentes a sua etapa do
desenvolvimento, há um processo harmônico
que contribui para sua evolução.
Esta estimulação é relevante para todas
as crianças, pois é através das experiências
com os sentidos que elas descobrem o mundo e desenvolvem importantes habilidades que
referem-se a aprendizagem, a interação social,
coordenação motora, memória, equilíbrio, criatividade e etc.
Observa-se que a estimulação sensorial
é importante tendo em vista que o movimento
é uma forma de expressão, de comunicação e
de relação com o outro, desta maneira, é relevante observar a maneira como o indivíduo
desenvolve em uma perspectiva neurológica.
Os neurônios de uma criança ao nascer estão prontos para o desenvolvimento por
meio dos estímulos sensoriais, verifica-se que
os primeiros anos de vida são determinantes
para a assimilação de informações tendo em
vista à plasticidade neuronal vista como a capacidade de reorganizar as funções do sistema
nervoso:

Numa forma abrangente, plasticidade neural pode ser
definida como uma mudança adaptativa na estrutura e nas funções do sistema nervoso, que ocorre em
qualquer estágio da ontogenia, como função de interações com o ambiente interno ou externo ou, ainda,
como resultado de injúrias, de traumatismos ou de lesões que afetam o ambiente neural (PHELPS, 1990).

A atividade neural deriva de vários estímulos sensoriais oriundos dos estímulos captados pela audição, tato, olfato e paladar, verifica-se assim a importância do estímulo precoce
para o desenvolvimento das habilidades.
O desenvolvimento da criança dar-se-á pela capacidade de organização sensorial,
na integração das informações recebidas por
meio dos sentidos, sensações e experiências.
Portanto a estimulação sensorial é fundamental para que a criança aprimore a motricidade fina, o equilíbrio, o esquema corporal, a organização espacial e temporal, sendo que a
psicomotricidade auxilia também no processo
de autorregulação, contribuindo no aprimoramento da aprendizagem e no desenvolvimento
psicomotor.
Na educação infantil a psicomotricidade tem como destaque as ações voltadas ao
movimento e em suas manifestações motoras,
para que se amplie o desenvolvimento dos aspectos relativos à motricidade das crianças.
As mais recentes teorias revelam que
a psicomotricidade contribui na construção
do conhecimento, favorecendo o processo de
ensino aprendizagem na educação infantil, demonstrando, portanto, a necessidade da educação psicomotora nas escolas desde a primeira infância.
A educação psicomotora por meio da
estimulação sensorial contribui para o desenvolvimento físico, psíquico e social infantil o
que reflete em benefícios que podem ser perceptíveis na fase adulta.
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A RELEVÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE
Segundo a Associação Brasileira de
Psicomotricidade, este é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências
vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de
sua individualidade, sua linguagem e sua socialização.

• Relaciona as noções básicas de cor, forma, tamanho e quantidades;
• Favorece a integração social por meio
de brincadeiras em grupo;
• Auxilia no desenvolvimento da personalidade;
• Contempla aspectos referentes ao autoconceito, auto-estima, propiciando a segurança emocional.
A psicomotricidade é indicada também
para o trabalho com crianças autistas, tendo
em vista que são comuns neste caso as particularidades sensoriais que podem variar na
intensidade, bem como na maneira como as
experiências sensoriais são vivenciadas.

A educação psicomotora deve ser enfatizada é iniciada na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares e
escolares; leva a criança a tomar consciência
de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente
No autismo é comum ocorrer a hipera coordenação de seus gestos e movimentos,
ao mesmo tempo em que desenvolve a inteli- sensibilidade onde as crianças apresentam a
audição, tato ou o paladar ultrassensíveis, o
gência.
que faz com que estes se estressam com baDeve ser praticada desde a mais tenra rulhos distintos, ou sejam intolerantes a deteridade, conduzida com perseverança, permite minados tecidos.
prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas. (LE BOULCH, 1984, p. 24).
O objetivo principal da psicomotricidade refere-se a propiciar a integração da criança
consigo mesma e com o mundo que a cerca,
sendo este um meio para auxiliar a criança a
se expressar e fundamenta-se também por sua
contribuição acerca do equilíbrio emocional.
São benefícios do trabalho psicomotor:
• Melhora o controle corporal por meio
das habilidades psicomotoras que refletem
na aprendizagem, no domínio e na adaptação dos movimentos corporais;
• Contribui para o controle postural, lateralidade, equilíbrio, coordenação, localização
temporal e espacial;
• Favorece a percepção e a discriminação
de objetos e seus diferentes usos;
• Desenvolve hábitos que aprimoram o
aprendizado, a memória, a atenção, a concentração e a criatividade;
• Contempla as noções espaciais;

De outro modo existem crianças que
necessitam de estímulos mais intensos para
que possam identificar as comandas. Desta
forma a estimulação sensorial auxilia diretamente as crianças autistas, pois permite trabalhar a hiper ou a hipo sensibilidade propiciando a melhoria na qualidade de vida do sujeito.
A psicomotricidade, portanto, é recomendada
como tratamento para o autismo, tendo em vista sua importante contribuição no que tange ao
desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo.
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A aprendizagem ocorre por meio de
um processo que envolve inúmeros sistemas e
a organização de habilidades diversas incluinA psicomotricidade é uma área do co- do as de ordem motora. Em conformidade cito
nhecimento que refere-se ao estudo dos movi- Piaget (1996):
mentos do corpo humano e sua influência no
que tange aos aspectos neurológicos, emocionais e intelectuais bem como sua integração
A inteligência não começa, pois, nem pelo cocom as experiências vividas,

O DESENVOLVIMENTO MOTOR E AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

O ato motor humano, embora possa ser estudado
em uma abordagem modular nos seus elementos
ou fragmentos componenciais (sensoriais neuronais,
motivacionais, motores, etc.) não pode ser expresso isoladamente de um contexto comportamental,
uma vez que a sua execução é inseparável dos fins
e dos objetivos a atingir (FONSECA, 2008, p.488).

nhecimento do eu nem pelo das coisas, enquanto tais, mais pelo conhecimento da sua interação:
e é ao orientar-se simultaneamente para os dois pólos dessa interação que ela organiza o mundo, organizando-se a si mesma (PIAGET, 1996, p. 361).

Desta maneira observa-se a importância de valorizar a psicomotricidade nas ações
com as crianças no que refere-se ainda o desenvolvimento pois constitui-se como linguagem que relaciona o meio físico ao humano na
mobilização das pessoas por meio das múltiplas expressões. Acerca do conceito de psicomotricidade, Otoni (2007) refere-se:

A criança deve vivenciar o seu corpo
através de uma motricidade não condicionada,
em que os grandes grupos musculares participem e preparem os pequenos músculos, responsáveis por tarefas mais precisas e ajustadas. Antes de pegar num lápis, a criança já
deve ter, em termos históricos, uma grande uti- A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade a conceitua
lização da sua mão em contato com inúmeros como sendo uma ciência que estuda o homem através
do seu movimento nas diversas relações, tendo como
objetos (FONSECA, 1993, p. 89).
O objetivo é portanto relacionado ao
desenvolvimento do aluno em sua organização
espacial e também temporal, propiciando assim a melhora no equilíbrio, na coordenação
motora e na motricidade fina. Segundo Fonseca (2004, p. 10), a psicomotricidade é atualmente concebida como a integração superior
da motricidade, produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio. É um instrumento privilegiado através do qual a consciência se
forma e se materializa.

objeto de estudo o corpo e a sua expressão dinâmica. A Psicomotricidade se dá a partir da articulação
movimento/ corpo/ relação. Diante do somatório de
forças que atuam no corpo – choros, medos, alegrias,
tristezas, etc. – a criança estrutura suas marcas, buscando qualificar seus afetos e elaborar as suas ideias.
Constituindo-se como pessoa (OTONI, 2007, p.1).
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Para Le Boulch (2001), será através
desta maturação que as estruturas potenciais
irão tornar-se funcionais e tal exercício desencadeará uma nova maturação revelando-se em
novas estruturas (LE BOULCH, 2001, p. 41).
Em seu percurso histórico a psicomotricidade
apresenta-se inicialmente na perspectiva médica por meio dos neurologistas devido a necessidade de se compreender as estruturas cerebrais, posteriormente os psiquiatras também
dedicaram-se ao seu estudo devido a classificação de fatores patológicos.

Desta maneira observa-se que na contemporaneidade há grandes desafios em face
de se estimular as crianças, sem que se perca
a ludicidade característica da faixa etária contemplada.Deve-se permitir que a criança viva
as experiências para cada etapa de seu desenvolvimento e que se garanta o direito ao brincar, deste modo a educação psicomotora tem
o principal objetivo a utilização do corpo como
meio para a criança comunicar-se com o mundo, por meio da experimentação, da interação,
das descobertas, tendo em vista resgatar a sua
memória motora cognitiva e social.

No início do século XIX foram iniciados
os estudos relativos à psicomotricidade, através das pesquisas referentes ao corpo em relação a neurofisiologia, os estudiosos começam
a constatar que ocorrem diferentes disfunções
no indivíduo sem que o cérebro seja lesionado.

A psicomotricidade é uma importante
área do conhecimento e refere-se ao desenvolvimento psicomotor inerente ao ser humano,
esse campo de estudo refere-se à investigação
das relações entre o psiquismo e a motricidade corporal, no que refere-se ainda as funções
neurofisiológicas bem como das experiências
A psicomotricidade constitui-se assim sensoriais, afetivas, emocionais, e das construna compreensão do psiquismo e dos elemen- ções mentais que relacionam-se diretamente
tos referentes à construção da imagem e da aos processos relacionais e sociais.
representação de si. Desta maneira verifica-se
No bojo da contribuição da psicomoque a patologia psicomotora refere-se a ordem
psíquica. Para Fonseca (2004), a psicomotrici- tricidade no que refere-se às dificuldades de
dade constitui uma abordagem multidisciplinar aprendizagem observa-se que:
do corpo e da motricidade humana. (FONSEA aprendizagem é um processo de aquisição de inforCA, 2004, p. 12) r refere-se ainda:
A psicomotricidade como processo de intervenção
educativa, reeducativa e terapêutica em múltiplas estruturas de educação, reabilitação, saúde e segurança
social, nomeadamente em centros de saúde mental
infantil, de medicina psiquiátrica, de medicina física
e reabilitação, centros médico-psicopedagógicos, de
reeducação e apoio pedagógico, jardins da infância,
escolas pré-primárias, preparatórias e secundárias,
clínicas, centros de saúde, de segurança social, centros para a melhor idade (FONSECA, 2004, p.14).

mação e de padrões de comportamento, que se reflecte no aumento do reportório de competências e em que
a modificação do comportamento resulta da prática e
da experiência (BARROS, PEREIRA & GOES, 2008;
GODINHO, BARREIROS, MELO & MENDES, 2002).

As dificuldades de aprendizagem podem ser verificadas sobre diversas óticas, estas resultam de fatores internos e externos aos
indivíduos em virtude de diferentes situações
como stress, deficiência, abandono escolar,
dificuldades relacionais, dificuldades econômicas entre outros.
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Entretanto, as dificuldades de aprendizagem específicas situam-se ao nível cognitivo
e neurológico, sendo que estas afetam diretamente a aprendizagem (CRUZ, 2009; REBELO,
1993). Ainda há pouca literatura acerca das dificuldades de aprendizagem em linhas gerais,
portanto é importante esclarecer o conceito de
aprendizagem para que então se compreenda
os processos que referem-se às dificuldades
na aprendizagem do indivíduo.

A fim de identificar precocemente as dificuldades de
aprendizagem, devem-se ter em atenção alguns aspectos do comportamento, nomeadamente a compreensão auditiva (seguir instruções, reter pequenas
histórias e rimas, perceber a significação de palavras
e frase), a linguagem falada (vocabulário, estrutura
gramatical, formulação de ideias, contar histórias), a
orientação espacial (percepção figura-fundo, constância da forma, posição e relação de espaço, controlo
visuo-motor, copiar grafismos e figuras geométricas),
a psicomotricidade (equilíbrio, imitação de gestos, estruturação rítmica, coordenação óculo-manual e óculo-pedal) e o comportamento social e emocional (cooperação, atenção, responsabilidade, integração no
grupo, completamento de tarefas, discernimento, compreensão de situações novas), (FONSECA, 1984).

Segundo Fonseca (1984), a aprendizagem visa uma disponibilidade adaptativa a situações futuras, através da adaptação
a acontecimentos novos e imprevisíveis. Esta
não depende só dos estímulos apropriados,
mas também de uma condição interior própria
Em conformidade ao exposto, obserdo organismo, ou seja, da sua motivação para
va-se que a psicomotricidade desenvolve um
aprender (FONSECA, 1984).
importante papel no que refere-se às dificuldaObserva-se, portanto, que a aprendi- des de aprendizagem, pois por meio de uma
zagem demanda um grupo de requisitos míni- observação atenta pode-se identificar ainda na
mos, sem os quais podem ocorrer problemas primeira infância indícios de tais dificuldades,
na aprendizagem (FONSECA, 1984). Tais pro- no que tange a observação do movimento,
blemas ocasionam obstáculos que podem se postura corporal, oralidade, interação social,
prolongar durante toda a vida e interferir na raciocínio lógico entre outros aspectos.
fala, na leitura, na escrita, no raciocínio e na
Ressalta-se, portanto, o papel dos proresolução de problemas matemáticos, sendo
que cada criança apresenta um perfil de apren- fessores que por meio de sua ação intencional
dizagem próprio, com uma combinação única contribuem de forma grandiosa para o desende áreas fortes (talentos) e áreas fracas (vulne- volvimento de seu alunado. O trabalho psicomotor fornece bases nas áreas motoras, cognirabilidades), (FONSECA, 1985).
tivas, afetivas e emocionais que favorecem as
Assim, quando uma criança apresenta aprendizagens cognitivas, desta maneira é reproblemas no processo de aprendizagem em comendado o planejamento em face da educaseu ingresso à escola, tais aspectos podem ção psicomotora tendo em vista sua relevância
tornar-se em dificuldades de aprendizagem, como forma de prevenção e minimização de
impactos em virtude das dificuldades de aprenque incidirão em seu rendimento escolar:
dizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da presente pesquisa verificou-se a relevância da estimulação e da integração
sensorial como também é chamada, no que refere-se à capacidade fundamental de receber e
organizar as informações sensoriais, sendo esta a base da psicomotricidade.
A análise conclusiva aponta para a psicomotricidade como a compreensão da relação
entre a aprendizagem e as sensações do corpo e a cognição, sendo todos esses elementos
interconectados.
A psicomotricidade acontece por meio da estimulação sensorial sendo estabelecida
como método adequado para a educação na infância, no uso do lúdico por meio de jogos, brincadeiras e demais recursos inerentes ao universo infantil, pois ocorre em face do desenvolvimento, motor, afetivo e cognitivo, e ainda na compreensão do desenvolvimento integral do sujeito.
A estimulação sensorial é assim relevante, pois refere-se às diversas formas do indivíduo
de receber essas informações para então absorvê-las e respondê-las, desta forma a psicomotricidade atua no desenvolvimento de competências relacionadas à coordenação motora, interação social, criatividade, memória, equilíbrio e demais habilidades.
Conclui-se também que o movimento é intrínseco ao desenvolvimento humano e é uma
forma de expressão fundamental, devendo ser estimulado desde o início da vida, principalmente
na primeira infância que é onde as aprendizagens ocorrem por meio da exploração dos movimentos de si mesmo, no espaço e no contato com o outro, é exatamente neste período em que
ocorre a expansão da plasticidade neural.
Portanto o estímulo psicomotor é essencial para facilitar a percepção do indivíduo em
suas captações das informações, é importante também no que tange ao desenvolvimento da
motricidade fina, do equilíbrio, do esquema corporal, da organização espacial e temporal auxiliando também na autorregulação, no aprimoramento dos processos de aprendizagem e do
desenvolvimento psicomotor.
Verificou-se por meio da presente análise que a psicomotricidade permite também o desenvolvimento da autorregulação em face da questão afetiva e emocional, permitindo assim por
meio das propostas lúdicas auxiliar na autorregulação do sujeito.
A análise refere-se também às contribuições da psicomotricidade à luz da atuação frente
às dificuldades de aprendizagens, por meio de ações voltadas para as experiências em torno
das múltiplas linguagens a fim de considerar a maneira singular que cada sujeito tem de aprender e expressar-se.
A pesquisa aponta ainda para o trabalho com crianças com dificuldades de aprendizagem e portadoras do espectro autista no sentido de favorecer o aprendizado destes em suas
especificidades, adequando às propostas no bojo das características individuais de cada sujeito.
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Observa-se, portanto que as questões relacionadas ao neurodesenvolvimento que ocorre através dos estímulos psicomotores, são relacionadas, pois se compreende que o desenvolvimento inicia-se ainda no período gestacional, sendo que a partir do 4º mês desenvolve-se a
audição e os movimentos, esse desenvolvimento segue por toda a vida, porém tem um grande
destaque do nascimento até os seis anos de idade, sendo considerado como o tempo de ápice
da aprendizagem neural.
Assim, tendo em vista essas importantes constatações, observa-se como é necessário
o estímulo precoce para que sejam asseguradas as necessidades no âmbito fisiológico, afetivo,
de autonomia e socialização, movimento, jogos e brincadeiras, que incidirão no desenvolvimento
integral do sujeito.
A psicomotricidade é relacionada à estimulação e deve prever as seguintes etapas:
sensação, percepção, representação, integração e expressão. Em uma perspectiva etimológica
refere-se a seguinte definição da palavra: Psi= emocional; Co = cognitivo; Motric =movimento; e
Idade = desenvolvimento relacionado à idade.
Conclui-se por meio da pesquisa apresentada que a psicomotricidade e a estimulação
sensorial são relevantes para o trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem, pois
quanto maior o estímulo, mais facilidade a criança apresentará para aprender.
Assim, destaco que é fundamental o estímulo precoce, sendo este a ser explorado no
ambiente familiar a fim de colaborar com os desafios posteriores no âmbito escolar.
O trabalho do professor deve ser pautado no respeito das diversas formas do sujeito
aprender, devendo ser privilegiados os diferentes estímulos nos aspectos emocionais, cognitivos
e motores.
A educação psicomotora tem um papel importante na aquisição das aprendizagens, pois
relaciona-se com os pré-requisitos que propiciam as aprendizagens acadêmicas.
É, portanto, de suma importância a intervenção preventiva no que se refere à psicomotricidade com os estudantes que venham a manifestar dificuldades de aprendizagem nos anos
iniciais da escolarização.
Desta forma haverá possibilidades para reduzir e minimizar os impactos das dificuldades
o que irá impactar no rendimento escolar dos indivíduos. Assim, conclui-se que tudo aquilo que
diversos autores ao longo das décadas falaram acerca do desenvolvimento humano, vai se revelando ainda mais profundamente por meio das contribuições da neurociência
e
da psicologia sendo muito importante para o professor conhecer cada
vez mais a forma pela qual o sujeito aprende para contemplar em seus
procedimentos didáticos conteúdos relevantes em prol da qualidade
no processo de ensino-aprendizagem.
A psicomotricidade é, portanto, fundamental como objeto de
estudo para os professores com determinada relevância para a educação infantil e anos iniciais, tendo em vista a questão da estimulação
sensorial precoce e o impacto de sua utilização como recurso nos casos de crianças com dificuldades de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL
PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

RESUMO: O presente trabalho surgiu com o intuito de investigar sobre a história da literatura,
baseando-se em alguns principais autores da história, como: Andersen, La Fontaine e irmãos
Grimm. Nessa investigação, procurou-se observar os aspectos culturais e a característica da
composição literária e o que elas revelam sobre uma época, sabendo que, sobretudo, a literatura também é um instrumento cultural. Diante da importância cultural e histórica, além do
fortalecimento das bases leitoras, o trabalho trata do direito da criança e do adolescente de
ter acesso a textos literários em sala de aula e como se pode tratar de aspectos relevantes
relacionados ao desenvolvimento leitor dos alunos. Os gêneros literários, podem ser variados,
como: contos de fadas, lendas, mitos e outros, de modo que, cada um possui uma intenção e
um modo de ser contado.

Palavras-chave: Literatura; Crianças; Direitos; Contos.

692

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

INTRODUÇÃO

A

literatura infantil é importante por vários motivos na vida do ser humano. Ela é
indispensável para a criação de um mundo imaginário, em que por meio das experiências vividas, subjetivamente por meio das histórias, a criança consiga achar
várias formas de expressar o seu pensamento e sobretudo, se reconhecer nelas. Além do valor
do experimento e da fantasia, existe a aquisição do prazer da leitura. A contação de histórias,
bem como as histórias lidas, estão presentes na vida das pessoas desde que elas são bem pequenas. Cada família tem uma relação com a leitura diferente da outra.
Uma família pode contar histórias para os bebês, ao passo que outras podem achar que
é importante contar a partir de determinada idade. Da mesma forma que uma família pode contar
ou ler histórias em um determinado momento do dia, como por exemplo na hora de dormir, ao
passo que a outra, conta histórias na hora do café da manhã e daí por diante.
O contato com o livro, o manusear as suas páginas, o contato com as suas folhas, traz
uma experiência inigualável para a vida. O livro possui forma, possui cheiro e alguns, possuem
textura. São essas lembranças que ele carrega, além de todo o apanhado educativo que ele
oportuniza.
No entanto, no mundo moderno, com tantas formas de entretenimento e prazer, percebe-se que a sociedade de modo geral, tem deixado esse objeto tão importante de lado. Por conta
da revolução tecnológica e com o uso cada vez mais frequentes de smartphones, tablets, e todo
o tipo de tela, cada uma mais inovadora que a outra, tem tirado o foco dos adultos e consequentemente das crianças, criando uma distância cada vez maior entre elas e o livro.
Por esse motivo, tem sido cada vez mais difícil que os professores, especialmente dos
anos iniciais, conseguirem que as crianças se interessem pelos livros e pelas histórias que eles
trazem, estimulando o gosto pela leitura. Antigamente, a contação de histórias era um instrumento precioso nas escolas, tanto de ensino fundamental, nas séries iniciais, como no ensino
fundamental.
Contavam-se histórias para várias finalidades: para distrair, para entreter, para servir de
estratégia para algum conteúdo etc., deste modo, a contação sempre teve um papel importante
na formação das pessoas, também, nas práticas escolares. A contação de histórias consegue
elevar a criança em sua plenitude, instigando a sua imaginação, a sua criatividade, inventividade,
cognição, enfim, ela consegue tratar de assuntos importantes com leveza.
Ela tem o “poder” de despertar os sentimentos e de certa forma, contribuir com aspectos
sensíveis e cognitivos do ser humano, e a sua presença é vital nos centros educacionais. Portanto, enquanto educadores, nos resta saber quais são as reais contribuições e de que forma ela
pode ser melhor aproveitada. Neste sentido, o trabalho pretende trazer uma pesquisa aprofundada sobre os processos cognitivos que são desenvolvidos por meio da contação de histórias
e da riqueza das vivências e interações nesses momentos, pelas crianças.
Também, traz a importância da contação e da leitura na escola, bem como a contribuição dos contos de fadas, mitos e fábulas para o desenvolvimento do ser humano, como ser
social e transformador do meio em que vive. Esse trabalho tratará da linguagem literária e de
alguns principais autores desse universo, bem como a literatura contemporânea para crianças.

693

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

A LITERATURA PARA CRIANÇAS
A literatura infantil possui um registro
de seu marco, que foi convencionado no século XVII. Porém, ela já vem com a humanidade
desde muito tempo, sendo possível analisar
por de Charles Perrault, na França, considerado pai da literatura infantil, tendo escrito histórias clássicas, como: Cinderela, Chapeuzinho
Vermelho, Sapatinhos Vermelhos e outros.
De acordo com Coelho (2000, p. 76),
pensar a literatura infantil no século XVII, traz
a reflexão sobre o modelo do que se pensava
sobre a infância naquela época, uma vez que
a criança não tinha as mesmas características
atuais, já que tinha que se comportar como um
adulto em miniatura, fazendo parte de todo o
contexto adulto, não havendo qualquer tipo de
afetividade na relação materna e paterna.
Por meio dos manuscritos ou das narrativas transmitidas oralmente e levadas de
uma terra para outra, de um povo a outro, por
sobre distâncias incríveis, que os homens venciam em montarias, navegações ou a pé, a invenção literária de uns e de outros vai sendo
comunicada, divulgada, fundida, alterada.
Com a força da religião, como instrumento civilizador, é de se compreender o caráter moralizante, didático, sentencioso que marca a maior parte da literatura que nasce nesse
período, fundindo o lastro oriental e o ocidental.
No fundo é sempre uma literatura que divulga
ideais, que busca ensinar, divertindo, no momento em que a palavra literária (privilégio de
poucos e difundida pelos jograis, menestréis,
rapsodos, trovadores...) era vista como atividade superior do espírito: a atividade de um
homem que tinha o Conhecimento das Coisas
(COELHO, 1991, p. 33).

com Bettelheim (2007, p. 120), Esopo foi um
escravo grego, que de acordo com a lenda,
não sabia nem ler e nem escrever, no entanto,
foi o maior contador de histórias de sua época,
mesmo que a origem delas seja de uma só.
Contudo, elas vão se transformando de acordo
com a cultura e com os povos em que elas vão
alcançando.
No século XVII, acontecia um grande
movimento literário por conta de Charles Perrault. A cultura dessa época, era feita pelos
aristocratas e pela igreja, de modo que todo o
restante da população era inculto. No entanto,
todos tinham contato com a literatura, fosse de
maneira oral, sobre os contos folclóricos, fosse
advinda da aristocracia, como as fábulas, ou
mesmo, de cunho religioso, pela igreja.
Quando hoje falamos nos livros consagrados como clássicos infantis, os contos
de fadas ou contos maravilhosos de Perrault,
Grimm e Andersen, ou as fábulas de La Fontaine, praticamente esquecemos (ou ignoramos)
que esses nomes não correspondem aos dos
verdadeiros autores de tais narrativas.
São eles alguns dos escritores que,
desde o século XVII, interessados na literatura
folclórica criada pelo povo de seus respectivos
países, reuniram as histórias anônimas, que há
séculos vinham sendo transmitidas, oralmente,
de geração para geração, e as transcreveram
por escrito (COELHO, 1991, p. 12).

Assim, de acordo com Coelho (2000,
p. 90), Charles Perrault começa a fazer histórias traduzindo por meio de registros a cultura
de toda a população. Aconteceu nesse período por conta da grande efervescência cultural
da época, já que estava acontecendo algumas
mudanças de comportamentos, na França por
exemplo, em que as pessoas deixavam de coAs histórias infantis, bem antes do sé- mer com a mão e passavam a comer com taculo XVII, vem sendo trazidas oralmente de pai lheres.
para filho, e assim por diante. Também, pode
se alcançar algumas fábulas que vêm sendo
trazidas por Esopo de 2000 a.C. De acordo
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Além dessas mudanças, o tratamento com a criança também mudou, já que elas
começaram a ser olhadas para além de um
adulto em miniatura, como alguém para servir,
sendo vistas como um ser diferente, sendo-lhe
atribuído um outro olhar, como a possibilidade
de educação, por exemplo. Segundo Coelho
(1991, p. 91),

Portanto, ao se remeter às obras mais
antigas, como as de Grimm, La Fontaine e Perrault, é preciso que se tenha claro que existia
uma cultura diferente da que existe hoje e que
é preciso compreendê-las para que as histórias
tenham sentido. Assim, ao oportunizar que as
crianças conheçam a cultura de outras épocas,
por meio de histórias infantis, dá-se o direito
de vivenciar sob outra perspectiva desde cedo
contemporâneo a Charles Perrault, La com qualidade.
Fontaine passou a fazer essas adaptações da
realidade de acordo com o que observava das
De acordo com Cunha (2006, p. 61),
pessoas em seu entorno, com especial inspira- a experiência literária permite que se faça uma
ção nas obras de Esopo, mas com o olhar para interpretação de texto propriamente, apenas se
a sociedade (COELHO, 1991, p. 91).
todos os contextos da leitura forem explorados.
Cunha (2006), critica algumas práticas pedaPara Coelho (2000, p. 13), em suas gógicas que acontecem na escola, em que era
fábulas, La Fontaine revela uma observação para ser um universo de encanto, acaba sendo
diferenciada para a realidade, agregando os verdadeiros mecanismos que não ensinam o
momentos históricos. Pode se observar muitas aluno a pensar.
passagens de momentos políticos da época,
podendo ser referenciado pela história da CiCoelho (1991, p. 61), enfatiza que muigarra e a Formiga, em que a formiga represen- tos professores perguntam quem é o autor de
ta o trabalhador, podendo carregar mais que determinada história, quem são os principais
o seu peso quarenta vezes, ao passo que os personagens, qual é o clímax e outros, mas o
cantadores e os poetas viviam na companhia contexto histórico e pensar sob a perspectiva
do rei e da igreja para dormir e comer.
do autor se referindo a uma determinada époTanto as leituras produzidas por La Fon- ca, ainda é pouco trabalhado, o que gera uma
taine como as de Perrault, traduzem um contex- carência nos estudantes, que com o passar do
to social vivido na época. Conforme a cultura tempo, só tem a se agravar, mais e mais, não
sofria transformações, outras revoluções literá- permitindo que se pense.
rias aconteciam, como os irmãos Grimm, no
século XIX, na Alemanha.
Alguns alunos perguntam ao professor
qual é a resposta certa ou o que se quer que
Eles criaram histórias de Cinderela, seja respondido sem ter a liberdade de pensar
Chapeuzinho Vermelho, Gata Borralheira e ou- e, além disso, a formação necessária para a
tros tantos com os mesmos títulos das histórias compreensão efetiva. No início do século XVIII,
criadas por Perrault no século XVII. No entanto, na Dinamarca, Hans Christian Andersen, que
os personagens não eram os mesmos, já que precisa de uma leitura particular acerca de
a época era outra e eles começaram a obser- suas obras, já que os escritores que o antecevar o entorno social para que pudessem fazer deram fizeram registros históricos, cada um na
os registros históricos.
sua referida época, da cultura possível daquele
Sabe-se que no Brasil não existem momento.
todas as histórias dessas épocas traduzidas,
mas é possível afirmar que todas carregam
um dado momento e um determinado tipo de
comportamento que revelava a situação do
momento.
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Andersen, não só faz esses registros,
como ele foi excluído de seu grupo social, durante muitos anos. Então, nas histórias dele, é
possível observar esse movimento de inclusão
dos personagens no contexto social. A história
do Patinho Feio, muito conhecida popularmente, foi traduzida por Monteiro Lobato das infinitas leituras de Andersen, em que o patinho feio
é a sua autobiografia. Andersen era um garoto
muito pobre e seu pai era sapateiro num espaço de 8 metros quadrados. Andersen convivia
com o pai, que o ensinou a ler e escrever, entre
o conserto de um sapato e a fabricação de
outro.
Além de ensiná-lo a escrever, fazia peças de teatro entre os restos de uma caixa e
outra. Esse período, se caracterizou como de
grande produtividade mental por meio das cenas teatrais dele. Quando o pai faleceu, a mãe
não teve condições de criá-lo e acabou entregando-o para que uma tia o criasse, já que ele
realmente era diferenciado de seus irmãos, por
ter o nariz grande, ser alto e desengonçado.

aristocracia, surgiam algumas oportunidades
não só para as mulheres fazerem parte desse movimento de contemplatividade literária,
como também surgia a oportunidade de trabalho para esses homens.
Mesmo prestando trabalhos para a
aristocracia, Andersen em alguns momentos é
rejeitado. Fazendo um olhar para o mundo por
meio de sua própria história sofrida e complicada, escrever outras histórias além do Patinho
Feio, que são incríveis e que também retratam
o seu contexto social e emocional, como por
exemplo, A menina da caixa de fósforo, que era
a menina que vendia fósforo num lugar muito
gelado, acendia o fósforo um a um na esperança de vender e de ao mesmo tempo, se aquecer com o seu calor. Quando chega o momento em que o calor produzido por um palito não
é mais o suficiente e ela acende todos, acaba
tendo uma alucinação com a sua avó, que lhe
fora protetora e que já não estava com ela.
Nesta alucinação, a menina faleceu e
termina indo para os braços da avó. A história
da Menina da caixa de fósforo, é uma narrativa
que não está muito distante da vida do autor,
desse referencial vivido por eles durante muitos anos de sua vida. Além do Patinho Feio,
da menina da caixa de fósforos, Andersen também escreve a “Roupa Nova do Rei”, em que
ele trata de uma história de vaidade, de modo
que ela é tão grande e leva a não enxergar os
outros.

Mesmo com essas mudanças que
ocorreram em sua vida, e por influência do pai,
existia uma vontade enorme de ser ator, bailarino e estar em contato com o mundo das artes
e da imaginação. Porém, em todos os espaços
que ele buscava para ser aceito e iniciar uma
nova trajetória, era rejeitado. Esse sentimento
de rejeição que carregou por muito tempo, foi
traduzido em suas obras literárias. Segundo
Lajolo (1986, p. 61), Andersen, não só trouxe
a sua inspiração da experiência externa, mas
Para Lajolo (1986, p. 34), essas histótambém, de sua experiência interna.
rias, mesmo que produzidas há muitos anos,
estão perto da realidade que se vive hoje, mas
Contudo, sabe-se que os grandes can- ao mesmo tempo muito longe do que se imatadores e poetas prestavam serviço à corte, gina que tenha sido uma literatura feita para
de modo que o trabalho na aristocracia, limi- criança. Foi numa convenção que se decidiu
tava-se em contar histórias para as mulheres que essas histórias seriam destinadas ao públique não tinham o que fazer ao passo que os co infantil. Para que ela fosse determinada para
homens iam para as batalhas, guerras, enfim. as crianças, bastava que na obra contivesse
Então, enquanto essas damas bordavam pa- um elemento chamado criança, já que dessa
nos em seu jardim, ficavam ouvindo os poe- forma, a população “infantil” se identificaria.
mas e cantorias. De acordo com Sosa (1978,
p. 131), quando esses autores trabalhavam na
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Algumas obras dos irmãos Grimm,
quando chegam às mãos das professoras, se
tornam um absurdo, de modo que elas não as
leem para as crianças. Cunha (2006, p. 19),
afirma que se não for feito um olhar sobre
como a obra foi escrita, porque foi escrita e
de que maneira foi escrita, certamente nenhum
professor irá querer incluí-las no contexto educativo da sala de aula.

do rei. Algumas obras, dizem que as esposas
estavam agitadas, outra diz que elas estavam
amarradas numa jaula.

Desesperada de medo, fecha a porta,
de modo que a chave fica manchada e ela se
põe a limpar até a volta do marido. Ao chegar,
o rei descobriu que ela o havia desobedecido,
então a mulher se colocou a correr e foi para o
quarto mais alto do castelo, localizado na torre,
É necessário para que além do olhar em que os irmãos da mulher o mataram e ela
da cultura predominante naquele momento, se- ficou rica, dona do castelo e com uma enorme
jam feitas perguntas mais agradáveis em que o fortuna.
aluno realmente possa expressar o seu ponto
de vista por meio de suas observações sobre
Assim, quando se trabalha um tipo de
determinada história. Assim, ao estudarmos a história desta com as crianças, não se pode
história das culturas e o modo pelo qual elas limitar em discutir apenas os elementos exforam sendo transmitidas de geração para ge- plícitos do texto, como o nome do autor e os
ração, verificamos que a literatura foi o seu personagens principais, existe um enredo a ser
principal veículo. Literatura oral ou literatura trabalhado e interpretado.
escrita foram as principais formas pelas quais
Mas se for provocado outro olhar, como
recebemos a herança da tradição [...] (COE- acontece em outras culturas, a criança comeLHO, 2000, p. 16). Irmãos Grimm escreveram ça a pensar. Lajolo (1986, p. 51) defende que
a história do Barba Azul, que foi um homem em vez de fazer sempre as mesmas perguntas
mal e feio, mesmo assim era um rei. Tinha tido como sobre o clímax da história, pode se perpor média de seis a oito esposas, que era uma guntar sobre as características femininas que
tradição na sua época, mas o fato misterioso é se pode encontrar na história da dona pata,
que todas elas haviam desaparecido.
por exemplo.
Assim, o aluno começa a olhar outros
Após o desaparecimento de todas aspectos sem ser um trecho recortado da hiselas, Barba Azul resolve visitar um vizinho, já tória. Então é possível fazer uma representação
que se sentia solitário. Ao chegar na casa do da história por meio dos contextos em que os
vizinho, se deparou com uma porção de mulhe- personagens são inseridos, como a dona pata
res que eram filhas dele, então, ele resolve que que ia à beira do lago fofocar.
se casaria com uma delas. Neste momento, o
vizinho decide que concordaria, já que seria
Não que haja uma concordância sobre
a única forma de sua filha ter uma ascensão o fato da figura feminina ser faladeira e fofoqueina vida, já que ela teria comida e roupa com ra, mas no contexto daquela época, era assim
fartura.
que se pensava sobre a mulher. O professor
precisa elevar a maneira de observação dos
Certo dia, quando Barba Azul vai viajar, seus alunos por meio do momento que se está
entrega-lhe à sua nova esposa um molho de vivendo e com a comparação dos momentos
chaves e diz-lhe o seguinte: - Poderás andar de outras épocas, situando-o em um outro moem qualquer área do castelo, menos em um mento histórico (ZILBERMAN; LAJOLO, 1993,
determinado quarto, cuja a chave é esta aqui p. 71).
– mostrando-lhe o objeto. Não aguentando de
curiosidade, abriu a porta do quarto e para
a sua surpresa, encontrou todas as esposas
697

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

De acordo com Coelho (2000, p. 68),
a mesma coisa é possível fazer com a história
do Barba Azul, já que ao assistir filmes da transição do período medieval, de 1500 a 1700, a
prática de sacrificar pessoas em praça pública
era comum, já que até hoje, na Europa está
cheio de museus que revelam essa tortura. Esses museus, ou pertenciam a igreja ou pertenciam ao Estado.

Para Cunha (2006, p. 100), para se refletir sobre como se ensina, basta lembrar do
descobrimento do Brasil, que traz muitas histórias repetitivas para os alunos e nenhum ponto crítico de observação, como por exemplo, a
reflexão sobre o tratado de Tordesilhas ter sido
feito pelo menos, dez anos antes do Brasil ter
sido ”descoberto”.
É necessário que o professor em sala
de aula, construa uma visão crítica com os
seus alunos, já que ao contrário, se continuará
a fazer das crianças meros seres reprodutores,
sem capacidade de compreensão sobre o que
se passou e o que se vive. Andersen escreveu
O soldadinho de Chumbo, que conta a história
de 24 soldadinhos de chumbo que estavam
dentro de uma caixa e um menino que abre
essa caixa e fica maravilhado com eles. Ao observar todos os soldadinhos, o menino se deu
conta de que um não tinha uma das pernas,
mas que mesmo assim, ele conseguia parar
em pé.

Quando ia-se castigar, geralmente,
acontecia em praça pública, por razões da
época e motivos diversos. As torturas consistiam desde cortar a língua de alguém, até a
decapitação e as crianças, sem importar a idade, assistiam a tudo. Nestas, são realçados um
idealismo extremo e um mundo de magia e de
maravilhas completamente estranhas à vida
real e concreta do dia a dia. Naquela, afirmam-se os problemas da vida cotidiana, os valores
de comportamento ético-social ou as “lições”
advindas da sabedoria prática. (COELHO,
1991, p. 30). Para Coelho (1991, p. 61), quando se faz um outro olhar, atravessando a obra
Posteriormente, ele conheceu uma baie fazendo um contraponto histórico, a literatura larina que também tinha uma perna só. Os dois
se torna completamente diferente.
conseguiam transitar na vida, assim como todos os outros soldadinhos que tinham as duas
Ao se trabalhar esses aspectos na sala pernas.
de aula, se permite que as crianças avaliem o
contexto histórico o qual elas vivem, avaliem as
De acordo com Cunha (2006, p. 101),
pessoas de sua época e da época a qual se re- essa história representa a diversidade, que desmete a leitura, apurando o seu olhar e não so- de antes, já era representada nos contos. Por
mente as letras. De acordo com Coelho (1991, isso, ao propor uma obra literária desta riqueza
p. 61), quando as professoras de histórias ela- para as crianças, os caminhos a se explorar
boram as provas dos alunos, costumam surgir são tantos, uma vez que uma pessoa não é
perguntas do tipo, em que data ocorreu algum igual a outra e mesmo assim, é possível achar
dado momento.
muitas qualidades nelas.
O autor critica esse modelo de investigar e interpretar a história, já que desta forma
acontece com um olhar superficial e fragmentado. Lajolo (1986, p. 69), afirma que as nossas obras literárias estão cheias de ideologias
e que o professor precisa apurar o olhar acerca do que é ideológico de uma camada da
sociedade que a partir dela, se espera que a
pessoa faça uma leitura do mundo e o que é
realmente, da obra, do contexto social.

Segundo Coelho (1991, p. 81), com
o texto do Soldadinho, pode-se ensinar aos
pequenos que todas as pessoas possuem
deficiências na vida, sendo portadores de necessidades especiais, despertando um olhar
diferente para o mundo e para as pessoas.
Além das obras desses autores mais conhecidos no universo literário infantil de séculos passados, também existiram autores americanos,
holandeses e outros.
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Em todas essas obras infantis, trazem a
possibilidade de olhar a cultura de outras épocas. Por meio dos manuscritos ou das narrativas transmitidas oralmente e levadas de uma
terra para outra, de um povo a outro, por sobre
distâncias incríveis, que os homens venciam
em montarias, navegações ou a pé, a invenção
literária de uns e de outros vai sendo comunicada, divulgada, fundida, alterada.

época não queria dar a bandeira da vitória a
um mero escritor.

De acordo com Oliveira (1978, p. 21),
além da sua busca pelo petróleo, Lobato tinha
a intenção de mudar alguns contextos os quais
ele havia se inspirado para a elaboração de
seus contos. Então, ele queria levar o Jeca
Tatu da história, que na verdade, descreve várias histórias reais, para a cidade, para ser uma
Com a força da religião, como instru- pessoa culta e que ao menos tivesse com o
mento civilizador, é de se compreender o cará- que se alimentar.
ter moralizante, didático, sentencioso que marca a maior parte da literatura que nasce nesse
Em meio à euforia para entrar no camperíodo, fundindo o lastro oriental e o ocidental. po da política, Lobato fora preso algumas veNo fundo é sempre uma literatura que divulga zes e quando se encontrava na cela, escrevia
ideais, que busca ensinar, divertindo, no mo- cartas para Purezinha, sua mulher. Ao sair da
mento em que a palavra literária (privilégio de prisão, escreveu uma carta para o ministro da
poucos e difundida pelos jograis, menestréis, época, responsável por sua prisão, que dizia:
rapsodos, trovadores) era vista como 11 ativi- “Senhor Ministro, comi e bebi por conta do
dade superior do espírito: a atividade de um governo brasileiro. O melhor de tudo, onde eu
homem que tinha o Conhecimento das Coisas estava, tinha muitas pessoas boas, e melhor
(COELHO, 1991, p. 33).
ainda, não precisei me esconder dos bandidos, já que eles estavam todos lá fora”. Lobato
Monteiro Lobato também foi um gran- enviou essa carta acompanhada de uma caixa
de autor do universo literário infantil. Além de de bombons.
autor, muitos o consideram um idealista e lutador, que elevou o Brasil em todos os sentiDe certo que foi preso novamente. A
dos. Quando pequeno, Lobato queria ser pin- partir de então, ele começou a criar os persotor, mas seu avô tinha o sonho de ter um neto nagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, se inspiadvogado. Então, morando em Taubaté, partiu rando nas pessoas do sítio de seu avô. A Petropara estudar em São Paulo, em que fez direito bras foi criada em 1953 com todos os moldes
e transitou por todos os grandes filósofos, se feitos por Monteiro Lobato. No entanto, no Sítio
apaixona pelas obras de Nietzsche e começa do Pica Pau, a Petrobras já existia a muito tema escrever para adultos, fantasticamente. Por po, 5 ou 6 anos antes. Segundo Oliveira (1978,
meio de reflexões e análises, começou a ob- p. 91), Lobato tinha o ideal de que quando se
servar a sua própria realidade.
muda a cabeça do adulto, muda-se a cabeça
da criança.
Observou as pessoas do campo e das
suas análises, nasceu o personagem Jeca
Então, era esse seu objetivo. Assim,
Tatu, que mais tarde foi analisado que a sua Emília era a sua própria personificação, com
“preguiça” era advinda de falta de alimento. perguntas e falas que ele não poderia fazer por
Além de suas histórias, Lobato começou uma conta da repressão. As três primeiras editoras
busca incessante pelo petróleo, vendendo a nacionais, foi Lobato que criou, já que ele tinha
sua fazenda para gerar renda e criando uma como objetivo e não podia mudar a cabeça
companhia do petróleo no governo de Getúlio dos adultos, queria mudar a forma de pensar
Vargas. Contudo, Lobato encontra uma barrei- das crianças. Então, ele começou a investir o
ra política na sua busca, porque o governo da seu dinheiro na impressão e criação dos livros
699

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

e doou um enorme volume deles para a escola cos que estão à nossa disposição e que impública.
primem uma determinada dinâmica na nossa
vida atual.
Mais tarde, em 1936, o governo provisório de Getúlio Vargas, criou o cargo de MinisEssas grandes mudanças, acontecetro da Educação e Saúde, Ricardo Capanema, ram mais intensamente a partir do século XVIII
que criou uma comissão, chamada “Comissão e o século XIX inteiro com a revolução indusda Literatura Infantil”. Essa comissão era res- trial e posteriormente com a revolução elétriponsável por distribuir os livros para todas as ca que mudou drasticamente as condições de
escolas públicas e, ainda, as escolas particula- vida das pessoas, provocando movimentos
res. Também, essa comissão era composta por de urbanização, tirando o homem do trabalho
algumas pessoas, hoje, importantes na literatu- agrário e o inserindo no trabalho da cidade.
ra brasileira, como: Cecília Meireles e Manuel
Bandeira.
A partir do século XX até hoje, a grande
mudança que aconteceu foi a revolução tecA partir do momento da existência des- nológica que gradativamente, foi ganhando essa comissão, formada por pessoas que pensa- paço dentro das casas, dentro das empresas,
vam no aspecto emocional e afetivo, a literatura em escritórios, na escola, assim como em todo
infantil brasileira começou a ter outra caracte- lugar. Com esse desenvolvimento, adultos e
rística, já que antes ela era composta por his- crianças de hoje têm a acessibilidade e a habitórias envolvendo assassinatos e mortes, sem lidade de mexer em diversos recursos digitais
pensar a criança em suas particularidades. e tecnológicos, que nos permitem ter acesso a
Segundo Oliveira (1978, p. 144), além desse muitos conteúdos que antes seria inviável.
aspecto literário, a comissão de literatura promoveu um concurso nacional, pensando nas
Desta forma, os recursos tecnológicos
professoras e crianças, procurando as leituras nos permitiram ampliar o acesso como nunca
mais indicadas para as faixas etárias. Em 1936 tivemos antes a qualquer manifestação literária
e 1937, após esse concurso e seleção, 25% existente no mundo, sendo disponível via mídia
das obras indicadas eram de Monteiro Lobato. eletrônica. Atualmente, se quisermos, temos a
oportunidade de saber e ouvir o que se toca e
Desta forma, Monteiro Lobato trouxe se ouve na África, assim, como se pode invesgrandes contribuições para a literatura Brasi- tigar por meio de periódicos digitais sobre o
leira, de modo geral. Ele foi um marco para a mesmo assunto.
imaginação criativa e para o mundo da fantasia
que as crianças podem encontrar na literatura.
Neste sentido, criou-se oportunidades
Ele contribuiu para que a criança, propriamen- em termos de enriquecer o conhecimento, reute, fosse vista como tal.
nindo não só as vivências de hoje como resgatando as de antigamente. No entanto, paradoxalmente, vivemos uma restrição de acesso,
A LITERATURA CONTEMPORÂNEA
pelo forte apelo da indústria editorial que molA literatura contemporânea, traz gran- da o gosto da população e controla a acessibides mudanças em diversos aspectos, já que o lidade aos bens culturais.
mundo mudou, já que o homem também moA partir desta visão, é possível fazer
dificou os seus costumes, os valores, as condições de vida, os recursos tecnológicos entre uma analogia pensando uma pessoa que tetantas outras mudanças que ocorreram. Com nha acesso a qualquer tipo de alimento quanisso, as principais mudanças aconteceram no do ela vai a um restaurante, logo, se ela pagar
sentido e nos recursos tecnológicos e científi- mais, poderá ter acesso a mais variedades. No
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entanto, de nada adianta ter um leque enorme
de opções de alimentos, se os hábitos alimentares impedirem a pessoa de conhecer o novo,
da forma que se a pessoa tiver o costume de
comer um bife, arroz e feijão, certamente ela
repetirá como de costume.
Desta forma, acontece com as histórias
e os livros, que aparecem em todos os lugares,
mas por conta dos hábitos, as pessoas não
leem o “novo”. Assim é o papel do professor
para com o ensino da literatura, que deve proporcionar momentos de novas escutas e ampliar o repertório e a capacidade de escolha,
já que existem alunos que conhecem apenas
um cardápio “arroz, feijão e bife”, e ele tem que
ampliar esse cardápio, mas tem que haver cuidado, já que não se deve desfazer do que o
aluno já conhece, porque é a base dele.
Na maioria dos casos, a escola acaba
sendo a única fonte de contato da criança com
o livro e, sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso maior com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de
prazer (MIGUEZ, 2000, p. 28).

Neste período foram formados grandes
educadores como Suzuki, Jaques Dalcroze, e
outros dessa época. Esses educadores tinham
cada um o seu método de ensino particular,
porém todos tinham uma perspectiva semelhante sobre o ensino da literatura: a interação
entre as linguagens artísticas. “Os educadores
que foram citados acima, traziam a espontaneidade e a criatividade dos alunos à tona, havendo a exploração artística de cada um, na
medida em que eram valorizados” (BARBOSA
2010, p. 56).
Desta forma, a contribuição deles para
os professores que estão em sala hoje, é muito grande, já que eles apreciavam os materiais
existentes em sala e transformam em formas
inventivas de aprendizagem dando outros significados, de forma que usavam o próprio corpo, como caixinhas de fósforo, papel, assim
como infinitas possibilidades de produção de
imagem para resgatar o conteúdo do próprio
texto escrito que tivesse disponível.

Ao “transplantar” essa concepção de
linguagem que foi tratada anteriormente para
a literatura, foi possível perceber que entre as
duas formas de linguagem há muita coisa em
comum. Neste sentido, quando falamos em
educação literária na escola, percebemos que
muitas vezes o professor esquece que essa linguagem tem uma série de conteúdos espontâneos, que fluem e que são pré reflexivos, visto
que antigamente, até o século XIX, não havia o
educador musical, havendo apenas o ensino
de repetições para intérpretes.
Na virada do século XX, com a revolução industrial, as cidades começaram a ficar
cheias de trabalhadores que trouxeram filhos,
então começaram a surgir as primeiras escolas, e o ensino por meio das histórias era feito
individualmente, já que não havia um professor
que conseguisse ensinar trinta pessoas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa realizada no presente trabalho, é possível identificar a presença
da literatura desde sempre na humanidade, já que ela pode ser feita por meio das experiências
das próprias crianças, em que há uma narrativa sobre os acontecimentos.
Antigamente, a literatura infantil tinha um valor que sobrepunha a muitos questionamentos na educação das crianças, prevalecendo e fazendo parte do ensino. Com o passar do tempo, os valores atribuídos à literatura foram mudando, de forma que hoje ela é quase que pura
expressão cultural e de sensibilidade.
A literatura nos oferece um leque de opções de trabalho na educação infantil, por isso,
o trabalho deve ser bem direcionado a fim de que delineie objetivos, alcançando evoluções no
processo de aprendizagem por meio da experiência estética.
Assim, o professor deve ter um olhar sensível para o gosto literário de cada estudante, e
também deve estar atento para a caracterização do grupo, já que se as crianças de determinado
lugar pertencem a um grupo com preferências literárias, deve-se neste caso elevar a cultura em
questão, trabalhando com as histórias que a população atendida aprecia.
Desta forma, é importante que os livros bem como os projetos literários, façam parte do
cotidiano das crianças pequenas, para que elas tenham a oportunidade de conhecê-los e de
experimentar o toque, o som e de vivenciar todas as formas de se fazer história, potencializando
ao máximo essa vivência nos momentos coletivos e individuais.
A leitura é um processo que vai se construindo aos poucos, já que ler não é simplesmente decodificar. Para ler, é necessário que haja a apreciação, que esse gosto seja estimulado
desde bem cedo e é essa a importância que a educação infantil deve dar a esse momento tão
cheio de descobertas, que é a infância.
É na infância que a curiosidade para o mundo se apresenta e quanto mais estimulada
a criança pequena for, em contato com o mundo sensível, com novas descobertas de cheiro,
sabores, histórias, mais desenvolvida estará a sua estrutura cognitiva para conceber a linguagem
escrita.
Contudo, mesmo com as limitações que existem pela falta de recursos, especialmente
nas redes públicas de ensino, é possível explorar as histórias contadas em roda, a expressão
corporal, contribuindo para que o sujeito se desenvolva em sua totalidade, tendo a literatura
como um recurso poderoso.
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AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Considerando a criança como sujeito histórico e social, o presente artigo procurou
compreender como ocorre o processo de desenvolvimento afetivo e a construção de vínculos
dessa natureza na Educação Infantil. Para alcançar tais objetivos sabemos que é impossível
construir uma argumentação eficiente sem o respaldo de teorias especializadas, por isso, a
metodologia deste trabalho tem como base a revisão bibliográfica, partindo de um levantamento de diversas bibliografias, incluindo textos oficiais, livros, artigos de revistas e sites da
internet lidos, referentes ao tema trabalhado. Por meio de uma reflexão sobre as fases do
desenvolvimento humano, os conceitos de afetividade e a construção de vínculos, foi possível analisar como a cognição e o afeto operam juntos, e que a escola, mais precisamente o
professor, como agente mediador, converge não só para as apropriações do meio externo ou
para os aspectos relativos à cognição, mas em muito contribui para as apropriações de aspectos ligados à afetividade, sendo esta última tão importante quanto a primeira, consolidando
assim a necessidade de o professor considerá-las na sala de aula.

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

E

ste artigo tem como finalidade refletir sobre a importância das relações afetivas
dentro da sala de aula envolvendo professor e aluno da Educação Infantil. Parte-se
da hipótese de que a afetividade desempenha significativo papel no processo de
aprendizagem da criança, auxiliando no desenvolvimento de sua confiança e de sua cognição.
Este trabalho será resultante de pesquisa de revisão bibliográfica e abordará autores
que apresentam contribuições relevantes para o tema, bem como publicações institucionais e
legislativas, referentes ao assunto. Para dar início à reflexão sobre as questões expostas, será
apresentada, no primeiro capítulo, uma perspectiva histórica da Educação Infantil, para se possa
realizar uma contextualização e compreender o modo como os modelos, as práticas e as próprias instituições foram formadas e chegaram a ser como hoje as conhecemos.
No segundo capítulo, será realizada uma análise sobre o papel do professor de Educação Infantil brasileiro no cenário estudado, considerando sua formação e sua atuação como
agente participativo e mediador no processo de desenvolvimento das crianças. Por fim, no último capítulo, buscar-se-á compreender as concepções de afetividade, de acordo com autores
referência.
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
No Brasil, a infância recebeu pouca
atenção e atendimento até 1874, de acordo
com Kramer (2003), que aponta o período de
1874 a 1889 como um momento em que alguns grupos, principalmente compostos por
médicos, elaboraram projetos de atendimento
a crianças que não chegaram a se efetivar.
Até 1974, a justiça se concentrava em
questões relacionadas a bens, por meio do Código de Leis e Regulamentos Orfanológicos,
dedicando-se a regulamentar o que dizia respeito a heranças, doações, criação de órfãos
e tutoria.
Kramer (2003) sinaliza que o motivo
que deu origem às primeiras ações dirigidas
às crianças foi o alto índice de mortalidade infantil que, de acordo com os higienistas, ocorria por conta do nascimento de crianças que
eram fruto do envolvimento entre escravos, ou
até mesmo entre senhores e escravos.
A segunda justificativa para a questão da mortalidade infantil era a educação
das próprias mães, que apresentava falhas no
que concerne a conhecimentos sobre o corpo.
Também se considerava que muitas mães tinham problemas morais e intelectuais que as
impediam de desempenhar corretamente seu
papel, de forma que isto afetava os cuidados
para com seus filhos, especialmente ao permitirem o aleitamento por escravas, expondo os
bebês aos riscos que elevaram a mortalidade
infantil a níveis alarmantes.

Segundo a autora, somente a partir do
início do século XIX os cuidados com questões de ordem médica e escolar tiveram algum
avanço, com o surgimento de instituições e leis
que tinham como foco o atendimento às crianças. Em 1899, surgiu o Instituto de Proteção e
Assistência à Infância do Brasil, com o intuito
de prestar atendimento a crianças de até oito
anos de idade, bem como trabalhar na elaboração de leis que regulamentam o atendimento
dos recém-nascidos, o trabalho das amas de
leite, a proteção de crianças trabalhadoras e
aquelas que cometiam delitos.
Também se destinava a oferecer auxílio
aos menores pobres, abandonados e doentes.
Todas estas iniciativas estavam em torno da
ideia da criação de maternidades e creches,
por meio das quais os atendimentos que faziam parte dos objetivos do Instituto poderiam
ser realizados.
Aranha (1989) destaca a contribuição
de Friedrich Froebel, que nasceu na Turíngia
e viveu entre 1782 e 1852, ao princípio das
iniciativas em relação à educação voltada à primeira infância, de maneira que os chamados
Kindergarten, que eram os jardins de infância,
surgiram sob a ideia de que os anos iniciais da
vida de uma pessoa são essenciais e decisivos
para o seu desenvolvimento até a vida adulta.
A autora explica que a expressão “jardim de infância” não era por acaso, pois remete ao cuidado de um jardineiro para com a sua
planta desde a fase de semente, e o zelo que
ele dispensa para que cresça forte e bela. Muitos aspectos relacionados à fundamentação teórica da psicologia de Froebel receberam grandes críticas e foram amplamente questionados,
lembra Aranha (1989), entretanto, é preciso
reconhecer sua contribuição e influência no
desenvolvimento da ideia de uma vertente da
Educação que estivesse voltada às especificidades da criança.
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Após este período, começou a tomar
forma uma nova maneira de ver e interagir
com as crianças, com base no comportamento
compreendido como “civilizado”, por meio do
qual os ricos queriam distinguir-se dos pobres.
Segundo Kramer (2003), o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Brasil também
atuou na realização de campanhas de vacinação e, em 1919, surgiu o Departamento da
Criança no Brasil, a partir de ações da equipe
que fundou o Instituto. O Estado ficaria responsável por este novo Departamento, entretanto,
não foi o que aconteceu de fato.

tros órgãos. Este Ministério criou, mais tarde, o
Departamento Nacional da Criança, órgão que
centraliza o atendimento à infância brasileira
durante quase 30 anos” (p. 59).

Kramer (2003) sinaliza que o Departamento Nacional da Criança realizou campanhas na década de 1950 com foco médico-higiênico. Estas campanhas tinham a finalidade
de combater a desnutrição, oferecer vacinas e
realizar estudos e pesquisas no Instituto Fernandes Figueira. Obras que visavam à proteção de mães e crianças no país, principalmente hospitais e maternidades, recebiam auxílio
O ingresso da mulher no mercado de técnico para reformas ou ampliações.
trabalho foi uma das causas que trouxeram à
tona a necessidade de fornecer atendimento
Estas campanhas atingiram efetivamenàs crianças. O trabalho feminino foi regulamen- te somente parte da população. Uma vez que
tado em 1923, conforme Cartaxo (2011), tra- seu benefício não estava acessível a todos,
zendo a garantia ao direito ao atendimento feito passou-se a questionar o Estado de bem-estar
pelas creches e às salas de amamentação.
social que era proposto e buscava-se alcançar.
Havia ainda programas que visavam ao fortaleOs preconceitos que envolvem este es- cimento da família e a educação sanitária.
tigma, de acordo com a autora, têm relação
direta com o status socioeconômico da família,
Para a autora, as mudanças ocorridas
sugerindo que os pais da criança precisam de no período compreendido entre 1960 e 1970
assistência para cuidar dos filhos porque são causaram grandes problemas em diversas árepobres e precisam trabalhar, ou que as mães as, chegando a afetar o Departamento Nacionão têm condições financeiras para pagar uma nal da Criança, ocasião em que outros órgãos
empregada que ajude a cuidar das crianças, e setores tiveram que assumir a responsabide modo que possa aproveitar seu tempo livre. lidade por algumas de duas atividades. Foi a
lei 5.692/71 que trouxe uma significativa muKramer (2003) considera a década dança na educação, tornando o ensino básico
de 1930 como um marco político com reper- obrigatório e gratuito, sendo realizado em oito
cussões econômicas e sociais no Brasil, cujas anos, sob a responsabilidade do município.
transformações afetaram os âmbitos da educação e da saúde. O Estado Novo, que então
Tendo em vista essa enorme conquisse instaura, traria novas configurações para o ta, passou-se a considerar os problemas de
cenário brasileiro como um todo.
evasão escolar como urgentes, assim como
a repetência dos alunos mais pobres. Surge
O Decreto nº 19.402, de 14 de novem- então a educação compensatória, que atualbro de 1930, institui o Ministério da Educação mente chamamos de educação pré-escolar,
e Saúde Pública, segundo a autora, que era destinada a crianças entre quatro e seis anos
constituído pelos seguintes departamentos: De- de idade, em uma tentativa de preencher lacupartamento Nacional de Ensino, Departamento nas educacionais existentes especialmente nas
Nacional de Saúde Pública, Departamento Na- classes de menor renda.
cional de Assistência Pública e Departamento
Nacional de Medicina Experimental, entre ou708
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Na década de 1980, Kramer (2003)
observa que grandes problemas na Educação
surgem a partir da falta de políticas públicas
para a integração de programas educacionais
e programas de saúde, de um corpo docente
com falhas em sua formação e qualificação,
além da ineficiência no relacionamento entre
família e escola.
A Educação Infantil passa por sua principal transformação quando recebe seu reconhecimento por meio da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,
e da elaboração dos Referenciais Curriculares
para a Educação Infantil de 1998. Estes são
momentos decisivos na História da Educação
Infantil, uma vez que no artigo 21º da LDB, a
Educação Infantil passa a integrar a educação
básica e se torna um direito de todos os cidadãos. Fica estabelecido que a educação escolar seria composta por: “I - educação básica,
formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior”
(BRASIL, 1996).

Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30º. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de
até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos
de idade.
Art. 31º. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao ensino fundamental. (BRASIL, 1996)

Dessa maneira, um caminho extenso
foi trilhado na busca de constantes melhorias e
de atendimento pleno à infância. Desde os passos iniciais até a oficialização dos direitos educacionais da criança presentes na LDB, muito
trabalho foi feito, por vezes de maneira inábil
ou com foco distorcido, contudo, cada iniciativa e cada nova tentativa de reconhecimento da
infância foram primordiais para as conquistas
alcançadas. Ainda há muito a ser aprimorado,
O período que precede o ensino funda- portanto é imprescindível que o movimento de
mental passou a integrar a Educação Básica, reflexão e reformulação da Educação Infantil
mostrando-se importante no desenvolvimento continue sempre.
educacional da criança. A LDB traz em seu arO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
tigo 11º as responsabilidades destinadas aos
municípios no que tange à Educação Infantil:
INFANTIL COMO MEDIADOR DO

DESENVOLVIMENTO
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua
área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL,1996).

Os professores de Educação infantil
recebem atenção e prioridade em relação a
sua formação com a Lei de Diretrizes e Bases
9.394/96, a partir da qual, entende-se que,
para garantir um atendimento adequado às
crianças, é necessário investir na qualificação
dos profissionais.

Ficam também caracterizadas as etapas, os objetivos e as avaliações em relação
De acordo com as orientações legais
ao atendimento da Educação Infantil no Brasil: contidas na Lei 9.394/96, artigo 13:
Os docentes incumbir-se-ão de:
Ita
II-

Participar
da
elaboração
da
propospedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo
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a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
IIIZelar pela aprendizagem dos alunos;
IVEstabelecer
estratégias
de
recuperação
para
alunos
de
menor
rendimento;
VMinistrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VIColaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996).

Somente a partir da compreensão deste cenário de forma abrangente e profunda, o
educador poderá exercer seu papel com eficiência, de forma significativa e plena na vida de
seus educandos. Segundo com o Referencial
Nacional para a Educação infantil (1998), os
profissionais são entendidos como organismos
vivos e dinâmicos, que precisam compartilhar
conhecimentos para que possam construir juntos e colocar em prática o projeto educacional
da instituição.

No que se refere à relação existente entre a formação destes profissionais e sua prátiO comprometimento de todos é imca, é possível notar que esta articulação ainda prescindível para que o coletivo produza, veré um ponto no qual se encontram dificuldades. dadeiramente, uma unidade.Ainda no RCNEI
(BRASIL, 1988), a formação continuada dos
Assim, os professores terminam por professores também recebe destaque, para
desempenhar uma atuação deficiente, como que práticas como organização e planejamenesclarece Rau (2011):
to da rotina, do tempo e das atividades sejam
sempre alvos de reflexão e estudos, de maneiestudos revelam que, desde há muito, ocorrem pro- ra que a prática diária seja aprimorada consblemas na formação desses professores, no sentitantemente, facilitando e potencializando o dedo de identificar a relação dialética existente entre
os aspectos acadêmicos que possibilitam uma rela- senvolvimento das rotinas na educação infantil.
ção 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, 2011, p. 26).

De acordo com Almeida (2011), na formação do profissional responsável por atuar
na Educação Infantil,

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).

Precisamos levar em consideração quais conhecimentos são fundamentais para o trabalho pedagógico que será realizado com estes alunos. Dessa
forma, questões como as características de faixa
etária dos alunos atendidos, envolvendo aspectos
relacionados com o desenvolvimento motor, biológico, psicológico, intelectual, cognitivo etc., devem ser levados em conta (ALMEIDA, 2011, p. 43).

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.

A função do educador é mediar o conhecimento, já que na atualidade se fala em
construção de significados por meio da mediação de parceiros mais experientes. Para isso,
Rau (2011) infere que o professor deve sempre
considerar o “repertório cultural em que historicamente seu grupo de crianças está inserido,
buscando atividades que envolvam o folclore,
a música, as cantigas de roda e as parlendas”
(p. 153).
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As especificidades da Educação Infantil estão dispostas nos Art. 29, 30 e 31 da LDB.
O art. 29 a caracteriza como primeira etapa
da Educação Básica, destacando que sua finalidade específica e “[...] o desenvolvimento
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da
comunidade” (BRASIL, 1996).

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de
200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
III - atendimento a criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima
de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

Como podemos observar, a finalidade
da Educação Infantil converge com a finalidade da Educação Básica, de modo a garantir
os alicerces para o crescimento saudável das
crianças e seu progresso nas etapas posterioA Educação Infantil deve ser adminisres. Já o art. 30, por meio dos incisos I e II,
diferencia creche de pré-escola. As instituições trada segundo regras bastante claras. Dentre
caracterizadas como “creches” são destinadas elas, destacamos a exigência de avaliação
(inciso I) e de registro do processo de desena crianças de até 3 anos de idade.
volvimento (inciso V). Ainda que não tenha o
As instituições caracterizadas como objetivo de promoção, o processo avaliativo
“pré-escolas”, por sua vez, são destinadas a na Educação Infantil deve acontecer por meio
crianças de 4 a 5 anos. Não se trata somen- de acompanhamento e registro do desenvolvite de uma diferença com base na idade das mento.
crianças atendidas, mas também com base
Avaliações dessa natureza permitem
na natureza do atendimento – e não podia ser
diferente, pois crianças de até 3 anos tem exi- que o educador tenha uma visão de conjunto
gências e interesses diferentes daquelas com do processo de amadurecimento da criança,
podendo identificar potencialidades e dificulda4 e 5 anos.
Sobre as instituições de Educação In- des, o que poderá respaldar ações específicas
fantil, é importante ressaltar suas várias pos- para melhorar a aprendizagem. A expedição
sibilidades de organização. Elas podem ser de registros, por sua vez, permite que a criança
independentes ou integradas a escolas de possa ser acompanhada, independentemente
Educação Básica e, também, funcionar em pe- do tempo e do espaço em que a escolarização
ocorre.
ríodo integral ou parcial.
De acordo com a lei 11.494 de 2007,
em período integral, a jornada deve ser de, no
mínimo, 7 horas diárias. No regime parcial, deve
funcionar, no mínimo, por 4 horas. O art. 31 foi
profundamente modificado pela lei 12.796 de
2013. Ao caput do artigo, foram incluídos cinco incisos que apresentam as regras segundo
as quais a Educação Infantil deve funcionar:

Em um caso de transferência de instituição, por exemplo, pode-se começar do ponto em que os educadores anteriores pararam,
otimizando o tempo e os recursos do ensino.
Deixando de lado a visão que se tinha
do professor de educação infantil antes da LDB,
como um mero cuidador, pode-se refletir sobre
o importante papel que ele exerce na educação lúdica, de modo a fornecer os estímulos
apropriados para o desenvolvimento infantil, de
acordo com Aguiar (2004).
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É necessário que exista respeito pela
individualidade da criança e também pela sua
liberdade de expressão emocional e cognitiva.
Segundo Rau (2011), o professor deve considerar a criança em sua totalidade:

Também é sempre indispensável ter
em mente que respeitar os educandos é um
ponto crucial na relação que se dá no âmbito
educacional, de modo que cada ação e cada
proposta pedagógica sejam cuidadosamente
pensadas e planejadas a partir da ideia de que
A criança é um ser integral em suas potencialidades a criança é sujeito de seu aprendizado e deve
e está inserida em um contexto social em constante
ser considerada em sua totalidade.
transformação. Assim, o profissional que atua na educação infantil precisa identificar os condicionantes sociais, econômicos, culturais e afetivos existentes no
meio em que as crianças vivem (RAU, 2011, p. 147).

Dessa forma, o professor de educação
infantil possui o importante papel de articular
conhecimentos em prol da viabilização de todo
o processo de adaptação e desenvolvimento
da criança nessa fase educacional, mediando
e potencializando a aquisição de conhecimento, a construção de identidade e de socialização.

Faz-se necessário que o profissional
que atua na Educação Infantil esteja sempre
atento às singularidades, às necessidades, às
potencialidades e às dificuldades de seus alunos, para que tais observações possam repercutir em seu planejamento e em suas ações, a
fim de que a avaliação do desenvolvimento das
DEFINIÇÕES DO CONCEITO DE
crianças seja também a avaliação de seu próAFETIVIDADE
prio trabalho e possa norteá-lo quanto a novas
estratégias e propostas que poderão ser elaAo se conceituar afetividade percebeboradas e aplicadas a partir do emprego deste -se que existem várias definições sobre o seu
olhar cuidadoso.
significado. Entre as várias conceituações, Ribeiro (2010, p. 403) define afetividade como
O professor pode ajudar as crianças a perceberem
“[...] atitudes e valores, comportamento moral
seu desenvolvimento e promover situações que favoreçam satisfazer-se com suas ações. Uma ex- e ético, desenvolvimento pessoal e social, mopressão de aprovação diante de novas conquistas é tivação, interesse e atribuição, ternura, interreuma das ações que pode ajudar as crianças a valo- lação, empatia, constituição da subjetividade,
rizarem suas conquistas. Uma conversa mostrando- sentimentos e emoções”. Segundo a autora,
-lhes como faziam “antes” e como já conseguem faa afetividade é fundamental para que um amzer “agora” se configura num momento importante
biente escolar seja apropriado no sentido de
de avaliação para as crianças (BRASIL, 1998, p. 67).
promover a aprendizagem dos alunos.
É indispensável levar em conta que
esta avaliação deve ser sempre pautada em
um parâmetro particular, de modo que a criança seja comparada apenas consigo mesma.
Seu desenvolvimento deve ser considerado
dentro de seu próprio histórico, considerando
suas próprias características, contextualizadas
e analisadas de forma singular.
Assim, o professor conhecerá cada vez
mais profundamente o aluno com o qual lida no
dia a dia e com quem se compromete a utilizar
de todos os recursos e estratégias possíveis
com o propósito de auxiliar em seu processo
de desenvolvimento.

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa (FERREIRA, 2004, p. 61).
Afetividade. [De afetivo + - (i) dade.] S.f.1. qualidade
ou caráter afetivo. 2. Psic. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções,
sentimentos e paixões, acompanhadas sempre dá impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza.

De acordo com Davis e Oliveira (1994)
a afetividade caracteriza-se em amor, ódio, tristeza, alegria ou medo, sensações que levam
o indivíduo a afastar-se ou aproximar-se das
pessoas, ou vivenciar novas experiências.
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Nesta perspectiva o afeto inclui expressão e linguagem, como: sorrisos, gritos,
lágrimas, olhar e rosto triste, boca fechada e
sobrancelhas caídas, são algumas expressões
que comunicam os sentimentos dos seres humanos.

Refere-se à capacidade, à disposição do ser humano
de ser afetado por ser afetado pelo mundo externo e
interno por meio de sensações ligadas à tonalidade
agradáveis ou desagradáveis. A teoria apresenta três
momentos marcantes, sucessivos, na evolução da
afetividade: emoções, sentimentos e paixão (p. 17).

Em seus estudos, Piaget abordou as
relações entre afetividade, cognição e relações
sociais, para melhor entender a gênese da moral (construção de valores e sentimentos). Ele
defende que a construção de valores, considerando esses elementos afetivos como essenciais para explicar o desenvolvimento cognitivo
(SOUZA, 2003).

Nesse sentido, Wallon considera a afetividade um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência na criança, sendo que
ao nascer o primeiro contato que a criança tem
com o meio social, é por meio dessa interação
que se dá sua sobrevivência, por depender exclusivamente do outro (WALLON, 2007).
De acordo com Souza (2003), Piaget
utiliza-se de muitos aspectos para explicar sua
teoria sobre afetividade e cognição, no entanto,
aqui serão descritos apenas aspectos que são
necessários para a compreensão da atividade
no âmbito escolar, em especial nas séries iniciais.

Tendo como base os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, a autora
destaca que no estágio pré-operatório esta
questão afetiva necessita de maior atenção no
que se refere às relações entre as pessoas.
Nessa fase começam a surgir os primeiros sentimentos morais (amor, temor, respeito), sendo
Almeida e Mahoney (2009) à luz da teoestes sentimentos imprescindíveis para a determinação de uma moral heterônoma, pois ria walloniana, ressaltam que em suas análises
se sabe que a criança heterônoma aceita as com crianças do Ensino Fundamental I, obserregras sem questionamentos (SOUZA, 2003). varam que os alunos demonstram sentimentos
positivos (tranquilidade, entusiasmo, confiança,
Para Vygotsky, não há separação en- alegria e prazer), associados ao que sentem
tre a afetividade e o cognitivo, pois eles estão pelos educadores. Isso reforça a importância
interligados entre si, fato que o autor critica a que os professores têm em desempenhar uma
pedagogia tradicional em separar a afetividade relação de afeto com os discentes, provocando
da cognição. Diante disso, Vygotsky entende a neles diferentes reações:
afetividade como fator de contribuição para o
desenvolvimento do indivíduo, ressaltando que Há ainda que se destacar a necessidade de atentar
o ser humano se desenvolve na interação com e refletir sobre a afetividade presente no processo
o meio social e cultural, para ele, afetividade de ensino-aprendizagem, bem como a de estarmos
e as emoções desenvolvem-se desde o nasci- sempre muito atentos ao que nossos alunos e nossas alunas têm a dizer. Ouvi-los (às) falar sobre suas
mento (OLIVEIRA; REGO, 2003).
A afetividade, para Wallon, é um fator
primordial para o desenvolvimento dos seres
humanos, assim sendo, conforme consideram
Almeida e Mahoney (2009), na concepção
walloniana a afetividade pode ser definida da
seguinte forma:

vivências e seus sentimentos na escola constitui-se
num diferencial deste estudo, que mostrou que as
crianças têm muito a comunicar e a informar, de forma autêntica e enriquecedora. A possibilidade de se
expressar de forma tão espontânea e verdadeira,
como ocorreu, permitiu penetrar nesse universo afetivo e perceber o quanto a educação, hoje, precisa
aprender ou saber lidar com ele (SAUD, 2009, p. 41).
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Saud (2009) baseada na teoria de
Wallon afirma que são diversos os fatores que
contribuem para o ensino e aprendizagem,
dentre eles está o envolvimento entre os alunos e professores e nesse envolvimento estão
o respeito mútuo mantido uns pelos outros, a
confiança, a segurança, o carinho, a admiração e a tranquilidade, enfim, um ambiente prazeroso capaz de propiciar o desenvolvimento
da criança em todos os aspectos.

A afetividade não se restringe apenas
ao contato físico. Conforme a criança vai se
desenvolvendo, as trocas afetivas vão ganhando complexidade. Adequar a tarefa às possibilidades do aluno, fornecer meios para que
realize a atividade confiando em sua capacidade, demonstrar atenção às suas dificuldades e
problemas, são maneiras bastante refinadas de
comunicação afetiva.

Nesse sentido, percebe-se que o afeto
está presente na relação professor-aluno, mesmo que não haja contato físico entre eles como
os beijos e abraços, pois o educador capaz de
ouvir seus alunos, conversar com eles e respeitá-los em suas especificidades também está
demonstrando uma forma de afeto.
Ter a afetividade e a aprendizagem
como tema implica enveredar por um caminho
intrigante que envolve processos psicológicos
difíceis de serem percebidos e desvendados.
Apesar da existência de teorias e reflexões a
respeito do tema, a escola continua priorizando o conhecimento racional em detrimento das
relações afetivas. Vivemos uma cultura que
desvaloriza as emoções, e não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção,
que constitui o viver humano, e não nos damos
conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional.
É imprescindível que no contexto escolar se trabalhe a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações, considerando-a como essencial na prática pedagógica
e não a julgando como simples alternativa da
qual podemos lançar mão quando queremos
fazer uma “atividade diferente” na escola. Essa
articulação deve ser uma constante busca de
todos que concebem o espaço escolar como
lócus privilegiado na formação humana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propiciou uma reflexão sobre a importância de estabelecer vínculos
afetivos entre professor e aluno, pois nota-se o quanto a afetividade facilita no processo de
aprendizagem dos discentes, principalmente nas séries iniciais.
A Educação Infantil é um direito de toda criança, embora nem todas estejam inseridas
na escola, seja pela escassez de oferta de vagas, ou mesmo por escolha familiar. A criança, ao
ser inserida no âmbito escolar, tem acesso a conhecimentos científicos necessários para sua
vida adulta. No entanto, a afetividade é fundamental nessa fase, mesmo na escola, para seu
desenvolvimento.
Cabe à escola esforçar-se para proporcionar um ambiente estável e seguro, onde as
crianças se sintam bem, porque nessas condições a atividade intelectual fica facilitada. Nesse
sentido, alguns pontos que se julgam centrais para a compreensão do desenvolvimento afetivo
e de seu papel na aprendizagem, devem ser discutidos.
Na escola, a relação com o professor é o eixo de todas as relações e produções. Por um
lado, a criança busca nele a referência adulta e confiança que ficou de fora, quando ela entrou
para escola. Por outro lado, o professor é quem representa a instituição, com seu saber e suas
leis.
O aluno tem de ver o professor como alguém que, comprometido com a ação que realiza, percebe o aluno como um ser importante, com ideias e sentimentos que podem ser partilhados com ele. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio
técnico a serviço da mudança para um mundo melhor ou, lamentavelmente, da permanência do
hoje.
Desta forma espera-se contribuir com este trabalho, não apenas com esclarecimentos,
mas também na prática pedagógica de alguns educadores. O afeto é indispensável na atividade
de ensinar, entendendo que as relações entre ensino e aprendizagem são movidas pelo desejo
e pela paixão e que, portanto, é possível identificar condições afetivas favoráveis que facilitem e
estimulem a aprendizagem.
O sujeito constrói-se a partir das relações entre um mundo externo, estruturado pela cultura e pelas condições históricas, e por um mundo interno, não somente no aspecto cognitivo,
mas afetivo, que envolve desejos, pulsões, sentimentos e emoções, portanto, é extremamente
importante aproveitar essas relações na prática educativa.
O reconhecimento do aluno enquanto indivíduo, sujeito e cidadão, é fundamental para que haja o estabelecimento de trocas enriquecedoras das experiências, as quais promovem a mobilização de
estruturas de saberes significativos.
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O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS COMO FATOR MOBILIZADOR
DE APRENDIZAGENS

RESUMO: Frequentemente temos nos deparado com os termos empatia, resiliência, inteligência
e emoção. A capacidade de administrar essas habilidades, gerir sentimentos, expressar emoções e construir relacionamentos está diretamente ligada à inteligência emocional. Apesar
do termo “Inteligência Emocional” estar em evidência, há um bom tempo, esta percepção
sobre a importância do trabalho com as emoções e as relações pessoais entre crianças, entre
adolescentes e entre jovens e adultos tem gerado políticas públicas e promovido estudos
relevantes para o cenário educacional, garantindo boas práticas educativas que preconizam
não só o ensino de conteúdos e aprendizagens cognitivas, mas também que favoreçam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais possíveis de se aprender, praticar e ensinar,
como uma estratégia de potencialização dessas aprendizagens. Ao trazer essa pauta para este
artigo, pretende-se com isto, promover uma reflexão sobre o fazer pedagógico no âmbito
das emoções e sobre os benefícios dessa prática, com vistas à formação do indivíduo em sua
totalidade. Ao final desta leitura, o leitor poderá constatar que fomentar o desenvolvimento
da educação emocional articulado ao desenvolvimento de outras competências pode transformar e mobilizar aprendizagens.

Palavras-chave: Inteligência Emocional, Competências Socioemocionais, Aprendizagens.
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INTRODUÇÃO

S

egundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) , os estudantes brasileiros estão entre os mais estressados do mundo,
perdendo apenas para a Costa Rica. Acredita-se que um trabalho pedagógico
voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais, como as relações de afetividade entre educador e aluno seja um dos caminhos para auxiliar os estudantes a controlar suas
emoções.
Para Daniel Goleman , a inteligência emocional sempre foi tradicionalmente transmitida
nos momentos da vida cotidiana - com os pais e os parentes, e na desordem das brincadeiras
livres - que os jovens estão perdendo. E acrescenta: “As crianças passam mais tempo sozinhas
do que nunca na história da humanidade, olhando para um monitor. Isso significa um experimento natural numa escala sem precedentes. Essas crianças peritas em tecnologia, quando se
tornarem adultas, se sentirão tão confortáveis com outras pessoas como se sentem com seus
computadores?”
A falta de tempo e a pressa da vida moderna dos adultos parece acabar contribuindo
para esta intensa relação da infância com o mundo virtual, o que leva o autor a desconfiar que
isto venha a contribuir para o despreparo dos jovens para a relação face a face.
Este contexto nos dá indícios de que quanto mais cedo prestarmos atenção nas emoções, menos riscos corremos de sofrer consequências graves em decorrência das dificuldades
em se lidar com os próprios sentimentos e é sobre o desenvolvimento da capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos e os sentimento dos outros bem como sobre a
influência dessa prática no processo educativo que conversaremos a seguir.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia aplicada na realização
deste estudo foi estruturada em pesquisas bibliográficas de ordem qualitativa, utilizando-se
para isso, bases de dados da internet e ferramentas de pesquisa como o Google Acadêmico, a fim de se construir um aporte teórico
que embasasse nosso objeto de estudo, tendo
como referência os teóricos Daniel Goleman,
Peter Salovey, John D. Mayer, David R. Caruso,
Zilda Aparecida Pereira Del Prette e Almir Del
Prette.
No primeiro momento, destaca-se as
novas diretrizes propostas pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) que estabelecem,
dentre outras coisas, que até 2020, todas as
escolas deverão contemplar além das dez
competências gerais, as competências socioemocionais em seus currículos, de acordo com
a Proposta de Educação para o século 21 (recomendada pela UNESCO) e o ensino integral.
Posteriormente, foram apresentados alguns conceitos tais como: competência, competência socioemocional e inteligência emocional, estabelecendo-se correspondências entre
eles. Em seguida, o texto explicita cada uma
das competências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para depois
tratar especificamente da competência socioemocional como elemento promotor de benefícios ao processo educativo e como fator mobilizador de aprendizagens. Por fim, por meio de
um relato de prática de uma professora, o leitor
poderá conferir de que maneira ela procurou
desenvolver habilidades de leitura e de escrita
através da articulação das competências para
um melhor aproveitamento dos benefícios decorrentes do desenvolvimento das habilidades
socioemocionais.

O DESENVOLVIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
COMO FATOR MOBILIZADOR DE
APRENDIZAGENS
O desenvolvimento das competências
emocionais e do relacionamento interpessoal é
tão importante que passou a constar na Base
Nacional Comum Curricular, tornando-se uma
exigência nas escolas de todo o país.
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um documento que orienta a criação
dos currículos escolares nas escolas públicas
e particulares do Brasil, conforme definido na
Lei nº 9.394/1996:
A BNCC estabelece conhecimentos, competências e
habilidades que se espera que todos os estudantes
desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que
direcionam a educação brasileira para a formação
humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 1996).

Além de orientar a criação dos currículos, este documento também estabelece as
competências gerais a se trabalhar na Educação Básica, trazendo a seguinte definição para
a palavra competência: “[...] a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho”.
Dentre as competências relacionadas
no documento, estão aquelas compreendidas
como competências socioemocionais, apontadas como imprescindíveis à formação integral
dos alunos e que permeiam as competências
gerais.
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Anna Penido, diretora do Instituto Inspirare, foi uma das leitoras críticas da BNCC a
convite do Ministério da Educação (MEC) e defende que as competências socioemocionais
são recortes das competências gerais e que,
portanto, não podem ser tratadas como sinônimos.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS E INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Uma matéria publicada pela Nova Escola revela que as competências socioemocionais começaram a ser investigadas depois
dos anos 1930, quando pesquisadores se debruçaram sobre quais seriam as palavras usadas para descrever os traços da personalidade
humana.
Somente a partir dos anos 1980 foi
possível chegar aos cinco eixos que definem
as competências socioemocionais: abertura ao
novo (curiosidade para aprender, imaginação
criativa e interesse artístico), consciência ou
autogestão (determinação, organização, foco,
persistência e responsabilidade), extroversão
ou engajamento com os outros (iniciativa social, assertividade e entusiasmo), amabilidade
(empatia, respeito e confiança) e estabilidade
ou resiliência emocional (autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração).
A Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada “inteligência
social”, presente na psicologia e criado pelo
psicólogo estadunidense Daniel Goleman. A
expressão inteligência emocional (IE) é utilizada para descrever a capacidade de alguém de
expressar e interpretar adequadamente emoções próprias e de outras pessoas, bem como
entender os gatilhos e resultados delas (Goleman, 1999). Para ele, um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade.
A Inteligência Emocional (IE) constitui
um campo em expansão que engloba várias
áreas de pesquisa. A concepção da IE como
uma habilidade foi desenvolvida numa série de

artigos na década de 1990 (Mayer, DiPaolo,
& Salovey, 1990; Salovey & Mayer, 1990) sendo que a pesquisa inicial visou a aspectos teóricos de delimitação de construto, medição e
comprovação empírica, baseados no modelo
psicométrico de inteligência (Mayer, Salovey, &
Caruso, 2002.
Ela foi definida academicamente pela
primeira vez por Salovey e Mayer (1990), como
uma subforma de IS que abrangeria a habilidade de monitorar as emoções e sentimentos
próprios e dos outros, discriminá-los e utilizar
essas informações para orientar pensamentos
e ações. Em sua definição, a dupla Salovey e
Mayer explica que IE é “a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e
saber regulá-la em si próprio e nos outros”.
Entre 1994 e 1997 procedeu-se
o fenômeno da popularização da IE, especialmente quando Daniel Goleman (1996), lançou
o livro intitulado “Emotional intelligence “, ocasionando a ampliação e a “mudança” da definição da IE (em especial na mídia e literatura
popular), que a partir de então passou a incluir
aspectos da personalidade.
De acordo com Goleman, a inteligência
emocional pode ser subdivida em cinco habilidades específicas:
• Autoconhecimento emocional
• Controle emocional
• Automotivação
• Empatia
• Desenvolver relacionamentos interpessoais (habilidades sociais).
Destaca-se que, apesar da impactante popularização do termo IE, Goleman (1995)
foi alvo de críticas por parte da comunidade
científica, especialmente devido à linguagem
utilizada para abarcar um conceito considerado complexo e que já era bastante estudado
(CORREIA, 1997).
Uma outra definição de inteligência
emocional diz respeito ao conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções.
Mais especificamente, a como (e o quanto) se
percebe, processa, compreende e tem habilidade de gerenciá-las.
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Entre as características da inteligência
emocional está a capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, além de outras qualidades que possam
ajudar a encorajar outros indivíduos.
Já as habilidades sociais são comportamentos aprendidos ao longo do desenvolvimento do indivíduo (DEL PRETTE, FERREIRA,
DIAS E DEL PRETTE, 2015) e sua aprendizagem depende das diferentes situações as
quais uma pessoa é exposta ao longo da vida,
proporcionado ou não condições para que tais
habilidades sejam adquiridas e fortalecidas
(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2009). Neste
sentido, pode-se dizer então que as habilidades sociais mais o conjunto de competências
socioemocionais são elementos constitutivos
da inteligência emocional.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
Ao longo da Educação Básica, as
aprendizagens essenciais definidas na BNCC
devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências
gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
As dez competências gerais operam
como um “fio condutor” e acompanham o desenvolvimento dos alunos desde a Educação
Infantil até o Ensino Médio. As competências
foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais e de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores essenciais para
a vida no século 21.
[...] Com a Base, vamos garantir o
conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez competências gerais
para a Educação Básica, apoiando as escolhas
necessárias para a concretização dos seus
projetos de vida e a continuidade dos estudos.
O documento diz ainda que é imprescindível destacar que as competências gerais
da Educação Básica, apresentadas a seguir,

inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas
da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio), articulando-se
na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual
e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes
e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem
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entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo
suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro
e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
O documento prevê ainda que os estudantes desenvolvam competências e habilidades que lhes possibilitem mobilizar e articular
conhecimentos desses componentes simultaneamente a dimensões socioemocionais, em
situações de aprendizagem que lhes sejam
significativas e relevantes para sua formação
integral.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
De acordo com estudos realizados no
campo da psicologia, as palavras que melhor
descrevem os traços da personalidade humana são:
Abertura ao novo (curiosidade para
aprender, imaginação criativa e interesse artístico);
Consciência ou autogestão (determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade), extroversão ou engajamento com
os outros (iniciativa social, assertividade e entusiasmo);
Amabilidade (empatia, respeito e confiança);
Estabilidade ou resiliência emocional
(autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração).
Estas características englobam traços
de caráter, que nada mais são do que os papéis que o indivíduo aprende a assumir desde
criança e permanecem, em sua maior parte, na
vida adulta e que, imbricados às competências
cognitivas, acabam resultando no que chamamos de competências híbridas por misturarem
tanto aspectos de natureza socioemocional,
que tem a ver com a relação consigo mesmo,
com o outro, abertura para o novo, capacidade de autogestão, quanto aptidões da ordem
cognitiva.
De acordo com a matéria da jornalista Ericka Kellner publicada no site da Revista Educação , as principais competências que
permeiam o aprendizado socioemocional são
autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de relacionamento e
tomada de decisão responsável e o desenvolvimento delas pode contribuir da seguinte forma:
• Autoconsciência: Identificar emoções, ter percepção afiada, reconhecer pontos fortes, desenvolver
autoconfiança e autoeficácia;
• Consciência social: Saber olhar as
coisas em perspectiva, desenvolver
empatia, apreciar diversidade e respeitar os outros;
• Autogerenciamento: Aprender a
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controlar impulsos, saber lidar com
estresse, ter disciplina, automotivação, buscar objetivos, construir habilidades organizacionais;
• Habilidades de relacionamento:
Comunicação, engajamento social,
construir relações e saber trabalhar
em grupo;
• Tomada de decisão responsável:
Identificar problemas, analisar e
avaliar situações, solucionar problemas, refletir, ter responsabilidade
ética.
Segundo a jornalista, é importante ressaltar que a ideia da BNCC não é transformar essas competências, necessariamente,
em componente curricular, mas articular a sua
aprendizagem a outras habilidades relacionadas às áreas do conhecimento.
De acordo com site sae DIGITAL
É importante ressaltar que as Competências
Gerais mantêm-se as mesmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, mas se desdobram ao
longo de cada uma dessas etapas da educação para adequarem-se às particularidades de
cada fase do desenvolvimento dos estudantes.
Na Educação Infantil, as 10 Competências Gerais da Base se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dos 5 campos de experiência
da Educação Infantil. No Ensino Fundamental
as Competências Gerais estão presentes em
unidades temáticas, objetos de conhecimento
e habilidades a serem trabalhadas dentro de
cada área do conhecimento e componentes
curriculares específicos.
Já no Ensino Médio, tal qual o Ensino
Fundamental, as Competências Gerais se desdobram em habilidades que serão desenvolvidas dentro de cada área do conhecimento.

BENEFÍCIOS DO TRABALHO COM AS
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
A Organização Norte-americana Casel
(sigla em inglês para o Coletivo para Aprendizagem Acadêmica, Social e Emocional) defende alguns benefícios do trabalho com socioemocionais: além de melhorias nas notas das
disciplinas escolares, instituições que seguem
essa abordagem têm redução da taxa de evasão escolar e menor ocorrência de casos de
comportamentos destrutivos (como na geração de conflitos).
Segundo estudo da American Institutes
for Research de 2016 abrangendo período de
quatro anos, entre nove distritos de ensino norte-americanos que dedicam atenção ao tema,
quatro registraram maior presença de alunos e
seis viram menos ocorrências de suspensão:
Se o aluno tem um aprendizado em habilidades socioemocionais na escola, ele é capaz de compreender melhor algumas questões que podem surgir em sua casa.
Ele aprende a ter boas relações com os colegas, professores e mentores”, disse à NOVA ESCOLA a especialista
norte-americana Pamela Bruening, diretora de aprendizado profissional no programa Cloud9 World , que adota um projeto desenhado pela Casel (NOVA ESCOLA).

O hospital norte-americano Texas Children ‘s Hospital realizou um estudo que comprovou diferenças anatômicas no cérebro de
crianças que foram negligenciadas daquelas
que receberam amor, comprovando impacto
negativo no que se refere à falta de carinho.
Mas este papel não cabe somente à
escola. A família exerce um papel fundamental
no estabelecimento dos vínculos afetivos que
são muito importantes tanto para o desenvolvimento físico e motor, quanto para o desenvolvimento das estruturas neurológicas e cognitivas, influenciando no comportamento e no
desenvolvimento integral durante a infância,
que se perpetua para a vida adulta.
Neste sentido, a escola deve atuar junto
à família buscando alternativas para estimular
não só as habilidades motoras nos primeiros
anos de vida, mas principalmente, as habilidades socioemocionais, o desenvolvimento
do pensamento autônomo, a capacidade de
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compreender melhor a si mesmo, de lidar com
suas próprias emoções, de se relacionar com
o outro, de expressar seus desejos, necessidades e sentimentos.
Durante toda a permanência dos educandos na escola, utilizando-se para isso, diferentes linguagens articuladas aos interesses
dos alunos que, aos poucos, vão desenvolvendo habilidades que capacitem crianças e jovens para o enfrentamento de desafios ao longo de suas vidas.
Segundo o Instituto de Crescimento
Infanto Juvenil , com a aplicação destas habilidades nas escolas, as competências socioemocionais geram impactos positivos em várias
esferas da vida de um aluno, de acordo com
um relatório do Global Education Leaders Program Brasil:
• Na aprendizagem: geram ambiente mais favorável à aprendizagem e
melhores resultados dos alunos nas
disciplinas curriculares tradicionais;
• No desenvolvimento integral: preparam os estudantes para estar no
mundo, compreender os diferentes,
ser críticos e atuantes e tomar decisões pautadas na ética. Ajudam-nos a construir seu projeto de vida
e a se capacitar para o mundo do
trabalho;
• Na promoção de equidade: dialogam com as necessidades da sociedade civil, mobilizam famílias e
contemplem seus anseios, suprem
carências de oportunidades e geram impacto nos indicadores sociais;
• Na mudança cultural: transformam
o currículo e a escola, estimulam a
atitude cidadã e contribuem para o
desenvolvimento de uma cultura de
paz.

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
NA PRÁTICA - OS EFEITOS DA
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO
DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E
DA ESCRITA
De acordo com Vygotsky, Wallon e outros (Abed, 2014), o desenvolvimento das capacidades afetivas constituem um processo que
envolve os princípios pedagógicos mediados
pelo professor, o engajamento dos estudantes,
currículo, gestão, formação de professores, avaliação, recursos e práticas pedagógicas.
Todas estas dimensões institucionais
devem ser acionadas para que as competências
socioemocionais se desenvolvam em diversos
contextos de aprendizagem (OCDE, p. 41) tais
como: escola, família, comunidade e trabalho.
Para desenvolver competências de forma eficaz
e intencional, a escola deve gerar contribuições
diretas (práticas pedagógicas e trabalho em
equipe); lidar com fatores ambientais (espaço,
recursos e segurança); e promover incentivos
políticos (currículo e formação de professores),
segundo estudo da OCDE.
Um exemplo de que a educação socioemocional vem sendo incorporada às aprendizagens cognitivas, foi uma experiência realizada
com um grupo de crianças do 3º Ano do Ensino Fundamental, em 2015, na escola Vereador Leolino dos Santos, situada no município de
Itaquaquecetuba, em São Paulo. A professora
apostou no trabalho com a afetividade e com
as emoções para melhorar a autoestima das
crianças, melhorar as relações interpessoais e
desenvolver habilidades da leitura e da escrita.
A turma, formada em sua grande maioria
por crianças com dificuldade de aprendizagem,
contava com um grupo de crianças que mesmo
estando no 3º ano ainda não tinha se apropriado
do sistema notacional de escrita. Algumas delas
apresentavam baixa autoestima por acreditarem
não ser capazes de ler. A frustração contribuía
para os casos de dificuldade de autorregulação
e conflitos intra e extra-classe.
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A professora conta que após identificar
as dificuldades de cada um, foram elaboradas
diferentes estratégias para estimular a aprendizagem destas crianças. Foi um trabalho de
formiguinha que se iniciou na sondagem, passou pelas rodas de conversa, pelos diálogos
individuais com cada família para saber o histórico de cada criança, desde a sua gestação;
pela construção de apostilas com atividades
individualizadas, até chegar à elaboração de
um livro.
Todas as etapas foram muito importantes porque através delas, foi possível obter
subsídios que direcionaram o trabalho. O livro
revelou muitas histórias diferentes, histórias de
sonhos, histórias criativas, histórias alegres,
histórias tristes… histórias… histórias que talvez pudessem motivar aquela porcentagem de
crianças que já nem acreditavam que poderiam
ler um dia, relata a professora. [...] O pulo do
gato foi quando decidi construir um livro junto
com as crianças. Me fiz de escriba e fui porta
voz daquelas que não sabiam escrever, mas
tinham muito a revelar.

Esta experiência trouxe um novo ânimo
para aquela turma que ao poder falar dos seus
sentimentos, passaram a controlar melhor suas
emoções. O fato de terem a sua própria história no livro, os colocaram na posição de protagonistas, de sujeitos históricos e de donos da
história.
A turma toda ficou mais motivada, muitos aprenderam a gerenciar seus sentimentos
e o seu jeito de construir o seu próprio conhecimento. As crianças passaram a prestar mais
atenção nas aulas e na hora da história era
um momento único agora porque eles estavam
ansiosos para contar a sua história, para ouvir
a sua própria história e a história do outro.

Todos passaram a se ajudar mais e
aqueles que já sabiam ler deram exemplos de
empatia ao colaborar com os colegas na tentativa de ajudá-los a alcançar seu objetivo de
aprender a ler. As diferentes técnicas de alfabetização e, principalmente, a imensa vontade de
ler sozinho e de apresentar a sua história para
a turma, tornou-se um verdadeiro gatilho que
levou muitas crianças a alcançar o tão sonhaUma a uma, as crianças foram se apro- do objetivo de aprender a ler.
ximando para responder a pergunta que não
queria calar: Qual é o seu maior sonho? Pouco
Em muitas histórias, observou-se que
a pouco eles foram falando sobre suas vidas, o exercício da gratidão se fez presente em disuas histórias e sobre os seus sonhos. Sonhos ferentes contextos, de diferentes maneiras. Perrevelados, sonhos inventados e todos com seu cebeu-se ainda que falar dos sentimentos levou
grau de importância único e de inestimável va- os estudantes a mobilizar diferentes aprendizalor. Eram Mini projetos de vida, inspirados em gens, relata a professora.
seus desejos, suas alegrias e suas tristezas,
mas que os levaram a acreditar que sim, era
Por todos os cantos da escola, havia
possível! Assim nasceu o livro “O Sonho de uma criança lendo o nosso livro: debaixo da
Cada Um” (LUCIENE H. ANDRÉ DE SOUZA).
árvore, nas escadas, na sala, por todo lugar.
Juntos, desenvolveram relacionamentos, ficaram mais calmos e amorosos uns com os outros, fortaleceram laços afetivos e habilidades
sociais capazes de mover sonhos.
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Foi um projeto lindo e prá lá de especial
para todos nós. O livro reúne histórias impactantes que mexeram com muita gente. Todos
queriam falar. Seja moderadamente ou de um
jeito mais extrovertido, todos tinham algo para
contar. Até um menino que nunca se pronunciava trouxe sua contribuição para o livro dizendo que seu maior sonho era ser feliz, conta
a professora: “Confesso que fiquei paralisada
porque ao indagá-lo, ele não conseguia dizer
exatamente o(s) motivo(s) da sua infelicidade.
Passado algum tempo, a muito custo, consegui
arrancar-lhe um sorriso, quando muito timidamente ele me revelou que gostaria de se tornar
bombeiro”.

O Projeto mobilizou estudantes, familiares, recursos e gestores que interessados pelas
incríveis histórias, esforçaram-se o máximo que
puderam para revelar à comunidade escolar o
incrível “Sonho de Cada Um” e garantir uma
cópia do livrinho para cada criança, afirma a
professora.
[...] “Recentemente, um aluno daquela turma, agora um adolescente me encontrou
nas redes sociais e mandou uma mensagem
me perguntando se eu ainda tinha o “nosso”
livro. Entusiasmada, indaguei o porquê. Se fosse o caso, eu faria questão de providenciar
uma cópia para ele.

Tinha criança que sonhava com um celular, outra que gostaria de ter um quarto rosa;
tinha menino que sonhava em ser policial e
muitos queriam ser jogador de futebol e para o
menino que tinha convicção que seria um cozinheiro, eu trouxe uma receita de pastel para
enriquecer nossa aula com este gênero textual,
além de deixar nosso livro ainda mais interessante.

Então ele me respondeu: [...] “Não professora, foi só para saber se a senhora ainda
tem o seu”. Ou seja, foi só para saber se o livro
que construímos continuava sendo tão importante para mim, quanto para ele, demonstrando nesse seu ato, além da sua gratidão, sua
grande responsabilidade, enquanto guardião
deste inestimável tesouro. Experiências como
esta, demonstram a importância do afeto, dos
E quando o grande dilema de uma vínculos estabelecidos entre professor e aluno,
criança gira em torno da sua própria identida- da intencionalidade pedagógica e do papel do
de? Pois é, quando você está esperando qual- professor na vida de uma criança.
quer outra coisa a respeito dos sonhos de uma
menina e é pega de surpresa pela revelação
de que seu maior sonho é conhecer seu pai,
como que faz? A gente respira fundo, segura
uma lágrima que quase cai e prossegue.
Já quanto o sonho da menina que leu
a sua própria história diante da plateia constituída pelas famílias na nossa reunião de pais,
quem não segurou a emoção foi a vovó, isto
porque, a história chamada “A Carta”, revelava
aos colegas seu sonho de comprar uma casinha lá em Pernambuco para a vó poder morar
pertinho da Bisa. É gente... passar ileso por
esses relatos é quase que missão impossível
porque a maioria não resiste e se desidrata.
Poderia até dizer que isso é coisa para os fortes, só que não, porque nem eles mesmos se
deram conta de segurar a emoção (SOUZA,
Luciene Heloísa André).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo comprovou que o ensino socioemocional provoca diversos benefícios aos estudantes, ao processo de ensino-aprendizagem, à comunidade escolar e à sociedade de modo
geral. O relato apresentado pela professora demonstrou que falar sobre os próprios sentimentos
e escutar o outro com suas dores e alegrias, tentando se colocar no lugar dele pode ser um
ótimo exercício de empatia.
Compreender que todos temos responsabilidades, obstáculos a superar e objetivos a
atingir, contribui para acionar mecanismos internos de auto regulação, de controle emocional e,
consequentemente, de autogestão.
Com isto, encerramos o artigo demonstrando o quanto fomentar o desenvolvimento da
educação emocional articulado ao desenvolvimento de outras competências pode transformar e
mobilizar aprendizagens, além de contribuir para a construção de uma escola mentalmente saudável, melhorando o relacionamento entre os estudantes, ajudando-os a superar as frustrações,
enquanto os preparamos para os desafios futuros.
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AS PRÁTICAS EDUCATIVAS COMO
PERSPECTIVAS QUE SE ABREM PARA A
EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO: A verdadeira proposta deste trabalho acadêmico é apresentar alguns entendimentos
acerca de um tema muito presente no meio educacional da atualidade: as práticas educativas
como perspectivas que se abrem para a Educação Infantil. Para que esta temática seja debatida e analisada de forma eficaz e para que possa haver maior compreensão deste tema, ela terá
como base algumas citações de autores consagrados no meio acadêmico e educacional, os
quais muito agregam para nossa literatura, ao debaterem sobre esse tópico tão relevante. Tais
citações serão selecionadas por meio de pesquisa, tendo como grande norteador o Google
acadêmico e a literatura nacional. O artigo, então, começará fazendo uma pequena introdução do que aqui será discutido, em seguida serão citadas e analisadas as divagações desses
teóricos e, por fim, será feita uma conclusão, a qual resumirá o que aqui foi exposto e comentado e tudo o que pode ser compreendido com a leitura deste trabalho de cunho bibliográfico.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ações Pedagógicas; AEE.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, vê-se que a inclusão de alunos com problemas específicos de aprendizagem em escolas regulares cresceu compulsivamente. Esta inclusão é garantida
por lei e todos têm o direito de se matricularem em turmas regulares e serem
atendidos de maneira adequada e eficaz para sua aprendizagem, como todos os demais alunos,
tidos como “normais”.
Para tanto, precisa-se desenvolver metodologias eficientes que beneficiem ao aprendizado de todos os alunos inclusos que tenham deficiências, sejam intelectual ou mesmo física, as
quais os atrapalham a terem uma vida escolar normal.
Sendo assim, os educadores de salas comuns precisam trabalhar em conjunto com os
educadores do Atendimento Educacional Especial – AEE, apoiando-os e dando-lhes suporte
para que eles consigam fazer um trabalho apropriado com seus alunos.
Por ser de suma importância para toda a sociedade, a Inclusão teve o apoio das políticas públicas, por meio da criação da Constituição Brasileira de 1988, que passou a garantir aos
portadores de deficiências físicas ou intelectual direitos.
Um destes direitos foi o de serem matriculados em escolas regulas e a terem acesso ao
Atendimento Educacional Especializado, sendo, desta forma, atendidos de maneira respeitosa e
igualitária.
Sendo assim, a Constituição Brasileira de 1988 deixa claro que é dever do Estado garantir e defender a igualdade e o acesso de todos os alunos com deficiência à Educação. Para
tanto, ela garante:
III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente;
V – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (BRASIL, 1988, art. 208, III, V, CF p.118).
A seguir, será feita uma análise de comentários feitos por autores especialistas neste
assunto, para que se possa ter uma visão assertiva sobre ele e para que se possa apreender
um pouco mais acerca deste assunto tão importante no mundo atual.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A LEI
Devido ao crescimento do número de
alunos com deficiências intelectuais e mesmo
físicas no horizonte educacional, o Ministério
da Educação viu-se na necessidade de serem
criadas políticas de educação especial que tivessem um novo olhar para um ensino inclusivo.
Com isso, foi criada a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96
que, em seu Art.4º (1996, p.2), tendo como
base a Constituição Brasileira (1988), reforça
que o Estado tem como dever a: “garantia de
Atendimento Educacional Especializado, de forma gratuita aos educandos com necessidades
educacionais específicas, preferencialmente na
rede regular de ensino”.
Segundo o que assegura o MEC/SEESP (2008), o AEE será garantido a todos os
estudantes com deficiência, seja ela de transtornos que atrapalham o aprendizado destes
alunos ou mesmo de altas habilidades, os considerados alunos com superdotação. A Resolução nº4 declara que o AEE deve ser:
realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de
ensino regular, no turno inverso da escolarização, não
sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (BRASIL, 2008, Art.5, p.2).

Sendo a Educação Infantil a base do
conhecimento educacional, Sartoretto e Sartoretto (2010) a definem como a fase em que o
lúdico se torna o meio primordial para que a
criança tenha contato com diferentes maneiras
de comunicação.
Tal procedimento faz com que o AEE se
preocupe em trazer aos alunos inclusos meios
lúdicos e adequados para que esses alunos
tenham uma forma mais leve de aprendizagem.
Para tanto, os autores classificam o AEE como:
uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, graus e etapas do percurso escolar e tem como
objetivos, entre outros, identificar as necessidades e
possibilidades do aluno com deficiência, elaborar planos de atendimento, visando ao acesso e à participação no processo de escolarização em escolas comuns,
atender o aluno com deficiências no turno oposto àquele em que ele frequenta a sala comum, produzir e/ou
indicar materiais e recursos didáticos que garantam a
acessibilidade do aluno com deficiência aos conteúdos
curriculares, acompanhar o uso desses recursos em
sala de aula, verificando sua funcionalidade, sua aplicabilidade e a necessidade de eventuais ajustes, e orientar
as famílias e professores quanto aos recursos utilizados
pelo aluno (SARTORETTO; SARTORETTO. 2010, p 2).

Para que este trabalho seja profícuo, há
a necessidade de que o educador do AEE seja
constantemente colocado em cursos preparatórios e que sua dedicação também se enquadre ao seu trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei 9.394/96, mostra
que no Atendimento Educacional Especializado, afiançado pelo artigo 58, § 1º e § 2º:

Para que o trabalho do AEE seja profícuo e surta resultados positivos, ele precisará identificar, organizar e estabelecer recursos
pedagógicos que auxiliem na acessibilidade
destes alunos a um meio de ensino e aprendizagem adequado às necessidades específicas
do aluno inclusivo.
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§ 1º. Haverá, quando necessário, serviço 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 (BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996, p.21).

Com isso, vê-se que a formação dos
docentes envolvidos no AEE deve fornecer a
eles:
os meios de um pensamento autônomo e que facilita as
dinâmicas de auto formação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios,
com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional (NÓVOA, 1992, p. 25).

Voltado a esses direitos, os educadores
do AEE devem preparar materiais adequados
para atenderem às necessidades específicas
de seus alunos, de acordo com as dificuldades
deles. De acordo com o MEC/SEESP (2007),
nas aulas do AEE:

Sendo assim, tendo como base as palavras de Nóvoa (1992), pode-se concluir que
uma formação apropriada reforça o professor,
ajudando-o a preparar subsídios adequados
que irão o auxiliar para que ele tenha um novo
olhar assertivo no tratamento com seus alunos,
o aluno constrói conhecimento para si mesmo, o de acordo com suas necessidades.
que é fundamental para que consiga alcançar o conhecimento acadêmico. Aqui, ele não depende de
uma avaliação externa, calcada na evolução do conhecimento acadêmico, mas de novos parâmetros
relativos às suas conquistas diante do desafio da
construção do conhecimento (BRASIL, 2007, p.27).

O documento “Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, organizado pelo MEC/SEESP,
mostra claramente como o educador do AEE
deve se portar e de como deve ser seu comprometimento com este projeto. Isso pode ser
apreendido em:

A UNIDADE ESCOLAR VISTA COMO
AMBIENTE DE INCLUSÃO
Uma unidade escolar, sozinha, jamais
teria sentido caso não fosse mesclada por indivíduos que a frequentam todos os dias.

Desta forma, apreende se que o corpo
escolar – constituído por seus gestores, seus
educadores, os alunos e todos os seus funcionários de base – sustenta a unidade escolar
como sendo uma estrutura viva, cultivando as
atividades pedagógicas em todas as suas atmosferas, visto que ela é mesclada por indiví[...] a sua atuação no atendimento educacional es- duos que carregam consigo aspirações, histópecializado deve aprofundar o caráter interativo e in- rias, aprendizados e conhecimentos adquiridos
terdisciplinar da atuação nas salas comuns do en- por toda vida.
sino regular, nas salas de recursos, nos centros de
atendimento educacional especializado, nos núcleos
de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de
educação especial (BRASIL/ PNEEPEI, 2008, p. 19).

Desta forma, a escola se diferencia
como sendo um ambiente característico dos
entrelaçamentos sociais, pois, de acordo com
Andreozzi (2006):
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A escola se constitui, no projeto da modernidade representado pela revolução francesa, como um lugar simbólico
significativo de inscrição do sujeito na sociedade e na cultura, lugar de inscrição da criança na comunidade adulta.

a)
adquirir cada vez mais conhecimento acerca de
si mesmo, observar em que momento se encontra, que
direção está tomando, qual a mensagem está transmitindo e qual o sentido que está dando a própria existência;

A educação escolar, em sua concepção moderna, é
um lugar de passagem, que desloca o sujeito do lugar da infância, na família, para colocá-lo no lugar de
escolhas sociais e culturais do simbólico. A escola assim projetada apresenta-se como possibilidade de subjetivação da marca simbólica transmitida pelos pais.

b)
desenvolver maior respeito pelo outro, por suas
diferenças, assim como maior capacidade de ouvir e compreender o outro; garantir espaços sociais a todos, baseado na crença de que há lugar para todos na sociedade;

Através da família, a criança se inscreve simbolicamente. Através da educação escolar, na continuidade desse
processo, a criança, o jovem, tem a possibilidade de movimentar essa inscrição simbólica primeira, operando-a
subjetivamente nas escolhas que pode fazer a partir desse lugar primeiro de inscrição (ANDREOZZI, 2006, p. 47).

c)
relacionar-se positivamente com o outro, tendo abertura para a diversidade, o diferente, o que
implica uma postura democrática, bem como saber o momento certo para dizer sim ou não sem imposições (MOSQUERA, STOBAUS, 2001, p. 92).

Segundo Nóvoa (1995), ao dissertar
acerca do conflito de identidade do educador,
com o passar dos anos, aconteceu um afastaMesmo sendo um ambiente coletivo, a mento entre o seu eu pessoal e o seu eu proescola ainda lida todos os dias com assuntos fissional. Com isso, segundo o autor, a
de cunho pessoal, as quais incumbem a cada
uma de suas partes. De acordo com Mosquera A transposição desta atitude do plano científico para
e Stobäus (2001), o indivíduo demonstra ter o plano institucional contribuiu para intensificar o cona sua vida assinalada: [...] pelo problema do trole sobre os professores, favorecendo o seu proequilíbrio entre o que deseja e o que realmen- cesso de profissionalização (NÓVOA, 1995, p. 15).
te sua situação vivencial lhe oferece, especialNóvoa (1995) ainda explica que a idenmente em um mundo tão complexo e diversificado (MOSQUERA, STOBAUS, 2001, p. 92). tidade não é um fenômeno obtido, como também não é uma característica e muito menos
Do mesmo modo, os autores supraci- um produto. Para o autor,
tados indicam uma educação estabelecida na
e para a afabilidade, elucidando ainda que, ao A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um
adolescer uma individualidade mais profícua, espaço de construção de maneiras de ser e de eso educador se tornará apropriado para esta- tar na profissão. Por isso, é mais adequado falar
belecer melhores afinidades interpessoais com em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se
todos os seus discípulos.
sente e se diz professor (NÓVOA, 1995, p. 16).

Ainda de acordo com os mesmos auAinda à luz das palavras de Nóvoa
tores, para que haja uma mais adequada educação carinhosa por parte do educador, faz-se (1995), apreende-se que a identidade é uma
metodologia complicada e que é preciso temimperativo:
po para se reconstruir novas identidades, promover inovações e ainda compreender as mudanças.
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Por meio dessas exposições, se estimam os ares afetivos do indivíduo do educador, sendo, então, admissível abarcar as dificuldades que determinados profissionais exibem
ao ganharem em sua sala de aula um aluno
com deficiência.

A inclusão é uma possibilidade que se abre para
o aperfeiçoamento da Educação Escolar e para o
benefício de todos os alunos, com e sem deficiência. Depende, contudo, de uma disponibilidade
interna para enfrentar as inovações e essa condição não é comum aos sistemas educacionais e aos
professores em geral (MANTOAN, 2004, p. 27).

Para que haja a real inclusão do aluno
Ainda de acordo com Mantoan (2004),
portador de deficiência, faz-se imperativo que
o educador permaneça pessoal e academica- “a educação escolar não pode ser pensada
mente aparelhado, para conseguir desenvolver nem realizada senão a partir da ideia de uma
suas atividades pedagógicas de modo diligen- formação integral do aluno”.
te, dentro de um procedimento que submerja
A autora acastela o direito ao ser difetodos os alunos.
rente num conjunto de identidade de direitos e
Desta forma, o procedimento de inclu- assinala ainda a seriedade das atuações edusão nas escolas não necessita se reduzir exclu- cativas no procedimento inclusivo, mostrando
sivamente ao aluno que apresenta ter neces- claramente que:
sidades especiais, todavia necessita abranger
todos os alunos, de maneira que todos se tor- Nossas ações educativas têm como eixos o convívio
nem favorecidos, ao mesmo tempo em que com as diferenças, a aprendizagem como experiência
acabam os empecilhos atitudinais existentes relacional, participativa, que produz sentido para o aluno,
pois contempla a sua subjetividade, embora construída
acerca do indivíduo com deficiência.
no coletivo das salas de aulas (MANTOAN, 2013, p. 1).

De acordo com o Estatuto da Pessoa
Nesse aspecto, Marchesi (2004) reafircom Deficiência por meio da Lei Nº 13.146 de
06 de julho de 2015, o art. IV, compreende-se ma a importância de que haja a igualdade de
oportunidades para todos, até mesmo nas unique está estabelecido que:
dades escolares. Este ambiente educacional
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento necessita, então, acolher a todos os indivíduos
que limite ou impeça a participação social da pessoa, de forma indistinta, além de ser uma atmosbem como o gozo, a fruição e o exercício de seus di- fera de conveniências, de desenvolvimento e
reitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de de aumento das envergaduras do indivíduo em
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à todos os campos da sociedade.
compreensão, à circulação com segurança, entre outros (Lei Nº 13.146 de 06 de julho de 2015, art. IV).

De acordo com Mantoan (2004), a inclusão, primeiramente, incide no desenvolvimento do pensamento de respeito entre todos
os indivíduos na sala de aula, independentemente de sua classe econômica, de sua social,
de seu gênero, ou ainda de sua deficiência,
visto que:

Freire (2006) elucida que:
Ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que
quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece
um conhecimento antes aprendido e, de outro, porque,
observado a maneira como a curiosidade do aluno
aprendiz trabalha para apreender o ensinando se, sem
o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir
incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 2006, p. 259).
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De acordo com a Constituição de
AS PRÁTICAS EDUCATIVAS E A
1988, a educação passou a ser um direito de
ESCOLA INCLUSIVA
e para todos; dessa forma, o indivíduo portador de deficiência também está resguardado
A escola com modelo inclusivo necespor esse pensamento constitucional, tendo real sita, antes de tudo, enquadrar-se como sua
direito ao acesso à educação.
compreensão de sujeito, sua compreensão de
mundo, sua compreensão de sociedade, sua
Holanda (2008), ao ponderar acerca compreensão de deficiência, sua compreensão
deste código, avalia o termo “todos” como de eficiência, sua compreensão de desenvolvisendo um tipo de desafio para as unidades mento e ainda sua compreensão de aprendizaescolares de instrução regular, visto que tais gem, para, assim, ter a capacidade de apreciar
instituições de ensino ainda não se mostram ainda mais e ainda melhor todas as qualidades
acabadas ou mesmo aparelhadas para rece- das crianças e dos jovens que nela se enconberem a disparidade de indivíduos deficientes tram inseridos e que dela aguardam um papel
que procura seus ambientes de aprendizagem, decisivo que contribua para o seu desenvolvisejam com alterações cognitivas, físicas ou de mento cognitivo.
qualquer forma:
Numa escola inclusiva só pode existir uma Educação Inclusiva, uma educação em que a heterogeneidade do grupo não é mais um problema, mas um
grande desafio à criatividade e ao profissionalismo
dos profissionais da educação, gerando e gerindo
mudanças de mentalidades, de políticas e de práticas educativas (SANCHES; TEODORO, 2006, p.72).

Com isso, fica clara a importância de
que haja um boa formação dos educadores,
pois assim, ele terá maior segurança para realizar uma escolha adequada dos instrumentos
pedagógicos que usará, tornando-se apropriado para aferir quais são mais apropriadas aos
atributos de cada aluno, que tenha ou não deficiência, como também do grupo no qual está
inserido.

Não se pode refletir acerca da escola
fora desse modelo, fora dessa disposição histórico e cultural, caso contrário, muitos alunos
que apresentam deficiência mental permanecerão indo para a escola apenas para não permanecer sem fazer nada ou ainda para tomar
o seu tempo, dando menos trabalho para seus
pais, em casa.
Authier-Revuz (1998) mostram claramente que “a atividade enunciativa, o processo
do dizer, requer tempo para se efetuar” e, com
isso, deixa evidente que os procedimentos de
edificação de elocução exigem tempo.
Não considerar a preparação do discurso é não considerar também a preparação dos
campos do simbólico, as quais submergem os
indivíduos e toda a sua elocução, o indivíduo e
seus sinais, o indivíduo e sua inclusão cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o trabalho aqui exibido, ressalta-se a ideia de que práticas educativas
são de total relevância para que haja uma integração mais eficaz da Educação Inclusiva em escolas regulares.
Neste horizonte, encontra-se o AEE – Atendimento Educacional Especializado, o qual
contribui para que os alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem sejam incluídos em escolas regulares e recebam um atendimento especial para cada caso.
Pode-se compreender também com este artigo que um atendimento diferenciado coopera para que todo aluno incluso tenha uma chance melhor para seu aprendizado, pois, de acordo
com suas dificuldades, cada caso precisa de intervenções diferenciadas, as quais não serão
dadas em salas de aula regulares.
Sendo assim e como a lei lhes garante, todos os alunos inclusos têm o direito de um
atendimento adequado e a responsável em atender aos seus direitos é a escola que os recebe,
ofertando a eles o AEE em todos os níveis de ensino.
Este estudo também ajudou na compreensão de que o AEE não seria um reforço escolar no qual o aluno é separado de sua turma para receber tarefas diferentes, mas sim um apoio
especializado e adequado que lhe trará intervenções que o ajudarão no processo de ensino e
aprendizagem.
Contudo, para que haja tal trabalho e para que ele surta efeito positivo e enriquecedor,
tanto para o aluno quanto para a escola e a sociedade, há a necessidade de que os educadores
se mantenham em constante aprendizagem, por meio de cursos de formação contínua.
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DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUAL
É SUA IMPORTÂNCIA DA ARTE PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA?

RESUMO: O presente artigo, conforme referencial bibliográfico pesquisado, tem como objetivo
geral, descrever de maneira qualitativa sobre a importância do desenho como atividade fundamental na Educação Infantil para o desenvolvimento da criança. Desde muito cedo a criança demonstra interesse pelos desenhos, por meio das cores, traços, da pintura e colagens, se
comunica com o mundo exterior. Dando vida a sua imaginação adquire capacidade criativa,
expressa seus sentimentos e ideias, pois o desenho, além de ser uma atividade prazerosa, prepara a criança para as próximas etapas correspondentes ao ciclo de desenvolvimento humano. Na escola, o desenho como proposta lúdica artística deve ser valorizado, não se restringindo a uma atividade para passar o tempo, deve ser atribuída ao contexto educacional como
ferramenta pedagógica utilizada para estimular a participação da criança, bem como para o
desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais, motoras e sociais. Conclui-se então,
do ponto de vista dos autores pesquisados conforme referencial bibliográfico estudado, que
o ato de desenhar estimula o desenvolvimento de importantes habilidades, potencializando a
inteligência criativa humana.

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

O

presente artigo, tem como objetivo geral elucidar a importância de utilizar o
desenho como recurso pedagógico indispensável para o desenvolvimento das
habilidades e competências humanas durante a infância.
Conforme referencial bibliográfico estudado, buscou-se compilar uma série de informações para aguçar a leitura sob a perspectiva qualitativa de valorização das atividades lúdicas,
por exemplo, do desenho que quando empregado na rotina de aprendizagem da Educação Infantil, promove o estímulo e desenvolvimento das capacidades da criança.
Como destaque, cabe ressaltar que os autores Viktor Lowenfeld (1976) e Jean Piaget
(1992) e suas obras literárias, foram essenciais como aporte teórico para o desenvolvimento
deste trabalho.
Do ponto de vista dos autores citados no parágrafo anterior , do contexto pedagógico e
de outras áreas interessadas em desvendar as etapas de desenvolvimento do indivíduo, o ato
de desenhar estimula a inserção do indivíduo em um contexto imaginário, onde os personagens,
paisagens ou figuras ganham vida e logo se transformam em uma pequena estória criada e
contada pelas crianças.
Além do desenvolvimento criativo, os desenhos promovem o bem-estar e são ótimos
recursos pedagógicos empregados para o amadurecimento intelectual, emocional, artístico, cultural e social, pois brincando, a criança se sente segura para desenvolver suas habilidades, expressa sentimento e emoções, exercita seu cérebro, estimula a coordenação motora e interage
com os demais colegas, descobre na linguagem artística um meio de comunicação.
Considerando o desenho como atividade fundamental no contexto infantil, cabe ao docente utilizar tal recurso como ferramenta pedagógica indispensável para o processo de inclusão
e desenvolvimento das habilidades da criança na Educação Infantil.
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O DESENHO: HISTÓRIA
E PERSPECTIVA DE
DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS
ARTÍSTICAS
O desenho sempre esteve presente
nas relações humanas, registros indicam que
nossos antepassados, durante a Era Paleolítica
(40 mil a.C), utilizam tal recurso como meio de
comunicação e expressão, pois naquela época o homem não detinha outras habilidades de
comunicação.
Por muito tempo, durante a evolução
humana, o indivíduo se aperfeiçoou conforme
meio de sobrevivência, explorando recursos
naturais utilizava pedras e outras formas de
pigmentação para o registro das suas ações e
crenças, a Arte Rupestre representa muito bem
este período da pré-história.
Na escala de evolução do desenho, o
período Neolítico (8.000 a.C) representou uma
nova era do desenvolvimento e das relações
humanas, com características marcantes, os
desenhos criados eram representados por figuras humanas, a expressividade adotada correspondia aos novos hábitos, culturas e crenças
daquele período.
Um pouco mais a frente, a partir do século IV no Egito, as antigas civilizações registravam por meio das manifestações artísticas,
princípios e valores daquela geração, uma população entregue aos rituais e crenças, acreditava na devoção aos mortos, por este motivo,
seguem rígidos padrões de representação simbólica da figura humana e de outros estilos que
pudessem cultuar seus deuses.
No século V, durante a Antiguidade
Clássica, as civilizações grega e romana promoviam a Arte por meio da criação de desenhos que pudessem representar a relação do
homem com o mundo.
Já na Idade Média, entre o século V e
XV, a sociedade que presenciou a queda do
Império Romano, se encontrava numa nova
perspectiva artística, a religião foi determinantemente consagrada, as igrejas ganham destaques com suas pinturas românticas e os livros
sagrados recebiam um tratamento artístico denominado Iluminura.

Na Idade Média, durante os séculos
XVIII e XIX, as características góticas fomentaram as expressões artísticas, o realismo adentrou no espaço de representação das figuras
humanas e pinturas arquitetônicas. Os desenhos recebiam um tratamento rico em detalhes
e cores predominantes como o azul, o vermelho e dourado, as catedrais representam muito
bem a beleza estética do período.
No período Renascentista, durante a
Idade Moderna a partir do século XV, as representações artísticas, os desenhos e pinturas
expressavam o pensamento clássico. Leonardo da Vinci, artista e cientista polivalente, se
destacou com suas obras, desenhos e outros
estudos que compuseram sua essência.
As técnicas utilizadas para a criação de
algum desenho, pintura ou obras de arte, compuseram um novo conceito de perspectiva do
mundo, os artísticas priorizavam a verdadeira e
racional representação das imagens, as figuras
geométricas passaram a ser utilizadas como
recursos fiéis para criação de algum desenho
que pudesse representar uma perspectiva linear, o esboço de algum objeto ou outro material.
Outro grande nome desse movimento artístico
é Brunelleschi (1377-1446), arquiteto dedicado aos estudos matemáticos, se aprofundou
na técnica de perspectiva linear.
As máquinas de desenho criadas por
alguns artistas e desenhistas durante o século
XV foram desenvolvidas como ferramenta de
suporte durante a criação de alguma obra.
Chegando ao século XIX, durante a
Idade Contemporânea, as invenções tecnológicas possibilitaram novas formas de produções
artísticas, as figuras representadas pelas fotografias nasciam em meio a evolução econômica e social. No século XX nascia o cubismo,
importante movimento artístico que tinha como
objetivo agregar novas técnicas de desenho e
pintura como forma de representação espacial
e formal fundamentais nas perspectivas múltiplas.
O desenho, assim como outras expressões artísticas, acompanhou a evolução
econômica, social e filosófica dos humanos,
conforme escala evolutiva, a Arte empregada
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como meio de representação da essência humana passou a ser vista como ferramenta de
construção das ideias, de contextualização do
realismo ou como expurgador dos sentimentos
e emoções intrinsecamente ligados ao indivíduo.

A EDUCAÇÃO INFANTIL, AVANÇOS E
PRÁTICAS DE ENSINO
O contexto educacional, ao longo dos
anos, sofre constantes mudanças que acabam
por gerar importantes transformações resultando em novas inserções de metodologias de
ensino.
Não muito tempo atrás, o conceito de
aprendizagem se embasava na metodologia
tradicional, ou seja, o docente detentor do conhecimento era encarregado por transferir o
conteúdo programático de modo que o aluno
pudesse decorar o transmitido.
Na Educação Infantil, os avanços se
mostram ativos, ao analisar o seu histórico evolutivo, até pouco tempo atrás, se observa que
para a sociedade, as instituições de ensino da
educação infantil se limitavam apenas aos cuidados com a criança.
O professor não era reconhecido como
docente, profissional formado e dotado de capacidades para estimular o desenvolvimento
das habilidades e competências das crianças,
mas como uma babá.
Ao longo dos anos, com uma nova perspectiva pautada nas mudanças construtivistas,
conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, a Educação
Infantil passou a integrar a Educação Básica,
posteriormente, em 2013, se tornou obrigatória
para crianças de quatro e cinco anos de idade,
como consequência dos esforços para reconhecimento da importância do ensino durante
a etapa da Educação Infantil, a partir de 2017
passa a integrar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Apesar de tantas conquistas, a Educação Infantil se encontra em pleno processo de
desenvolvimento, o sistema educacional que
vincula cuidados com educação se mostra em

processo de amadurecimento, a sociedade
precisa se conscientizar sobre a importância
de inclusão da criança na primeira etapa educacional, por outro lado, a instituição e seus
profissionais devem estar preparados para o
acolhimento, estímulo e desenvolvimento da
criança.
Durante a Educação Infantil, a criança
se encontra em pleno processo de desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor,
para que suas habilidades e competências
possam aflorar é preciso adotar metodologias
lúdicas de ensino condizentes com a idade
dos alunos, pois brincando a criança aprende,
constrói e desconstrói conceitos.
No âmbito escolar da contemporaneidade, o desenho é empregado como recurso lúdico utilizado para o desenvolvimento da
criança durante o processo de ensino-aprendizagem. Além de compor a Arte, o desenho é
compreendido como linguagem que pode ser
utilizada no ensino sob perspectivas artísticas
ou para a avaliação do aprendizado pelo docente, tal prática está inserida no cotidiano escolar de modo que as crianças possam criar e
se expressar livremente.
Considerando seu potencial pedagógico, cabe ao educador promover a aprendizagem de maneira significativa, onde o desenho
ocupe o papel de reconhecimento e construção das ideias, sempre, considerando as etapas de desenvolvimento da criança, tornando
a aquisição do conhecimento e das novas habilidades em um momento prazeroso e lúdico.

A CRIANÇA E OS ESTÁGIOS DO
DESENHO
“As etapas e os estágios do desenho
infantil definidos e estudados por Lowenfeld
(1976) ajudam a compreender e observar o
desenvolvimento da criança”. Segundo ele, a
primeira etapa é o “Estágio das Garatujas’’ que
acontece por volta dos 2 anos de idade.
Nessa fase a criança rabisca sem intenção e sem controle, de forma desordenada
e que aos poucos vai percebendo seus movimentos controlando e organizando mais seus
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traçados. Explora e experimenta os movimentos de seu corpo e espaço.
A segunda etapa é o “Estágio Pré-Esquemático’’, inicia-se por volta dos quatro anos
de idade até os sete aproximadamente. A criança adquire consciência da forma e começa a
fazer tentativas de representar o real de maneira desordenada e desproporcional.
A terceira etapa é chamada de “Realismo Falhado’’ ou “Incapacidade Sintética’’. Nela
a criança desenha objetos sem ter relações
entre eles, ou seja, os desenhos são independentes.
Ela pode exagerar ou omitir partes.
Essa falta de coordenação é percebida também em suas ações e pensamentos. Esse estágio começa por volta dos quatro anos e pode
ir até os dez ou doze anos.
O “Estágio do Realismo’’, quarta e última etapa, inicia aos nove anos e se estende
até os doze. Nele o desenho tem maior representação com o real embora ainda exista bastante simbologia.
A autocrítica em seus desenhos é bem
maior. Vários pesquisadores estudaram, classificaram, e analisaram o desenho infantil, porém, as fases e os estágios definidos não devem ser vistos de maneira rígida, se deve levar
em conta as especificidades de cada criança e
suas experiências de vida.
Envolvimento, cada criança tem sua
maneira própria de se expressar, de pensar, de
registrar seus desejos, emoções e pensamentos, portanto, cabe aos educadores, portanto,
entendê-las e respeitá-las proporcionando a
elas oportunidades de expressão, criação e experimentação.”
Segundo a teoria de Lowenfeld (1976)
a criança quando desenha várias coisas sem
que uma não tenha necessariamente relação
com a outra a exemplo da Maria Clara, está na
fase (Realismo-Falhado).
Ao relacionar as fases do desenho estudados por Lowenfeld (1976) e Piaget (1964),
se nota que ambos apresentam as mesmas
conclusões, ao observar os desenhos dos
alunos é fácil compreender a importância de
valorizar o que as crianças trazem em seus

desenhos como forma de conhecê-las melhor,
saber das suas necessidades, alegrias, insatisfações, muitas vezes, as crianças não conseguem verbalizar seus sentimentos e emoções,
o desenho é uma forma de comunicação e expressão, é muito valioso se empenhar e conhecer melhor esta linguagem.
Segundo Piaget (1964), por volta de
um ano de idade a criança inicia o processo
da garatuja, ela sente prazer em traçar linhas
em todos os sentidos como se fossem um prolongamento de sua mão.
Nesta fase os desenhos representam
felicidade através dos fortes traços que ocupam quase todo o papel, o lápis cai das mãos
constantemente e é quando a criança percebe
que ainda não sabe segurar o lápis. Nesta fase
a figura humana é imaginária e o uso das cores
tem papel secundário. Até os dois anos de idade a criança desenha sem intenção consciente
o que divide a garatuja em dois momentos:
1.Garatuja desordenada: Os movimentos são amplos e desordenados pois, o desenho ainda é um exercício, os traços são cobertos várias vezes com novos rabiscos;
2.Garatuja Ordenada: A criança já demonstra interesse por formas, existe uma exploração maior do traçado no papel, os movimentos são circulares.
3.Pré-Esquematismo (estágio pré-operacional): inicia-se aos três anos de idade, idade em que a criança começa a atribuir significados ao desenho. Aos seis anos de idade
consegue representar a figura humana com
alguns exageros, negligências e omissões. A
criança nesta fase descobre a relação com cor
e objeto e começa a desenvolver a capacidade
de se colocar no ponto de vista do outro. Ao
final do estágio das operações concretas, o desenho infantil apresenta a fase do Realismo a
criança utiliza as formas geométricas as representações de roupas estão sempre presentes
para distinguir os sexos
4.Pseudo Naturalismo (estágio Operações formais e\ou abstratas): inicia-se nesta
etapa o pensamento formal que ocorre por volta dos 12 anos. A criança é capaz de deduzir
as conclusões de puras hipóteses não somen745
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te através da observação real, essa fase do desenho infantil é marcada pelo fim da arte como
atividade espontânea” (PIAGET, 1964).
Como o desenho envolve atitude, nem
sempre é um fim em si mesmo, ele revela uma
linguagem própria na qual a criança manifesta
o que vê, ouve, pensa e sente (PIAGET, 1964).
O desenho como possibilidade de brincar, de criar, de falar, de registrar marca o desenvolvimento da infância. Porém é muito importante que o educador conheça as fases do
desenho e seu desenvolvimento pois, seu conhecimento e estudo de vários teóricos poderá
auxiliar no processo de aprendizagem e a analisar com respeito às produções dos alunos.
Apresentar as produções na roda de conversa, incentivar a troca de experiência entre eles,
oferecer possibilidades para criar e materiais
diversificados (PIAGET, 1964).
Na escola renovada, é valorizada a
criação das crianças e tudo aquilo que é espontâneo dentro da expressão artística respeitando as etapas e os processos de criação tendo como objetivo o desenvolvimento cognitivo,
motor, emocional e social. O professor passou
a ser um estimulador da auto expressão que
se referia às experiências da criança com sua
vida, seu mundo interno e suas produções artísticas (PIAGET, 1964).
As ideias da educação renovada são
as orientações rígidas da escola tradicional. Na
década de 1980 foram publicadas muitas pesquisas que reconheceram a influência das culturas no desenvolvimento e na aprendizagem
da criança. Considerar a produção social e histórica da arte como fonte de transformação, de
criação artística das crianças, veio reorientar o
ensino da área.
Na educação infantil quase tudo que a
criança aprende está ligado a fazer e ver imagens suas, dos pares e dos artistas, nas situações de aprendizagem, as imagens, os materiais e instrumentais são muito importantes, a
criança começa a fazer ligações entre o que
faz e o que vê em propagandas, meios de comunicação, é comum ela comparar e dizer: “Eu
não sei desenhar” (IAVELBERG, 2014).

A criança começa a comparar o que
ela faz com o que os outros fazem, é comum
ela dizer “Eu não sei desenhar” o que significa dizer “Eu não sei desenhar como alguém”.
Quem é esse alguém? Essa referência de bom
desenhista é construída tanto pela criança
como pela sociedade.
Nesse sentido é importante que as
obras e as reproduções mostradas para as
crianças nessa faixa etária na escola, em vídeos, nas idas ao museu, na internet ou nas ruas
abranjam também a arte moderna e contemporânea para atualizar e expandir seu repertório
sobre imagens (IAVELBERG, 2014).

EDUCAÇÃO INFANTIL: AS ARTES
PARA O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Para a arte na educação infantil é essencial a socialização das produções, ou seja,
aprendizagem compartilhada, é na educação
infantil que conseguimos observar que as
crianças buscam espelhar-se nos trabalhos de
artes dos colegas sem perder a identidade.
Os materiais oferecidos devem ser diversificados, sendo ideal que as crianças experimentem bastante. A questão não é o professor
apresentar muitos materiais, mas diversificar
e garantir que os alunos possam pesquisar
e aprofundar-se em cada um” (IAVELBERG,
2013/2014).
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), o
professor como principal mediador, precisa
conhecer seus alunos, suas preferências para
ampliar seu repertório, assim despertar curiosidades e possibilitar a construção do conhecimento a partir da realidade, para isto deve
apresentar às crianças situações que enriqueçam suas experiências, de modo prazeroso e
lúdico: “A arte pode contribuir imensamente
para esse desenvolvimento, pois é na interação
entre criança e seu meio que se inicia a aprendizagem” (LOWENFELD; BRITTAIN 1970, p.
115).
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É na interação que a criança imita, se
descobre, observa e reproduz, para isto devem-se oferecer repertórios suficientes para
que possa ampliar seus conhecimentos e suas
ações.
Como afirma o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), a
arte proporciona o desenvolvimento criativo, da
imaginação e da consciência crítica, abrangendo a interação de sentimentos com as emoções:
A Arte está presente no cotidiano da vida infantil. Ao
rabiscar e desenhar e desenhar no chão, na área e nos
murais, ao utilizar materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos e até mesmo
seu próprio corpo, a criança pode utilizar-se das linguagens da arte para expressar experiências sensíveis (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL, 1998, p. 85).

Desde a infância interagimos com as
manifestações culturais e com o tempo aprendemos a apreciar imagens, músicas, falas, movimentos, jogos etc.:
A Arte da criança, desde cedo, sofre influência da cultura, seja por meio de materiais e suportes com que faz
seus trabalhos, seja pelas imagens e atos de produção
artística que observa na TV, em revistas, em gibis, rótulos, estampas, obras de arte, trabalhos artísticos de
outras crianças, etc. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 88).

A arte solicita a visão, a escrita e os
demais sentidos, para uma compreensão mais
significativa das questões sociais. A fala também auxilia a criança a dirigir sua atenção de
uma maneira dinâmica, segundo Vygotsky
(1984) a relação entre o uso de instrumento e
a fala afeta ações psicológicas como a percepção, as operações sensório-motoras e a atenção.
A inclusão de signos tem sua função
importante para constituição da memória e a
atenção, pois leva a criança a lidar com elementos de presente, passado e futuro. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil:
O ponto de partida para o desenvolvimento estético e
artístico é o ato simbólico que permite reconhecer que
os objetos persistem, independentes de sua presença
física e imediata. Operar no mundo dos símbolos é per-

ceber e interpretar elementos que se referem a alguma
coisa que está fora dos próprios objetos. Os símbolos
representam o mundo a partir das relações que a criança estabelece consigo mesma, com as outras pessoas,
com imaginação e com a cultura (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 91).

Portanto, o contato da criança com as
diferentes expressões da arte, que são: arte visual, a música, o movimento, leva ao desenvolvimento de formas de pensar mais complexas
e elaboradas e ao aprimoramento de novas formas ser e agir baseadas na autonomia.
Assim a arte é vista como linguagem,
expressão, conhecimento e proporciona o desenvolvimento da percepção, da imaginação,
criatividade, sensibilidade e consciência crítica.
Neste contexto a inclusão se destaca
como prática fundamental e importante para
melhorar as condições de todos envolvidos
no ambiente escolar, de modo que cada aluno
seja visto e tenha igualmente oportunidades,
respeito, dignidade, liberdade, atenção, tendo
assim, seus direitos respeitados, não apenas
por decretos, mas na condição humana que
é estabelecida na interação com o outro, nas
relações.
Partindo do aspecto inclusivo da educação atual em virtude de uma educação de
qualidade, cabe refletir sobre a necessidade
do compromisso de todos para o processo de
inclusão do aluno, suas singularidades e necessidades físicas, pedagógicas etc. no ambiente escolar, já que a interação social é um
fator fundamental para a concepção humana.
Segundo Albinati (2008, p. 49), a arte
propicia à criança expressar seus sentimentos
e ideias, colocar a criatividade em prática, fazendo com que seu lado afetivo seja realçado.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil (1998), a linguagem visual compreende várias categorias
de expressão, sendo que a construção de qualquer uma delas implica conhecimento de elementos visuais, como a forma, a cor, o espaço,
etc.
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As atividades em arte plásticas que envolvem os
mais diferentes tipos de materiais indicam às crianças as possibilidades de transformação, de reutilização e de construção de novos elementos, formas,
texturas, etc. A relação que a criança pequena estabelece com os diferentes materiais se dá, no início,
por meio da exploração sensorial e da sua utilização
em diversas brincadeiras (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 93).

Segundo Read (1976), a arte na escola vem remover barreiras à aprendizagem junto
aos indivíduos com necessidades especiais,
pois a arte funciona como forma de redescoberta, pelo professor e pelo aluno, onde deve
observar e registrar dados para, depois de avaliados, servirem para uma reflexão da prática.
A escola para ser inclusiva precisa,
diante dos problemas e situações, refletir seu
próprio papel no atendimento ao aluno, família,
comunidade, na relação professor e aluno, ou
seja, na própria maneira de ser e ensinar. O
educador em sua atuação direta com o aluno
precisa buscar na complexidade uma relação
interpessoal que retome um olhar ao aluno integralmente.
Jean Piaget (1996), em sua teoria destaca a construção do conhecimento, com a importância da interação do sujeito com o objeto,
onde a criança tem um pensamento singular,
próprio, e com isto ela vai interpretando o mundo de acordo com o que sabe e conclui que a
criança é dona de seu conhecimento.
Para Vygotsky e Wallon (1992), além
da interação do sujeito e objeto, o outro se torna fundamental nesta mediação, ideias que relacionadas à afetividade se tornam marcantes
em todos os aspectos humanos em sua construção individual e social.
A criança interage consigo e com o
mundo ao seu redor, deste modo, se modifica conforme contextos sociais e culturais que
influenciam o seu processo de transformação.
Visto que o afeto presente na construção da identidade, torna-se um elo favorável na
relação com o outro e o objeto do conhecimento, aspectos estes que são indispensáveis para
as pessoas que se comprometem a promover
a aprendizagem integral do aluno.

Perceber os avanços dessas transformações deve ser observado constantemente,
e as práticas pedagógicas desenvolvidas para
mediar a relação entre o aluno e os diversos
objetos do conhecimento envolvidos, mas principalmente devemos ter consciência da qualidade necessária para uma mediação significativa que atenda a todos.
Confirma - se, ainda, mais uma razão de ser da inclusão, para que a educação se atualize, para que os
professores aperfeiçoem suas práticas e para que escolas públicas e particulares se obriguem a um esforço de modernização e reestruturação de suas condições atuais, a fim de responder às necessidades de
cada um de seus alunos em suas especificidades,
sem cair nas malhas da educação especial e de suas
modalidades de exclusão (MANTOAN, 2006, p. 36).

Para o profissional educacional, além
do conteúdo teórico, se deve conhecer as necessidades individuais de cada criança e de
como ela enxerga o mundo, a sua forma de
sentir, pensar, falar e construir coisas, seja a
criança com alguma deficiência, transtorno, dificuldade ou problema de aprendizagem, pois
só assim poderá identificar quais pontos da
aprendizagem podem ser melhoradas para estimular o desenvolvimento do aluno.
No fazer artístico, estão presentes o conhecimento e a leitura dos elementos visuais,
a organização, a construção de imagem, a expressão da história pessoal e social do sujeito,
cores, sons, formas e movimentos são fatores
que interagem com a sensibilidade da criança,
o que é facilmente perceptível desde cedo.
Assim, comprometer-se de maneira
afetiva como profissional da educação, poderá contribuir para uma educação inclusiva com
qualidade, onde o aluno possa se desenvolver
com prazer de maneira que perceba a sua importância como sujeito.
A partir da roda de conversa, da qual
o educador pode falar e ouvir as observações
das crianças se torna um momento na qual todos são incluídos, cada um com sua importância e forma de se expressar, são estimulados
a demonstrar suas sensibilidades, emoções e
preferências artísticas: “Permitir que elas falem
sobre suas criações e escutem as observações
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dos colegas sobre seus trabalhos é um aspecto fundamental do trabalho em artes ((Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil” (1998, p. 105).
O movimento constitui também em
uma forma de linguagem, que permite às crianças interagir utilizando fortemente o apoio do
corpo, pois ao realizar movimentos, como correr, imitar, dançar, jogar, praticar esportes, as
crianças expressam sentimentos e fazem uso
de diferentes posturas e expressões corporais,
apropriando-se do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas, desta forma beneficia a educação inclusiva com qualidade.
De acordo com Kishimoto (2005), as
brincadeiras e jogos são valiosos instrumentos
no desenvolvimento das capacidades corporais e de atitudes como respeito e cooperação,
habilidades importantes nas futuras atividades
desportivas.
Assim, os resgates dos jogos tradicionais são importantes, pois fazem parte do patrimônio lúdico e servem como instrumento para
o desenvolvimento das capacidades físicas,
motoras, afetivas, cognitivas e linguísticas das
crianças em qualquer idade e necessidade.
Outra linguagem artística, que estimula
e é constantemente utilizada na educação infantil é a “Linguagem musical”, que de acordo
com o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil:

As brincadeiras musicais são transmitidas por tradição oral e envolve o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz de conta. Estas
atividades despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de
atenderem à necessidade de expressão nas
esferas emocionais, afetivas, estéticas, sociais
e cognitivas das crianças.
Segundo Cunha (1999), o desenvolvimento da musicalidade infantil na escola vai
além do desenvolvimento da sensibilidade à
música, pois pode ser considerada como um
importante estímulo à aprendizagem, tornando
o ambiente mais alegre e agradável.
Sendo assim, a inclusão na sua essência é aquela que atende irrestritamente, pois
uma escola inclusiva é inclusiva para todos,
recebe os alunos e os respeita em sua singularidade.
A educação é garantida por Lei conforme a Constituição em 1988, que garante em
seu artigo 5° que todos têm o direito à educação, ao seu pleno desenvolvimento como pessoa sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, além do direito a igualdade.

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização
e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio.
A música está presente em todas as culturas, nas mais
diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, etc... 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 (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 45).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após estudos realizados nesta presente pesquisa, se pode observar que o processo de
aprendizagem faz parte do ser humano desde pequeno e a criatividade faz com que as ludicidades nas linguagens artísticas se aprimorem para seu desenvolvimento de forma integral.
As contribuições da ação das linguagens artísticas na educação inclusiva, acontecem
a partir do conhecimento que é construído na interação da criança com o meio ambiente, para
isso, o papel fundamental da escola é proporcionar situações em que ela possa explorar e desenvolver todos os sentidos linguísticos que se possa explorar com a arte.
Assim a arte faz com que a criança portadora de necessidades especiais oportuniza o
brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais, imitar, inventar e reproduzir
criações musicais, perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de
improvisações, composições e interpretações do mundo que os rodeia.
É preciso conscientizar-se que a inclusão no contexto escolar não ocorre apenas pelo
fato de ela estudar uma criança com deficiência, e sim a ideia de um processo de igualdade a todos que nela estão inseridos, e oferecer a todos a mesma oportunidade. Portanto, a criatividade
deve ser instrumento para a prática pedagógica do educador, assim, experiências estimuladoras
da criatividade implica no desenvolvimento das relações e das descobertas pessoais.
Dessa forma, o ensino da arte na Educação Infantil possui papel fundamental, pois envolve os aspectos cognitivos, sensitivos, cultural, corporal, etc., cabe ao educador despertar o gosto e interesse pela arte, pois a arte na escola vem remover barreiras à aprendizagem junto aos
indivíduos com necessidade especiais, uma forma de redescoberta, pelo professor e pelo aluno.
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O MÉTODO MONTESSORIANO E O
DESENVOLVIMENTO DA MOTRICIDADE INFANTIL

RESUMO: O desenvolvimento das habilidades motoras na Educação Infantil precisam atender
aspectos intencionais voltados ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças, elaborados
por meio de um planejamento docente que estimule as iniciativas da criança, a liberdade de
escolha pelo que desejam utilizar como material de apoio, sempre a favor do conhecimento
corporal e da motricidade, relevantes em qualquer situação de aprendizagem em todas as
áreas do conhecimento. Sendo assim, a adoção do método montessoriano, que intenciona
o desenvolvimento da criança a partir de sua liberdade para escolher materiais, objetos e
atividades de interesse, permite um desenvolvimento significativo das habilidades humanas,
especialmente da capacidade motora. Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as contribuições do método montessoriano ao desenvolvimento da capacidade motora
infantil. A necessidade deste estudo justifica-se pelo método montessoriano possibilitar a
conquista da motricidade sem limitar a liberdade da criança. Para tanto, utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo a observação da
necessidade de adotar o método montessoriano na Educação Infantil para o desenvolvimento
significativo das habilidades da criança, especialmente motoras, a partir da manipulação de
materiais como blocos de montar e quebra-cabeças.

Palavras-chave: Método Montessoriano; Motricidade; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

ambiente escolar deve estar projetado para o desenvolvimento de atividades
variadas que potencialize todas as habilidades da criança, com espaços para
correr, ouvir histórias, criar fantasias em apresentações, descansar, entre outros,
assegurando o direito da criança de ter contato direto com brinquedos e objetos que promovam
ao sujeito a curiosidade, incentivando seu uso para aprimorar habilidades, superando as dificuldades e limitações das crianças (CAMARGOS, 2016).
Na fase da Educação Infantil, quando criança começa associar aquilo que aprende com
seu mundo físico, o desenvolvimento das habilidades humanas dependem da exploração e experimentação para potencialização e aprimoramento, cabendo ao professor adotar estratégias
que estimulem a participação da criança, garantindo a liberdade de escolha por objetos de sua
preferência, além de possibilitar a busca por novidades e desafios (LE BOULCH, 2011).
Diante desta realidade, a adoção do método montessoriano na Educação Infantil permite
o desenvolvimento das habilidades, bem como favorece à aquisição da autonomia, devido a
proposta de oferecer possibilidades à criança para própria decisão daquilo que deseja explorar
e experimentar.
A partir do método montessoriano, o professor deve organizar o ambiente de aprendizagem com móveis acessíveis, correspondentes à idade e tamanho das crianças, além de objetos
e atividades que estimulem a manipulação, favorecendo o desenvolvimento da capacidade motora infantil (FONTENELE, 2012).
Neste contexto, este estudo objetivou identificar as contribuições do método montessoriano ao desenvolvimento da capacidade motora infantil. Como objetivos específicos, estão: estudar as características do método montessoriano; analisar como ocorre o desenvolvimento da
motricidade infantil; identificar as relações entre o método montessoriano e o desenvolvimento
motor infantil.
A necessidade deste estudo justifica-se pelo método montessoriano possibilitar a conquista da motricidade sem limitar a liberdade da criança, proporcionando à expressividade e
exploração de objetos que estimulam a capacidade de concentração, raciocínio e autonomia a
partir da manipulação dos materiais, além da possibilidade de adoção de atividades diversificadas e desafiadoras (FONTENELE, 2012).
Diante desta realidade, a realização deste trabalho buscou responder o seguinte questionamento: “O método montessoriano contribuiu para o desenvolvimento da capacidade motora
infantil, sem interferir na liberdade da criança”.
A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica, embasada na análise de livros impressos, artigos e revistas publicadas em domínios públicos, a fim
de contemplar os objetivos referentes à temática escolhida.
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O MÉTODO DE MARIA MONTESSORI

são de estudar para auxiliar as crianças durante a aprendizagem.

Maria Montessori foi uma mulher à frenO método de Montessori objetiva a
te de seu tempo, formou-se em medicina, nomeada a primeira doutora na Itália, além disso, liberdade às crianças na realização de moviconcluiu especialização na área de pediatria e mentos e manipulação dos materiais, levando
à autoeducação. Deste modo, o método evipsiquiatria (FONTENELE, 2012).
dencia o aprendizado da linguagem, matemátiMontessori atuou como professora na ca, ciências e prática de vida, não se tratando
Escola de Medicina de Roma, onde iniciou seus apenas de uma técnica de alfabetização, mas
interesses por pesquisas na aprendizagem, a um sistema completo para o desenvolvimento
fim de atender um grupo de crianças excepcio- das habilidades infantis (FONTENELE, 2012).
nais. Dentre suas conquistas, destaca-se a sala
Além disso, a utilização do método perde aula aberta e a educação individualizada,
o trabalho com materiais de aprendizado para mite às crianças o desenvolvimento da capacimanipulação, além da criação de brinquedos dade crítica, a partir da observação e escolha
pelo material desejado, bem como favorece a
educativos (ROHRS, 2010).
aquisição de habilidades humanas fundamenNo ano de 1907, surgiu na Itália um tais, como o aprimoramento da motricidade,
novo método educacional, utilizando materiais memória, raciocínio, autonomia, entre outras
didáticos para o trabalho com as crianças que possibilidades (LILLARD, 2017).
intencionava alcançar a concentração na realiRohrs (2010) exemplifica os materiais
zação das tarefas, de modo que não houvesse
utilizados no método montessoriano como blodesinteresse pela aprendizagem.
cos de madeira, cubos, fitas e todo tipo de maEsta realidade atribui à Montessori o terial que estimule a audição, o tato, a visão, a
título de método mais conhecido no meio edu- concentração, considerando o desenvolvimencacional, inicialmente para crianças deficientes, to humano em sua totalidade, assegurando o
seguindo à aplicação para todas as crianças, equilíbrio emocional, cognitivo e corporal.
partindo do princípio de que o método desenDiante das realizações de Montessori,
volvia a inteligência (FONTENELE, 2012).
seu método destaca-se como uma possibilidaMontessori cuidava das crianças com de de atender os estudantes, especialmente na
deficiência, tratadas como idiotas, que ficavam fase da infância, pois se trata de uma propostrancadas em uma sala, sem acesso aos brin- ta de trabalho coletiva, estimulando a capaciquedos ou qualquer material para distração. dade sensorial, motora e intelectual (LILLARD,
Durante uma de suas observações, a médica 2017).
identificou uma enfermeira servindo a refeiAs técnicas são inovadoras e as ativição às crianças com desprezo, justificando-se
pelo fato de que as crianças pareciam animais dades atraentes e instrutivas. O método consiste no desenvolvimento da autonomia, liberdade
(ROHRS, 2017).
e habilidades motoras da criança, por meio de
Segundo Lillard (2017), Montessori fi- materiais acessíveis em sua realidade, aprocou comovida com as ações das enfermeiras priados a seus desejos e a suas proporções
no tratamento às crianças, passando a obser- físicas. Além disso, a possibilidade de aplicávar as ações e atitudes dos profissionais, con- -lo segundo a livre escolha, permite a solução
cluindo que as crianças buscavam migalhas de problemas práticos interessantes, diante da
pelo chão como forma de brincar. Essa relação diversidade do material disponível (ROHRS,
proporcionou aos interesses da médica a deci- 2010).
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“A palavra-chave da pedagogia Montessoriana é a normalização, que consiste em
harmonizar a interação das forças corporais e
espirituais, corpo, inteligência, vontade, estimulando a concentração e autonomia” (LILLARD,
2017, p.24).

O desenvolvimento acontece em duas
funções especialmente, durante a infância: a
cinética e a tônica. Com relação à função cinética trata-se do estiramento e encurtamento
das fibras musculares, permitindo a execução
do movimento.

No método de Montessori, os estudantes não realizam trabalhos distanciados dos
colegas, pois a metodologia apresenta a ideia
de que cada criança é única e possui necessidades diferentes, não caracterizando apenas
as limitações ou diferenças, mas todas envolvendo as crianças na participação das atividades. Deste modo, os ritmos de aprendizagem
variam e a proposta pedagógica objetiva atender as necessidades gerais dos estudantes
(ROHRS, 2010).

Já no caso da função tônica, caracteriza-se pela variação dos níveis de tensão musculares que contribuem para a manutenção do
equilíbrio corporal, além de constituir as atitudes e as reações posturais (BECKERT; TRENHAGO, 2016).

Durante a realização de uma atividade
cinética, a musculatura depende das funções
tônicas, importantes para a manutenção da
postura corporal, ou seja, tanto a função tônica
quanto a cinética impulsionam o movimento e
o desenvolvimento da motricidade, permitindo
MOTRICIDADE INFANTIL
que a criança alcance as características fundaA movimentação corporal durante a mentais, esperadas para a formação humana
infância, constitui uma matriz básica, desen- (BESSA; MACIEL, 2016).
volvida pelas significações da aprendizagem,
Na fase da infância, o movimento não
decorrentes de fatos que a criança consegue
transformar o que estuda em símbolos relacio- se limita a simples locomoção da musculatura,
pois desde o nascimento as crianças realizam
nados às necessidades corporais e mentais.
movimentos que, gradativamente, vão intensiQuando essa movimentação ocorre a ficando e adquirindo maior controle sobre seu
partir de experimentações corporais, sob a for- corpo, possibilitando a apropriação para interama de uma ação, a formação do pensamento ção com o mundo (LE BOULCH, 2011).
tende ao desenvolvimento da concentração,
Com base no Referencial Curricular
memória e aquisição da autonomia (BECKERT
E TRENHAGO, 2016). “Quando pequenas, as Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, imcrianças precisam agir de modo a compreen- portante documento orientador das atividades
der as expressões e significados presentes no curriculares propostas para a fase da escolacontexto histórico e cultural em que se encon- rização infantil, o movimento humano representa uma linguagem às crianças de modo a
tram” (OLIVEIRA, 2009, p.39).
agirem sobre o meio físico, além de atuarem
Durante a fase da infância, o desen- no ambiente humano, mobilizando as pessoas
volvimento cognitivo na ação motora acontece com suas capacidades expressivas (SCHINCA,
quando a criança realiza ações, permitindo a 2010).
movimentação do corpo, representando as fases iniciais do desenvolvimento infantil (SANTOS, 2012).
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Conforme a criança alcança a maturação do sistema nervoso, seu comportamento
acaba diferenciando-se, pois a tendência na infância é apresentar uma coordenação global e
ampla, aprimoradas conforme a utilização dos
músculos, a fim de que ocorra um desenvolvimento da coordenação fina. Apenas com a maturação o desenvolvimento motor completa-se,
com o refinamento da integração perceptiva
motora, além do desenvolvimento do processo
intelectual da criança (BESSA; MACIEL, 2016).

tidianas. Sendo assim, as brincadeiras tornam-se uma atividade humana infantil, levando a
criança à construção de sua realidade, influenciada pelos adultos, mas recriando experiências que assimilam sua personalidade, desde
muito cedo (OLIVEIRA, 2009).
Durante a fase da infância, a criança
está construindo sua própria identidade e explorando as limitações de seu corpo. As capacidades cognitivas devem ser trabalhadas em
concordância com a exploração da capacidade motora das crianças em brincadeiras e jogos que levam ao experimento de movimentos
novos, agilidade para percorrer espaços desconhecidos e confiança na sua capacidade de
mobilidade (BRASIL, 1998 apud CIPRIANO,
2016).

Nesse contexto, a desenvolvimento da
motricidade contribui para a formação e estruturação do corpo, de modo a facilitar as orientações espaciais, além de encontrar bases
nas atividades lúdicas oferecidas às crianças,
destinando à elaboração de objetivos que incentivem os sujeitos à prática do movimento
em todas as etapas de sua vida (CAMARGOS,
A criança tende a interiorizar o movi2016).
mento, buscando maior domínio de seu corpo,
aperfeiçoando e refinando a coordenação em
O movimento infantil, especialmente espaços de tempo determinados, cabendo à
na fase da escolarização da criança, está liga- escola o estímulo, especialmente por meio do
do ao corpo humano, traduzindo um conjunto trabalho com atividades dinâmicas, que promotor de possibilidades para o deslocamento põe a liberdade para escolha, direcionado à
do sujeito no espaço e tempo. O movimento aquisição da autonomia (CAMARGOS, 2016).
apresenta-se em três formas: os movimentos
posturais; a preensão e a locomoção; os moviSegundo Oliveira (2009), a criança reamentos expressivos (OLIVEIRA, 2009).
liza representações mentais entre os elementos
do espaço que está inserida, associando o moCom relação aos movimentos posturais, vimento às necessidades cotidianas, passando
referem-se ao equilíbrio involuntário, permitindo a distinguir situações de lateralidade, ordem,
que as crianças locomovam o corpo em fun- entre outros aspectos.
ção das leis gravitacionais. Os movimentos de
preensão e locomoção, caracterizam-se pelos
As crianças movimentam-se buscando
deslocamentos que dependem da vontade da uma integração com o meio externo, por meio
criança, representados por voluntariedade que de ações simples, como engatinhar, caminhar,
expressam uma intenção na ação. Já a forma manusear objetos, correr e brincar, devido à
expressiva do movimento, possibilita ao sujeito experimentação com diferentes brinquedos,
a expressão das emoções e sentimentos, ocor- levando as crianças a utilizarem seu corpo
ridos de maneira voluntária ou não (BECKERT; na exploração de diferentes movimentos. DuTRENHAGO, 2016).
rante a realização dos movimentos, a criança
expressa seus sentimentos, emoções e pensaDesde o momento de seu nascimento, mentos, aumentando as chances de aprimorar
a criança está em processo de desenvolvimen- os gestos e as posturas corporais (BECKERT;
to, sofrendo influências do meio social que está TRENHAGO, 2016).
inserida, aprendendo com as experiências co757
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Durante a Educação Infantil e toda a
fase escolar, a criança apresenta características
relacionadas ao dinamismo, espontaneidade e
desenvolvimento das múltiplas habilidades físicas, utilizadas na expansão dos movimentos.
Santos (2012) afirma que a progressão do organismo, até a maturidade plena, depende de
dois aspectos fundamentais: o crescimento e o
desenvolvimento. Com relação ao crescimento,
trata-se do aumento na quantidade e tamanho
das células, já o desenvolvimento caracteriza-se pelas transformações funcionais que ocorrem nos indivíduos.
Sendo assim, durante o período em
que a criança encontra-se na Educação Infantil, os espaços devem atender às necessidades infantis de maneira organizada, de modo
a ampliar o acesso aos objetos e atividades
diferenciadas, para que a criança seja levada à
assimilação da realidade social que está inserida, bem como o desenvolvimento de sua imaginação, conquistada a partir da possibilidade
da liberdade de expressão.

Durante o estágio de desenvolvimento
motor, a emoção caracteriza-se como instrumento privilegiado devido à interação da criança com o meio. Nessa fase, a criança tende a
interagir com os objetos e com seu próprio corpo, estabelecendo algumas relações entre movimentos e sensações, além de experimentar
as diferenças na sensibilidade existente entre o
que pertence ao mundo exterior e seu próprio
corpo (SANTOS, 2012).
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil - RCNEI, documento que
orienta o desenvolvimento das atividades escolares para as crianças, afirma que na fase da
infância, existe uma prevalência da dimensão
subjetiva do movimento, transformando-se em
seguida em intencional, caracterizadas como
as emoções que privilegiam a interação com
o adulto e as outras crianças. Sendo assim,
o toque corporal e expressivo reflete em situações que permitem a aprendizagem da criança
(CIPRIANO, 2016).
Com as experiências de movimentos
variados, como correr, pular, brincar, atreladas
ao manifestar sensações, a criança descobre e
explora os limites de seus movimentos, construindo assim, o recorte corporal.

Os momentos de atividades diários
precisam direcionar as crianças às livres movimentações corporais, concentrando o aprimoramento de suas potencialidades em atividades específicas, planejadas e organizadas
previamente a fim de mudar a reorganização
Quando ocorre a percepção da criandos espaços, de acordo com as necessidades ça em diferenciar as características de suas
de aprendizagem (BESSA; MACIEL, 2016).
possibilidades motoras, bem como entender
os espaços que pode explorar, acontece a formação corporal identitária, determinada no esMÉTODO MONTESSORIANO
tágio sensório e projetivo motor, estendido até
E DESENVOLVIMENTO DA
os seis anos (BESSA; MACIEL, 2016).
MOTRICIDADE
Ao longo do desenvolvimento humano
ocorrem diferenciações sucessivas no interior
de cada sujeito. A princípio, a função do movimento para o desenvolvimento infantil está relacionada à afetividade, pois o movimento mobiliza os sujeitos considerando a expressividade.
Até o quarto ano de vida, a criança intensifica
suas possibilidades de exploração do mundo
físico, estendendo para o desenvolvimento das
dimensões cognitivas do movimento (SCHINCA, 2010).

Schinca (2010) afirma que na infância
é possível constatar uma ampliação do repertório de gestos instrumentais, ou seja, a capacidade de coordenar as ações. Estes atos estão
cada vez mais precisos e exigem coordenação
de vários segmentos motores, além do ajuste a
objetos específicos, como por exemplo, recortar, colar e encaixar peças pequenas, montar
blocos, separar por formas e tamanhos, entre outras possibilidades similares, tornam-se
ações mais sofisticadas.
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Cipriano (2016) chama atenção para
a necessidade da aprendizagem por meio do
desenvolvimento lúdico da motricidade, importante para a realização de atividades com as
crianças que direcionam os movimentos ao estímulo da criatividade, como transformar criar
um espaço de sua realidade com blocos de
montar.

a)
favoreçam
movimentações
corporais
que
possibilitem o desenvolvimento físico, motor
e proporcione o conhecimento, o domínio e a
consciência corporal, promovendo as condições necessárias para a autonomia e identidade corporal infantil;
b)
possibilitem a compreensão dos movimentos do corpo como uma linguagem utilizada na interação com o meio pela socialização;
c) ampliem o conhecimento de práticas corporais historicamente produzidas na e pela cultura em
que a criança se encontra (SANTOS, 2012, p. 70).

Desta forma, o movimento tende a submeter-se ao controle voluntário, refletindo a caA integração desses eixos proporciona
pacidade infantil de planejar e antecipar ações, a conquista da autonomia dos movimentos corproporcionando um desenvolvimento crescen- porais, permitindo que a criança construa uma
te de recursos nas ações motoras.
identidade com relação ao seu corpo.
Lillard (2017) afirma que os estudos do
movimento dos músculos infantis, responsáveis pela possibilidade de locomoção e demais
interações da criança com o meios, estão representados pela evolução da imagem corporal da criança, que permite uma compreensão
melhor do desenvolvimento motor infantil, auxiliando na tomada de consciência acerca de
seu corpo, além de desenvolver a lateralidade,
adquirir habilidades, coordenação dos gestos
e movimentos, até chegar a uma imagem do
corpo operatório.

Esse processo, porém, depende das
experiências com o contexto histórico e cultural dos sujeitos, determinando a socialização.
Nesse momento, a criança aproxima-se e apropria-se dos elementos culturais ao redor, que
possibilitam o conhecimento sobre atitudes,
valores, normas e práticas (SCHINCA, 2010).

Quando chegam à escola, as crianças
já conhecem os movimentos de seu corpo,
mas precisam de estímulo para aprendizagem
das diferentes relações espaciais, sistematizadas na Educação Infantil, sem deixar de lado
Além de entender a influência do mo- as necessidades de cuidado, afetividade e devimento no desenvolvimento da criança, faz- senvolvimento de todas as funções humanas
-se necessário saber como a prática educati- (BESSA; MACIEL, 2016).
va deve ser organizada a fim de propiciar um
trabalho educacional eficaz, considerando os
Nesse contexto, o método montessomovimentos como uma linguagem que contri- riano interpreta a sistematização dos três eixos
bui de maneira significativa para a construção mencionados, de modo a explorar as diferenplena das habilidades humanas (CIPRIANO, tes experimentações infantis, elaborando situa2016).
ções de construção do pensamento (CAMARGOS, 2016).
Sendo assim, Santos afirma que ao desenvolver as atividades com linguagem do moO método montessoriano propõe a ludivimento, a prática pedagógica deve ser norte- cidade, que estabelece um vínculo entre a fanada por três eixos, envolvendo aprendizagens tasia imaginativa e a realidade vivenciada, auxique:
liando no desenvolvimento do cérebro infantil,
na formação das linguagens humanas, seja de
aspectos cognitivos ou motores, levando ao estímulo da melhora sensorial, identificando uma
progressão na personalidade, identidade e autonomia da criança (LILLARD, 2017).
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A memória infantil também é estimulada quando o método montessoriano representa
uma estratégia do processo de ensino-aprendizagem, levando a criança a aprimorar a capacidade de movimentação, além de formar a personalidade de modo mais concreto, definindo
inclusive o caráter do sujeito (ROHRS, 2010).

Sendo assim, o método montessoriano
precisa ser estimulado nas escolas, com espaços programados para efetivação da prática,
aplicada para desafiar e oportunizar as expressões infantis, garantindo que a criança cresça
com a capacidade de autonomia, imaginação e
criatividade, conquistadas cotidianamente pela
inserção do método montessoriano, especialA prática educativa embasado nas pro- mente na fase da Educação Infantil (BESSA;
postas de Maria Montessori deve ser organiza- MACIEL, 2016).
da de modo que as crianças desenvolvam a familiarização com seu próprio corpo, permitindo
O professor que atua na Educação Ina exploração de gestos e ritmos, expressos nas fantil precisa ter conhecimento sobre quem são
brincadeiras e nas demais situações de intera- seus alunos e qual a limitação de cada um,
ção, como andar em diferentes espaços, correr assim como identificar as habilidades para excom e sem obstáculos, pular alturas distintas, plorar a máxima potencialidade da criança.
manipular objetos que exigem concentração e
estratégia, entre outras ações, de modo que
Uma brincadeira só pode ser sugerida
as capacidades motoras sejam desenvolvidas quando existe o reconhecimento do todos ese aprimoradas (SCHINCA, 2010).
tes pontos, pois apenas após uma verificação
inicial pode-se analisar uma atividades e identiEspecialmente até a fase dos seis ficar em quais aspectos ele está de acordo com
anos de idade, as atividades trabalhadas na a proposta escolar preparada para as crianças,
Educação infantil devem ser aprofundadas e respeitando as diferentes culturas, motivando a
ampliadas, oportunizando a expressão do pró- construção de novos conhecimentos e obserprio movimento por meio de gestos e ritmos, vando se os objetivos foram alcançados com
desenvolvidos em materiais montessorianos, tais atividades e objetos oportunizados para a
brincadeiras, danças, jogos e situações de in- interação da criança (SCHINCA, 2010).
teração.
Segundo Cipriano (2016), a qualidade
Assim também deve existir uma explo- das atividades é perceptível apenas quando
ração de diferentes qualidades e dinâmicas do existem benefícios, encontrados pela identificamovimento, levando à criança ao conhecimen- ção das habilidades oferecidas nas situações
to, controle e aperfeiçoamento dos limites e de aprendizagem, desenvolvidas por estradas potencialidades do corpo, além da apro- tégias de aprendizagem não impostas pelos
priação da imagem corporal de maneira global professores, mas sugeridas como momentos
e progressiva (LILLARD, 2017).
de livre expressão, aceita naturalmente pelas
crianças, sem que ocorra uma imposição reDeste modo, o trabalho com a lingua- duzida à ação didática, causando inibição nas
gem do movimento é fundamental e influen- crianças, prejudicando até no desenvolvimento
cia diretamente no desenvolvimento global da das potencialidades.
criança, por isso a conscientização por parte
do professor torna-se imprescindível, para que
Uma prática pedagógica infantil que
ocorra o desenvolvimento de uma prática que intencione a preparação da criança para encontemple as necessidades da criança, favo- frentar os desafios da vida adulta de maneira
recendo a aquisição das habilidades humanas natural deve ser construída em um espaço que
essenciais, especialmente as competências estimule a aprendizagem por meio da adoção
motoras (CAMARGOS, 2016).
do método montessoriano, utilizando objetos
760

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

dispostos em diferentes espaços na sala de
As atividades com bola não se limitam
aula como recursos pedagógicos, a fim de de- apenas ao futebol, mas qualquer situação que
senvolver a aprimorar as capacidades e poten- favoreça o movimento de lançar, chutar e macialidades da criança (FONTENELE, 2012).
nusear o objeto. A agilidade dos movimentos
ainda pode ser estimulada com jogos de bexiO método montessoriano voltado ao ga, bolinhas de gude, construção de blocos e
desenvolvimento psicomotor das crianças, que quebra-cabeças, por exemplo.
ocorre até o sexto ano de idade, envolvem trabalhos recreativos, proporcionando a aquisição
Em todas as situações, a aprendizada imaginação, de modo que a expressão cor- gem é conduzida com exercícios corporais que
poral seja explorada na comunicação não ver- favorecem o movimento das partes do corpo
bal, com atividades que envolvem a montagem da criança, além de representar o desenvolvide blocos, a construção de quebra-cabeças, mento das capacidades intelectuais em relajogos de mímica, desenhos e elaboração de ção à criatividade e construção de estratégias
histórias, entre outras possibilidades (LE BOU- (LE BOULCH, 2011).
LCH, 2011).
Para Cipriano (2016), as atividades de
encenação e dança, como produção de peças de teatro e apresentação de coreografias,
proporcionam o desenvolvimento das capacidades motoras de maneira eficaz, cabendo ao
professor propor momentos de experimentação com objetos, texturas, cores, histórias, formas e espaços diferenciados, além de favorecer o enriquecimento da imaginação a partir
da necessidade de interpretação de contos e
histórias que podem aproximar a realidade da
Portanto, estimular as crianças às brin- criança às narrações.
cadeiras tradicionais favorece o desenvolviSendo assim, até a idade dos seis
mento da motricidade, bem como proporcionar
conhecimentos variados, como raciocínio, tra- anos, as crianças já experimentaram muitas
balho em equipe, adequação às regras, con- experiências, desde movimentos do corpo dicentração, liberdade e concentração. Como versificados até sentimentos que possibilitam
exemplo, a atividade que propõe a montagem muitas sensações e avanços nas etapas escode blocos, que estimula a coordenação motora, lares.
além de beneficiar a concentração e aprimoraDurante esta fase, a interação da crianmento dos movimentos (SCHINCA, 2010).
ça com o meio social está mais intensa e o suPara a fase até seis anos, momento jeito demonstra maior interesse pelas relações
que compreende a escolarização na Educa- com colegas, professores, familiares, amplianção Infantil, Bessa e Maciel (2016) sugerem do as capacidades linguísticas, formulando
o trabalho com jogos de bola, brincadeira que perguntas sobre suas curiosidades e manifespropõem o desenvolvimento dos músculos, tando opiniões próprias, baseadas nas vivênmovimentando todo o corpo, estimulando a cias que possui (SCHINCA, 2010).
capacidade de criar estratégias, trabalhar em
equipe de maneira eficaz e buscar meios de
vencer o concorrente sem descumprir nenhuma regra.
Camargos (2016) afirma a importância
do professor em incentivar as crianças a praticarem atividades infantis, baseando-se no método montessoriano, identificando a necessidade
de estimular mais o trabalho com movimentos
corporais, reduzindo atividades voltadas aos
jogos de computador e televisão, incentivando
a manipulação e envolvimento das crianças em
atividades experimentais, que favorecem a livre
expressão e aquisição da autonomia.
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A relação das atividades escolares
com a interferência do professor deve ser intermediada por diálogos constantes, situações de
trabalho diversificadas, o confronto entre ideias
e troca de informações entre as crianças, colegas e professores, além de um ambiente repleto de descobertas para as crianças, levando a
interpretação para resolver seus próprios questionamentos e problemas (BESSA; MACIEL,
2016).
Quando o professor desenvolve um trabalho baseado em práticas significativas para a
eficácia do processo de ensino-aprendizagem,
há uma criação de interação entre os sujeitos
envolvidos no processo por meio de um diálogo coletivo, considerando os conhecimentos
prévios das crianças (LE BOULCH, 2011).
Portanto, é preciso que o docente organize suas atividades após uma reflexão que
considere todas as possibilidades de trabalho
com os movimentos, buscando opções no método montessoriano a fim de oportunizar o enriquecimento cultural, social e cognitivo, além de
permitir novas vivências motoras, colaborando
com o desenvolvimento integral da criança,
permitindo que ocorra uma aprendizagem significativa.

Os materiais montessorianos são objetos que permitem a percepção de um conceito
estudado por meio da construção do conhecimento na representação de uma ideia. Os
materiais caracterizam-se ainda instrumentos
fundamentais para a concretização do processo de ensino-aprendizagem, dentre os mais
conhecidos e utilizados em sala de aula (FONTENELE, 2012).
O manuseio e a exploração dos materiais montessorianos, como os blocos lógicos, permitem às crianças a concretização da
aprendizagem diante da experimentação, pois
por meio de suas próprias experiências o estudante aprende melhor, relacionando as cores,
formas e tamanhos aos objetos encontrados
no cotidiano, desenvolvendo as capacidades
de classificação e correspondência (LILLARD,
2017).

Os materiais sugeridos por Maria Montessori incluem: quebra-cabeças, letras em madeira ou lixa, diferentes alfabetos para compor
palavras, formas variadas, barras de contagem,
algarismos em lixa e madeira, conjuntos de
contas coloridas entre outros. O material é de
livre escolha da criança, utilizado conforme o
ritmo de cada um, sendo caracterizados como
autocorretivo, permitindo à criança que avalie
seu progresso (LILLARD, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo caracteriza-se como de fundamental importância para aplicação à prática profissional, pois a partir do levantamento bibliográfico que permitiu explorar a
temática sobre a motricidade infantil, baseando-se no método montessoriano para o desenvolvimento e a aprimoração dos movimentos da criança, houve uma verificação de sua importância
para todo o desenvolvimento infantil.
Os movimentos corporais estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da capacidade cognitiva, apresentando uma função relevante na aquisição e aprimoração do movimento, a fim de proporcionar o desenvolvimento infantil. De acordo com a faixa etária, os movimentos
alteram-se, caracterizados por estágios.
Entender como ocorre o trabalho com o movimento, de maneira adequada, contribui
para o desenvolvimento da autonomia da criança, influenciando na elaboração do planejamento
docente.
As atividades que buscam permitir às crianças a exploração do movimento corporal devem ser incluídas nas aulas diárias, assim como o estímulo às habilidades motoras, respeitando
as necessidades de cada faixa etária e as particularidades de cada criança.
Assim também, os estudos realizados direcionaram à percepção da importância do
brincar na Educação Infantil, proporcionaram uma nova visão acerca da adoção dessa prática,
considerando a relevância do aprender quando o método montessoriano passa a pertencer à
realidade das crianças, pois com a inserção de atividades e materiais montessorianos na realidade escolar.
A criança tende a desenvolver suas habilidades motoras e seus movimentos com mais
segurança, considerando a brincadeira como possibilidade de socialização, auxílio na expressão
e liberdade, além de trabalhar as emoções da criança, favorecendo tanto o processo da construção da identidade, como na tomada de decisões e aquisição da autonomia.
Sendo assim, as informações estudadas foram relevantes para compreensão de como a
adoção do método montessoriano nas aulas favorece o desenvolvimento das habilidades infantis, bem como permite a construção de estratégias docentes voltadas ao trabalho de atividades
dinâmicas, com espaços de aprendizagem estimulantes para aquisição e aprimoramento das
habilidades motoras.
O método montessoriano intenciona que a brincadeira deixe de ser trabalhada apenas como um momento de descontração para assumir um papel fundamental,
priorizada no cotidiano das crianças.
O método montessoriano ainda prevê que a experimentação
da criança precisa ser mediada pelo professor, sendo sua responsabilidade a construção de situações e espaços de aprendizagem
embasadas em atividades desafiadoras para a infância, que permitam a invenção, análise, descobertas e envolvimento, aprimorando o
conhecimento corporal e a motricidade, de modo que as habilidades
humanas sejam aprimoradas em cada etapa dos desenvolvimentos
infantis.
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A INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A indisciplina em salas de aula de escolas públicas e particulares brasileiras não é um
acontecimento predominante apenas entre alunos maiores, como os do Ensino Fundamental
ou mesmo do Ensino Médio, como muitos pensam. Na Educação Infantil, também vemos
que o número de alunos que se mostram indisciplinados aumenta a cada dia. Por ser esta
uma temática tão recorrente e totalmente preocupante para o meio educacional, ela se torna
também extremamente relevante para ser discutida, ponderada e analisada neste artigo. Para
tanto, será feita uma pesquisa de cunho bibliográfico, a qual levantará dados a serem analisados acerca da temática aqui proposta para debate. Desta forma, no decorrer desse trabalho
monográfico serão apresentadas algumas considerações de teóricos conceituados na área
educacional, os quais mostram ter pensamentos relevantes à prática docente, sobre a indisciplina na Educação Infantil. Tais considerações teóricas dirigiram o debate aqui proposto,
como também darão maior credibilidade ao conteúdo deste artigo.

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

P

ais, educadores e sociedade, muitas vezes, se perdem ao lidarem com a indisciplina. Na escola, geralmente o educador é considerado culpado quando não consegue fazer com que seus alunos deixem de ser indisciplinados. Seria realmente
culpa do educador haver indisciplina em sala de aula?
Muitas crianças indisciplinadas já se mostram assim desde muito cedo, mas os pais,
com pena de lhes chamarem a atenção ou mesmo por acharem alguns atos de indisciplina
“bonitinhos” permitem que o filho continue se mostrando desta forma, cooperando para o comprometimento do desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de seus filhos.
Na escola, os alunos indisciplinados não atrapalham apenas o seu próprio aprendizado,
mas o de toda a turma com a qual estudam. Esse fator tem agravado muito a qualidade de ensino nas escolas brasileiras, contribuindo, assim, para o fracasso escolar.
Por ser esta uma temática tão recorrente e totalmente preocupante para o meio educacional, ela se torna também extremamente relevante para ser discutida, ponderada e analisada
neste artigo.
Para tanto, será feita uma pesquisa de cunho bibliográfico, a qual levantará dados a
serem analisados acerca da temática aqui proposta para debate e ainda ajudará para que haja
um novo olhar acerca da indisciplina na Educação Infantil.
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A INDISCIPLINA E A ESCOLA
A indisciplina no ambiente escolar tem
se mostrado um dos grandes desafios entre os
educadores do século XXI. Ferreira (2008) define, em seu dicionário, o termo “indisciplina”
como sendo um procedimento, ação ou fala,
que vai de encontro à disciplina.
Para o autor, a disciplina seria:
(1) regime de ordem imposta ou mesmo consentida;
(2) ordem que convém ao bom funcionamento de uma
organização;
(3) relações de subordinação do aluno ao mestre;
(4) submissão a um regulamento etc. (FERREIRA,
2008, p. 73).

Rego (1996) acredita que a indisciplina
em salas de aulas, há tempo, é uma temática
que preocupa educadores de todos os níveis
escolares, da Educação Infantil ao Ensino Médio, de escolas públicas às escolas particulares de todo Brasil.
É exatamente na Educação Infantil que
a criança começa a alargar suas noções acerca de valores como justiça, moralidade, respeito, igualdade e outros. Com isso, ela aprimorou
também o seu desenvolvimento no campo intelectual, social, motor e cognitivo.
Alguns teóricos e educadores acreditam que nesta fase ainda seja cedo para falar
de indisciplina, pois é uma fase na qual a criança ainda se encontra em fase de aprendizado
inicial na escola.
Contudo, outros teóricos acreditam que
é exatamente nesta idade que a criança aprenderá tais conceitos com mais facilidade e não
dará trabalho de indisciplina em outras fases
escolares.
Garcia (2008), por exemplo, disserta
sobre a indisciplina escolar mostrando claramente que: [...] um aluno indisciplinado seria
não somente aquele cujas ações rompem com
as regras da escola, mas também aquele que
não está desenvolvendo suas próprias possibilidades cognitivas, atitudinais e morais.

Tal ideia mostra que o aluno, ao ser indisciplinado, prejudicará a si mesmo em seu
aprendizado e, além disso, atrapalha o andamento escolar de todos os demais alunos de
sua turma.
Com isso, vê-se que desde cedo a
criança precisa aprender o certo e o errado,
para que haja dentro dos padrões educativos
da sociedade na qual está inserida e socializar-se de forma profícua com todos os demais
alunos, sem comprometimento de sua aprendizagem.
Muitas crianças veem seus pais apenas
a noite e seus pais acabam incutindo à escola
a obrigação de educar os seus filhos, como
também atribuem a ela a responsabilidade por
quaisquer erros que estas crianças venham a
cometer em seus atos indisciplinados.
Em contrapartida, alguns pais atrapalham mimando demais suas crianças, o que
faz com que estas crianças demorem a aprender o valor do certo e do errado e admitirem
que são indisciplinadas e que precisam mudar
seus atos e atitudes.
Freire (1997) defende a tese de que
o professor precisa, ao analisar aos seus alunos, levar em conta que quando eles chegam
à escola eles não são como um livro vazio, ao
contrário, segundo o autor, eles trazem consigo
marcas e ensinamentos que aprenderam em
sociedade desde o seu nascimento.
José e Coelho (2006), por sua vez,
acreditam que os distúrbios de comportamento
podem ser classificados como problemas de
conduta, os quais perturbam completamente a
diversas pessoas, criando um ambiente hostil,
agressivo, destrutivo e propício ao fracasso,
no caso aqui citado, escolar.
Muitas crianças também se tornam indisciplinadas por quererem apenas ter a atenção de todos, o que reflete a carência afetiva
existente em cada uma. Pais ausentes, falta
de demonstração de carinho familiar e o fato
de terem muitos irmãos, dificultando que seus
pais lhe deem muita atenção faz com que estas crianças se tornem indisciplinadas, apenas
para terem a atenção de todos.
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Infelizmente, os cursos de Licenciatura
não contribuem para a preparação dos educadores, ajudando-os a saberem como agir em
casos de indisciplina em sala de aula.
Para que o educador tenha atitudes
corretas e profícuas ele terá que aprender a
lidar com elas dia a dia, como também conseguir analisar o que causa a indisciplina de seu
aluno, para, desta forma, saber qual atitude tomar.
Professores retrógrados, aulas chatas
e tradicionais também cooperam para que os
alunos não queiram prestar atenção no que
está sendo ministrado, dificultando, desta forma, para que o aluno permaneça quieto e atento na aula.
Sendo assim, muitos são os fatores que
contribuem para a indisciplina em sala de aula,
desde a Educação Infantil e muitos também
são os responsáveis para que ela aconteça.
A INDISCIPLINA NAS SALAS DAS SÉRIES INICIAIS
A indisciplina tem se apresentado no
contexto escolar de forma intensamente confrontada tanto por alunos quanto por professores, ocasionando diversos tipos de avarias no
proveito escolar dos alunos.
Caso o termo INDISCIPLINA seja estudo por meio do dicionário organizado por
Ferreira (2008), será apreendido que o autor o
determina como sendo uma expressão, um ato
ou ainda um aforismo desfavorável à disciplina.
Concluindo o esclarecimento do autor
supracitado, ainda se observa que ele explana
acerca da palavra DISCIPLINA como sendo:
(1) um modelo de regime de licença
atribuída ou mesmo atendida,
(2) uma ordem que ajusta o bom funcionamento de uma disposição,
(3) analogias de dependência do aluno
ao educador,
(4) dependência a um condicionamento ou código etc.
Tendo em vista os pensamentos de
Rego (1996), apreende-se claramente que:
A indisciplina escolar é um dos temas atuais que mais
preocupam os professores e todos os envolvidos neste
ambiente, sejam pertencentes a escolas públicas ou particulares, a educação infantil, ao ensino fundamental ou
médio e a distintos contextos sociais (REGO, 1996, p. 83).

A fase de ensino que engloba a educação infantil é a principal atmosfera escolar com
a qual cada criança tem seu primeiro contato,
sendo exatamente nesta etapa que ela também começa a desenvolver elementos acerca
de valores, de integridade, como também de
moralidade, aprimorando, desta forma, a parte
que engloba o seu desenvolvimento intelectual,
seu desenvolvimento social, o motor e ainda o
cognitivo.
Por este ser um período de escolarização no qual as crianças também se descobrem
em desenvolvimento de seus procedimentos
cognitivos, sociais e morais, determinados teóricos, como também certos profissionais do
campo da Pedagogia e da Educação Infantil
discutem tendo em vista o fato de se poder ou
não refletir acerca da indisciplina justamente
nessa faixa de ensino.
Seria possível falarmos de indisciplina
nessa etapa da educação infantil? Segundo
Garcia (2008) disserta acerca da possibilidade
de se falar da indisciplina na etapa da Educação Infantil mostrando que:
Um aluno indisciplinado seria não somente aquele cujas
ações rompem com as regras da escola, mas também
aquele que não está desenvolvendo suas próprias possibilidades cognitivas, atitudinais e morais”, considerando
que o aluno indisciplinado está, também, prejudicando
seu próprio desenvolvimento (GARCIA, 2008, p. 371).

Deste modo, justificar um ato que pode
ser considerado como modelo de indisciplina
e que na educação infantil se exibe, declaradamente, diferenciado das outros, pode não
apenas consentir com a ininterrupção dessa
manifestação, como também, cobrir o desenvolvimento da criança, visto que isso afeta o
seu método de aprendizagem, acercando-se
como decorrências de possíveis atos que comprometerão o seu desenvolvimento cognitivo,
o afetivo e o moral.
Em pesquisa concretizada por Kemple
(1995) em determinadas unidades escolares
da rede pública americana, percebeu-se que
a indisciplina se mostra como sendo uma das
dificuldades mais mencionadas pelos educadores da educação infantil e encaradas como
sendo um de seus principais dilemas.
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A autora ainda mostra claramente que,
na fase de escolarização da educação infantil,
é necessário destacar programas e atividades
que agenciem o desenvolvimento infantil em
todas as extensões, abarcando o incremento
do autocontrole, da responsabilidade, como
também da autodisciplina nas crianças que ali
estudam.
Outra pesquisa americana, administrada por Upshur, Wenz-Gross e Reed (2009) em
pré-escolas da rede pública e da rede privada,
com crianças que estão na faixa etária de 3 a
5 anos de idade, averiguou que as dificuldades
que envolvem a indisciplina identificadas nas
turmas da pré-escola que não receberam por
parte da escola intervenção, aumentaram consideravelmente no decorrer dos anos escolares consequentes.
Dentre essas dificuldades identificadas
nas turmas da educação infantil, são apresentadas as atitudes de extremismo, de agressividade e ainda de problemas com a adaptação
com a realidade do ambiente escolar.
Stefan e Miclea (2010) afirmam que a
intervenção no princípio da escolarização infantil: “tem se tornado uma prática amplamente
reconhecida, pois os anos pré-escolares oferecem o melhor momento para trabalhar com a
prevenção de problemas, como a indisciplina
escolar”.
Pode-se ressaltar, do mesmo modo,
que para identificar, distinguir e trabalhar com
a cautela acerca da indisciplina com as turmas
da educação infantil, necessita-se ponderar
o abarcamento de múltiplos fatores decisivos
tanto no aparecimento, na averiguação das
razões, quanto nas intervenções feitas com
desígnios preventivos dos aparecimentos de
indisciplina nas unidades escolares, principalmente da educação infantil.
Como em todos os diferentes contextos, o ambiente da educação infantil também
é caracterizado por dessemelhantes amostras
de indisciplina que podem ser mais bem apreendidas a partir do momento em que consideramos essa multiplicidade de fatores que
submergem essas amostras, como o conjunto
social e histórico no qual a escola está encra-

vada, os conhecimentos familiares, o ponto de
vista pedagógico da unidade escolar e dos docentes, entre outros.
Verges e Sana (2009, p. 35) indicam
que:
O que devemos entender é que nenhum aluno nasce indisciplinado; ele se torna indisciplinado em determinadas
situações, dependendo do sentido da indisciplina para
ele naquele momento, com vários fatores que possam levá-lo a agir dessa forma (VERGES; SANA, 2009, p. 35).

De acordo com os pensamentos das
autoras acima, existem múltiplos pretextos por
meio do qual a criança atua com ações de
indisciplina, desta forma, elas não devem ser
tratadas como agentes de ocorrências independentes, pois sempre estão emaranhados
múltiplos fatores decisivos para que os atos de
indisciplinas aconteçam.

A INDISCIPLINA NO SISTEMA
EDUCACIONAL
Segundo os estudos de REGO, o sistema educacional atribui um modelo clássico de
comportamentos intransigentes que as instituições necessitam acompanhar e que, inúmeras
vezes, se mostram fora da realidade privada de
cada unidade escolar.
Mesmo que os educadores arrisquem
trabalhar por meio desses códigos, eles acabam ocasionando conflitos e desmotivando os
profissionais da educação na busca de alguma
iniciativa que acabe com tais condutas indisciplinares em suas aulas, no pátio da escola ou
mesmo a caminho de casa (REGO, [s/d]).
A escola, nos últimos tempos, passou
por mudanças que intervieram espontaneamente em sua dinâmica, acrescendo ainda mais os
casos de indisciplina. Um dos indicativos dessa modificação foi o acrescentamento ativo do
número de busca por vagas para os cursos do
ensino fundamental e do ensino médio.
A democratização da educação aconteceu sem que existisse antecipadamente um
esqueleto fundamental que abonasse. Nesse
sentido, REGO [s/d]) mostra que:
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a) Um acomodamento apropriado para
os estudantes, havendo ainda hoje unidades
escolares com salas de aula que apresentam
instalações inadequadas, sem que haja ao menos carteiras escolares decentes e em número
satisfatório, ambiente para entretenimento, entre diferentes problemas encontrados na estrutura de várias unidades escolares;
b) Condições honradas de trabalho
para o educador, com bons materiais didáticos,
mobiliário apropriado e ainda aparelhamentos
imprescindíveis para o dia a dia escolar;
c) Preparação do educador para que
ele esteja preparado para lidar com as dessemelhantes realidades de seus alunos;
d) Qualidade na educação oferecida
pela unidade escolar.
Nesse horizonte, será muito difícil que
a escola seja um dia respeitada como um local deleitoso e, do mesmo modo, para muitos
estudantes, cursar a escola é ainda hoje como
se fosse uma obrigação, visto que ela não tem
encantos, sendo uma determinação dos pais
(REGO, [s/d]).

A INDISCIPLINA PERANTE O
EDUCADOR
Para Garcia (2008), caso haja por parte do educador a deficiência de uma proposta
pedagógica bem organizada, isso pode se tornar outro fator decisivo para que haja indisciplina.
Os teores ministrados e o procedimento empregado em muitas linhas de análises,
muitas vezes, não se enquadram com as esperanças, como também com a realidade de
cada aluno, ou melhor, os estudantes não conseguem apreender para que precisam estudar
determinadas disciplinas que não improvisam
sentido determinante para suas vidas em seu
cotidiano.
O modo como são ministradas diferentes aulas piora ainda mais esse desprendimento por parte dos alunos, visto que os conteúdos, com poucas observações, são passados
de modo despedaçado e sem vínculos com a
realidade dos alunos.

Se o educador tem dificuldade em
trabalhar com todo esse enredamento da atmosfera escolar e com a dessemelhança, tranquilamente uma quantia da responsabilidade
acerca da indisciplina em sala de aula compete aos cursos de desenvolvimento e formação
dos educadores.
Torna-se então necessário que haja
um desenvolvimento formativo dos educadores, voltado para um desempenho profissional
mais consciencioso e desembaraçado, na qual
o educador deixe de ser um simples manipulador de informação, podendo amortecer o problema com a indisciplina em salas de aula.
Segundo Parrat-Dayan (2008): “[...] é
mais eficaz se aproximar calmamente de um
aluno e pedir para retomar seu trabalho que
chamar a sua atenção em voz alta na frente de
todos. [...].”
Desta forma, fica clara a ideia de que
para se educar um indivíduo não se deve usar
de violência, mas sim de sabedoria, sabendo-se também respeitar o tempo de cada um.
Já para Vasconcellos (2004): “O professor é um elemento fundamental no processo ensino aprendizagem conforme afirma o
autor, “o professor possui uma grande responsabilidade no processo de aprendizagem do
Indivíduo (criança)”.
Com isso, aprendemos o quão importante se mostra o comportamento e as atitudes
do educador perante seus alunos, contribuindo
para que sua turma tenha ou não um aproveitamento profícuo das aulas.
Vernes e Sana (2009) mostram que:
O que devemos entender é que nenhum aluno nasce indisciplinado; ele se torna indisciplinado em determinadas
situações, dependendo do sentido da indisciplina para
ele naquele momento, com vários fatores que possam levá-lo a agir dessa forma (VERNES e SANA, 2009, p.16).

Para Antunes (2002) “podemos considerar que os alunos estão muito afastados da
escola e que, na realidade, a indisciplina é uma
forma de inconformismo.” O autor ainda mostra que “Obrigados a estar juntos, educadores
e alunos também descarregam mutuamente
suas agressividades”.
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Afirma Campos (2009), que para que
A DEFICIÊNCIA AFETIVA COMO
a criança tenha sucesso escolar não depende
OCASIONADORA DE INDISCIPLINA
somente da escola, mas também de uma boa
educação dentro de casa e uma boa estrutura
A ausência de carinho e de atenção
familiar que fazem toda a diferença nesse as- que determinadas crianças suportam em seu
pecto.
ambiente familiar pode, facilmente, ocasionar
problemas comportamentais na escola. Tal fato
FATORES PEDAGÓGICOS QUE GERAM acontece, pois a criança sempre tentará, a todo
custo, conseguir na escola o que não arranja
INDISCIPLINA
em sua casa, ou seja, a atenção das pessoas
D’Antola (1989) afiança que os bons que ela tem em sua volta (KEMPLE, 1996).
Se o educador conseguir compreender
educadores colocam bem as normas e dão
o seu aluno acerca de seus problemas pessodireções mais concisas; proporcionam visivelais ou mesmo acerca de seus problemas escomente suas esperanças quanto aos desempe- lares já o favorece, como também contribuindo
nhos de seus alunos; contestam a estes de para que ele melhore o seu relacionamento
maneira sólida; interferem mais imediatamente e o seu ambiente de sala de aula (KEMPLE,
para que termine o desvio e empregam mais 1996).
repetidamente as normas em eventos condutoO elogio pode ser citado como uma
res de indisciplina.
maneira de cordialidade, a qual ajuda a desContudo, na maioria das vezes, as nor- pertar no aluno indisciplinado a sua autoestima
mas sequer são apontadas ou debatidas com de forma positiva, como também o gosto pelo
os estudantes. O que frequentemente advém aprender.
na escola é que, a partir do momento em que
O DISTÚRBIO DE ATENÇÃO
se começa um ano letivo, não há elucidações,
OCASIONANDO INDISCIPLINA
por parte dos docentes, acerca do que se almeja por parte dos estudantes (D’ANTOLA,
Um episódio de desempenho peculiar
1989, p.28).
Como também não há direção acerca de distúrbio de atenção que pode ser citado
dos procedimentos que afiançam o bom fun- como ótimo exemplo de um causador de indiscionamento do de procedimento ensino/apren- ciplina no ambiente escolar é aquele no qual a
dizagem, como o respeito que deve existir en- criança exibe hiperatividade, a qual atrapalha a
tre todos os enredados no cotidiano escolar. sua envergadura para concentração e ainda a
atrapalha em sua atenção.
Contudo, caso a escola receba os estudantes
Crianças e adolescentes que exibem
com as normas já constituídas, sendo estas ridificuldades como visuais, auditivas, problemas
gorosas e incontroversas, será muito difícil que com a aprendizagem, entre distintos sintomas
a criança se ajuste àquilo que a unidade esco- que atrapalham seus estudos, também podem
lar espera dela (D’ANTOLA, 1989).
manifestar dificuldades em apresentar a sua envergadura para concentração e para a atenção.
José e Coelho (2006) dissertam mostrando claramente que os distúrbios que envolvem o comportamento humano são considerados como participantes de duas categorias
basilares, que envolvem o problema com a
conduta, o qual é qualificado como aquele que
age perturbando completamente os outros indivíduos, podendo ser apontado contra elas a inimizade, a agressividade, o aniquilamento, tipos
de delitos e ainda a psicopatologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a leitura deste artigo e das ideias teóricas aqui citadas, têm-se a compreensão de que o educador da Educação Infantil do século XXI tem um grande desafio: acabar
com a indisciplina em sala de aula e, com isso, fazer com que o rendimento escolar de sua
turma melhore consideravelmente.
Sendo, o professor, o profissional com o qual a criança fica boa parte de seu dia a dia
e com o qual aprende não só teorias das disciplinas ministradas em sala de aula, ele se torna o
principal modelo a ser seguido por essa criança.
Desta forma, tendo um olhar diferenciado para cada aluno, o educador conseguirá detectar as necessidades de seus alunos indisciplinados e, desta forma, saberá quais metodologias e procedimentos deverá usar para mudar este horizonte tão prejudicial para a Educação.
Contudo, para que o professor tenha sucesso neste processo educacional, os pais deverão o ajudar, mostrando a seus filhos quais são os seus erros e que, se continuarem a cometê-los, serão punidos.
Sendo assim, tendo um entendimento sobre o fator que causa a indisciplina na criança e
podendo contar com o apoio familiar, o educador conseguirá resolver um dos fatores que muito
contribuem para o fracasso escolar: a indisciplina em salas de aula da Educação Infantil.
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PERSPECTIVAS DO LETRAMENTO NA
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: As práticas pedagógicas de alfabetização trazem concepções de ensino e aprendizagem, onde muitos educadores carregam consigo ideias, concepções e teorias a respeito das
práticas. Muitas concepções são questionadas não apenas pelo modo de ensinar, mas pelo
resultado de aprendizagem dos alunos. A aprendizagem da alfabetização precisa ter foco no
propósito da prática social, uma pessoa letrada compreende diversas funções sociais. Projetos voltados para leitura aproximam-se da realidade cotidiana. O envolvimento de alunos
e professores em um projeto traz diversas experiências e vivências aumentando o conhecimento potencializando a aprendizagem. Os projetos devem estar cumprindo uma função que
valoriza o objeto de ensino e não foge das práticas sociais.

Palavras-chave: Alfabetização; Aprendizagem; Letramento; Prática social.
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INTRODUÇÃO

E

xistem diversas formas de alfabetizar, mas os resultados de ensino apontam que
métodos e práticas pedagógicas voltados para realidade social podem trazer resultados significativos do ler e escrever, além de outros conhecimentos vinculados
na modalidade de projetos.
Diferentes modalidades de leitura podem ser utilizadas, em distintas situações, frente a
um mesmo tipo de texto. (LERNER, 2002, p. 81). Projetos podem trazer um propósito comunicativo com aprendizagem e ensino. O presente trabalho tem como objetivo geral analisar métodos de alfabetização e letramento voltados para o uso social e tem como objetivo específicos
analisar métodos de alfabetização em geral, verificar a cultura letrada na sociedade e verificar
práticas de projetos voltados para o letramento.
Diante dos fracassos escolares, é possível novos métodos criarem novos rumos de
aprendizagem para alfabetização?
A justificativa é que diante de tantas metodologias e práticas pedagógicas, não é visto a
centralização do aprendizado na função social, apenas cumprem metas políticas ou educacionais.
O trabalho terá início com concepções de métodos já utilizados para alfabetização,
depois é trazido conceitos da função do letramento finalizando com projetos voltados para o
letramento.

777

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

cabe a planejar todas as etapas para um ensino eficiente. “É a partir dessas teorias que surDe acordo com Criez (2013) coloca giram os métodos tradicionais de alfabetização
que por detrás de qualquer prática pedagógica (CORTEZ, 2013, p. 12).
há uma concepção de ensino, e por trás do ensino uma língua escrita, ou seja, uma concep- A teoria empirista – que historicamente é a que mais vem
ção de alfabetização, de entendimento como o impregnando as representações sobre o que é ensinar,
aluno aprende e de como o professor deverá quem é o aluno, como ele aprende e o que e como se deve
ensinar – se expressa em um modelo de aprendizagem
ensinar.

MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO

Portanto as concepções de aprendizagem de cada época entende como melhor
forma de ensinar seus alunos, podendo chegar
a alguns métodos que são usados ainda hoje.
Weisz (1999) coloca que ao ser analisado práticas pedagógicas de qualquer professor, é visto, que por detrás das ações, há
sempre um conjunto de ideias que as orienta, mesmo ele não tendo consciência dessas
ideias, concepções e teorias, elas estão sempre presentes.
Criez (2013) sistematiza as concepções de aprendizagem alfabética, ela coloca
que na concepção inatista-maturacionista, o
aluno aprende a escrita alfabética por si mesmo, bastando o professor organizar o ambiente
de tal forma que o aluno, ao entrar em contato
com letras, palavras, frases e textos, consegue
aprender a ler e a escrever, no qual o professor
não faz intervenção ou fazer planos de aula,
pois o aluno deveria ter autonomia para aprender, através do ambiente.

conhecido como de “estímulo-resposta”. Esse modelo
define a aprendizagem como a substituição de respostas erradas por respostas certas (WEISZ, 1999, p. 55).

A autora coloca que esta teoria é uma
hipótese subjacente que essa concepção é de
que o aluno precisa memorizar e fixar informações, das mais simples e parciais possíveis e
que devem ir se acumulando com o tempo,
com um modelo típico de cartilha, que trabalham com uma concepção de língua escrita
como transcrição da fala, supondo uma escrita
como espelho da língua que se fala:
Podemos dizer, em poucas palavras, que na concepção empirista o conhecimento está “fora” do sujeito e
é interiorizado através dos sentidos, ativados pela ação
física e perceptual. O sujeito da aprendizagem seria
“vazio” na sua origem, sendo “preenchido” pelas experiências que tem com o mundo (WEISZ, 1999, p. 57).

De acordo com Criez (2013) às cartilhas apresentavam uma letra de cada vez, em
ordem alfabética, acompanhada de desenhos
com a letra estudada, nos quais apareciam pequenos textos, apareciam a junção de letras
em sílabas. “Ao aluno não cabia pensar, seu
papel era de um ser passivo aguardando que
o mundo fosse revelado a ele” (CRIEZ, 2013,
p. 13).

Nesta questão, de acordo com a autora, a responsabilidade está por conta do aluno ou com a família, criando uma questão por
conta das dificuldades de aprendizagem. Esta
linha de pensamento não foi questionada, pois
Weisz (1999) coloca que é um procesquando o aluno não aprendia, era encaminhaso de ensino caracterizado por um investimendo para algum tratamento.
to na cópia, na escrita com ditado, na memoriNa concepção empirista/associacio- zação pura e simples, memória de curto prazo
nista de aprendizagem, de acordo com Criez para o reconhecimento da família silábica, é
(2013) é o oposto da linha inatista, no qual o um sistema de leitura mecânica e depois adempirismo, ao aluno cabe a passividade para quirir uma leitura compreensiva:
poder entender o que o professor fala e este
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A questão é que ainda hoje, muitos professores
acreditam que o aluno copiando da lousa, do caderno do colega, do material didático, enchendo o caderno, estará conquistando um saber imprescindível à vida cidadã, que é apropriação do
sistema alfabético da escrita (CRIEZ, 2013, p. 13).

A autora coloca que, os métodos tradicionais de alfabetização têm como referencial
teórico a visão empirista/associacionista de
ensino aprendizagem e foram construídos de
forma a revelar o alfabeto para os alunos passo
a passo.
Os métodos estão divididos em sintéticos (alfabético, silábico, fônico) se baseando
em apresentar o conhecimento da língua escrita partindo das unidades menores (letras, sílabas ou fonemas) para maiores e os métodos
analíticos (palavração, sentenciação, global),
partindo da unidade maior para menor.
Brasil (2018) coloca que o escrito impresso não precisa deixar de ser privilegiado,
mas deve ser considerado gêneros e práticas
ainda utilizados pela escola, que é o contato
com elementos próprios do letramento e da letra impressa e também ser contemplados novos letramentos, como os digitais.

As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social mais ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar cantigas e recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras
de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências
e experimentos, serão progressivamente intensificadas
e complexificadas, na direção de gêneros secundários
com textos mais complexos (BRASIL, 2018, p. 87).
Diante disso, Brasil (2018) coloca que entra como
habilidades de ensino as atividades de leitura e produção ligadas aos gêneros trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental, como notícia, álbum,
carta de leitor, tendo uma referência geral dos gêneros que lidam com a informação e gêneros típicos do
letramento impresso ou digital das culturas juvenis:

Didática e metodologicamente, esse
processo pode ser traduzido da seguinte maneira: trazer e mostrar para o aluno diversos
tipos de textos, como jornal, romance, carta,
aventura, bilhete, contrato, música, imagem,
quadrinhos, enciclopédia, poesia, atlas, dicionário, cartazes, folhetos de publicidade, inclusive textos que os próprios alunos compartilham
nas redes sociais, como forma de aproximação
de seu universo com aqueles temas que os interessam, orientando-os, por exemplo, a usar a
internet de maneira crítica e consciente (HEIN,
2016, p. 5).

A autora, desta forma, considera como
prática educativa para alfabetização e letramento os diversos gêneros textuais. A escola,
segundo Hein (2016), é o lugar do ensino e da
aprendizagem, e neste espaço aprender a ler
e a escrever é o caminho mais propício para
que o aluno se constitua como cidadão pleno, atuante e que transforma o seu entorno,
No Ensino Fundamental, de acordo ultrapassando as fronteiras e modificando sua
com Brasil (2018), pela alfabetização nos pri- realidade.
meiros anos, desenvolve-se a observação das
regularidades e a análise do funcionamento da
Desta forma, segundo Hein (2016) se a
língua e das outras linguagens, no qual o eixo escola é um dos caminhos para alfabetização
da leitura e da escrita amplia-se o letramen- e letramento construído paralelamente a outros
to pela incorporação de estratégias de leitura, caminhos com alicerces nas experiências de
como no eixo de produção de textos:
vida e no cotidiano, a leitura e a escrita como
um sistema simbólico, com fonema, grafema
entre outros conceitos, alteram as relações entre homem e mundo.
Essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da cultura digital
no currículo não contribui somente para uma
participação mais efetiva e crítica nas práticas
contemporâneas de linguagem por parte dos
estudantes. (BRASIL, 2018, p. 68).
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De acordo com Hein (2016) no contexto de conhecimento e aprendizagem, o desenvolvimento humano ocorre conforme o sujeito,
passando a ser visto como capaz de construir
o conhecimento na interação com o meio físico
e social, sendo uma das premissas mais importantes do construtivismo.
O construtivismo não é uma prática
nem um método, e sim uma teoria que permite conceber o conhecimento como algo que
não é dado, mas construído e constituído pelo
sujeito, ao agir e interagir com o meio (HEIN,
2016, p. 12).

SOCIEDADE E A CULTURA LETRADA

Para a autora, como a escola tem tomado a responsabilidade pelo ensino da leitura
e da escrita, ocasionou frequentes distorções
e levado inúmeros casos de fracasso escolar,
tanto que uma parcela significativa de alunos
deixa de concluir o ensino fundamental devido
a experiências negativas no início da etapa de
ensino.
Nas sociedades modernas, a escrita é onipresente.
Qualquer evento significativo tem documentação apropriada: um convite, um contrato, uma assinatura, etc. Portanto é necessário aprender a escrever e ler para poder
participar desses eventos (OYARZABAL, 2013, p. 155).

Diante disto, de acordo com a autora,
se for considerado o processo de alfabetizar
letrando, há todo um contexto inicial das práticas sociais para ser trabalhado desde a educação infantil, que colabora para aquisição formal
da leitura e da escrita, neste caso, a criança
como sujeito do processo de alfabetização e
letramento.

De acordo com Lerner (2002), a leitura
na escola é antes de mais nada, um objeto de
ensino e para que se transforme em um objeto de aprendizagem, é necessário o ponto de
vista do aluno para poder cumprir uma função
para realização de um propósito que ele conhece e valoriza e o objeto de ensino não se
Assim, muitas pesquisas em psicologia
afaste da prática social é imprescindível representar na escola os diversos usos que a leitura e em linguística, considerou como a criança
constrói o conhecimento sobre a língua escrita
tem na vida social.
e estudos serviram de base de um novo olhar
De acordo com Criez (2013) muitos para a alfabetização:
testes famosos no passado ainda fazem parte das escolas brasileiras para que os alunos O ato de interpretar textos é uma das ferramentas básicas que o indivíduo letrado adquiriu, pois é por meio
possam usufruir dos métodos de alfabetização,
dela que o mundo vai se desvendando ante seus olhos.
deveriam ter alguns pré-requisitos e estarem Aquele que, ainda que mostre que consegue decodifiprontos para assimilar novos conteúdos, reme- car, não soube interpretar o que leu, e além disso, não foi
tendo uma ideia de acumulação de conheci- capaz de estabelecer relação do que foi lido com outras
mentos, senão era negado o direito do aluno situações do mundo, não poderá ser considerado uma
pessoa letrada. Neste sentido podemos conceituar que
de entrar em contato com a escrita.
a pessoa letrada é aquela que interage com diferentes
De acordo com Oyarzabal (2013) coloca que o aprendizado da escrita e da leitura
em geral não é uma tarefa fácil e espontânea,
embora várias pessoas aprendam essas habilidades em ambientes e situações informais,
mesmo assim, há alguma influência do meio
social e alguma intervenção que possibilite a
aquisição dos códigos do sistema de escrita.

portadores e gêneros textuais, de modo a compreender
suas funções e usos sociais (OYARZABAL, 2013, p. 155).

Neste mesmo segmento, a autora diferencia a questão do alfabetizar e estar letrado.
A criança para dominar o mundo letrado, necessita de um tempo maior para poder apropriar-se tanto do código escrito (alfabetização)
quanto das suas práticas sociais (letramento).
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De acordo com Castanheira (2008) é
identificado no interior da escola, posturas que
revelam a frequente confusão ou sobreposição
dos conceitos de alfabetização e letramento,
nos quais muitos professores ainda acreditam
que somente após o processo de alfabetização é que deve ser iniciado o processo de letramento, ou seja, que para se tornar letrado,
é preciso, primeiramente, adquirir a tecnologia
da escrita.
Anteriormente, segundo Hein (2016) a
definição para alfabetização estava relacionada
à codificação de sons e letras no domínio da
gramática, não considerando o conhecimento e
a cultura que o aluno carrega consigo, na visão
de mundo e as experiências vividas além dos
muros da escola. “Assim, a partir do exposto,
é possível inferir que a alfabetização pode ser
considerada o momento em que se aprende a
ler e a escrever” (HEIN, 2016, p. 4).

De acordo com Gomes (2011) o reconhecimento da singularidade de cada um
e da subjetividade impede os professores de
conceber aos alunos, inseridos numa mesma
realidade, possam ter objetivos, vontades e desejos iguais, pois a sala de aula é um mundo
de diversidade de opiniões, comportamentos,
vontades, desejos, que estão reunidos em um
grupo de sujeitos que buscam, cada um de
sua maneira, formas variadas de entender, a
cada momento, o que ali acontece:
O professor também participa desse lugar, portanto faz-se necessário e importante que veja o mundo diversificado que vivencia, procurando não atingir a unidade, mas
ouvir e entender as diversidades ali presentes. Deve-se
perceber que o fracasso escolar não está limitado a um
só fator e nem acontece por acaso(GOMES, 2011, p. 63).

Desta forma, para Soares (2014), um
indivíduo pode não saber ler e escrever, sendo
analfabeto, mas pode ser letrado, ou seja, ele
Desta forma, de acordo com a autora, pode ser analfabeto, marginalizado socialmeno letramento tem a definição, junto com a al- te e economicamente, mas vive em um meio
fabetização, do momento em que se aprende em que a leitura e a escrita têm presença forte.
a utilizar a leitura e a escrita para interpretar o
O indivíduo se interessa em ouvir leitumundo e se tornar um sujeito pensante e atuante. A alfabetização ocorre no processo de ra de jornais feita por um alfabetizado, recebe
escolarização e a cultura letrada surge desde cartas que os outros leem para ele, dita cartas
para que um alfabetizado escreva, pede para
ocorre desde o nascimento.
alguém para ler avisos ou indicações afixados
Letramento é, pois, o resultado da ação em algum lugar e é letrado porque faz o uso
de ensinar ou de aprender a ler e a escrever: da escrita nas práticas sociais de leitura e de
o estado ou condição que adquire um grupo escrita.
social ou um indivíduo como consequência de
Da mesma forma, de acordo com Soater-se apropriado da escrita. (SOARES, 2014,
res (2014) acontece com a criança que não se
p. 18).
alfabetizou, mas folheia livros, finge lê-los, brinE de acordo com Gomes (2011) a es- ca de escrever, ouve histórias que são lidas,
cola, por sua vez, busca outros saberes, sa- está rodeada de material escrito e faz o uso
beres constituídos e formalizados, no entanto, do letramento, sendo uma criança letrada. “Só
uma fragmentação entre os dois processos, recentemente passamos a enfrentar esta nova
nos quais a busca do saber e a busca de cons- realidade social em que não basta apenas satrução do sujeito poderiam ocorrer conjunta- ber ler e escrever, saber responder às exigênmente, mas muitos não conseguem vivenciar cias de leitura e de escrita que a sociedade
faz continuamente, daí o surgimento do termo
os dois processos ao mesmo tempo.
letramento” (SOARES, 2014, p. 20):
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Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico,
e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras,
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de
habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais
ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social (SOARES, 2014, p. 72).

mínio de conhecimentos e atitudes fundamentais envolvidos nos diversos usos sociais da
leitura e da escrita.

É preciso o conhecimento da teoria relativa a esses domínios e sua articulação da
prática de ensino: é preciso que haja um equilíbrio entre ambos, e estabelecer esse equilíbrio tem sido um grande desafio, tanto para os
Desta forma, de acordo com Casta- acadêmicos quanto para os professores que
nheira (2008) a escrita em comparação a um atuam nas turmas de alfabetização:
instrumento, é vista como capaz de permitir a
entrada do aprendiz no mundo da informação, O que se diz, faz, vê e mostra, adquire, no ensino e
seja possibilitando o acesso aos conhecimen- na aprendizagem, importância crucial, por isso, ao
ensinar, um professor deve pensar em todos estos histórica e socialmente produzidos, seja ses aspectos, considerando que o aprender, por
criando condições diferenciadas para a produ- parte do aluno, não significa a repetição exaustição de novos conhecimentos:
va dessas ações por meio de exercícios e avaliaSe de uma lado, cada vez mais, o termo letramento tem
sido usado de maneira corrente no interior da escola,
de outro essa palavra ainda suscita dúvidas. Prova disso é a distância entre o discurso e a prática pedagógica
docente. As experiências nos cursos de formação docente nos têm revelado que são muitas as dúvidas dos
professores que lidam cotidianamente com o trabalho
de alfabetizar e letrar (CASTANHEIRA, 2008, p. 16).

Para a autora, é importante que o professor, consciente de que o acesso ao mundo
da escrita é em grande parte responsabilidade
da escola, conceba a alfabetização e o letramento como fenômenos complexos e perceba
que são múltiplas as possibilidades de uso da
leitura e da escrita na sociedade.

De acordo com Gomes (2011) o fracasso escolar ocorre tendo em vista a rigidez
do tempo escolar, o excesso de regras, a estagnação dos conteúdos, o pouco espaço para
conversas e brincadeiras como componentes
complicadores do processo.
Desta forma, de acordo com Castanheira (2008) surge daí a importância de se
perceber a sala de aula como um espaço que
possa promover tanto o domínio de capacidades específicas da alfabetização, quanto o do-

ções, mas sim a criação de algo semelhante, a partir da iniciativa de quem aprende (HEIN, 2016, p. 8).

A educação atual, de acordo com Senna (2012) está vinculada a um conceito de
urbanidade civilizada, agregando valores bem
mais amplos que a mera adaptação ao meio
para fins de superação de dificuldades imediatas de sobrevivência, no qual educar passa a
ser, antes de tudo, a possibilidade de ser feliz
em um mundo civilizado sob a luz de uma cultura moderna, é vinculado um projeto de ordem
social, e não uma ação centrada no sujeito individual com objetivos particulares e desejos
pessoais, a educação surge de fora para dentro, uma coerência do desejo de construir uma
sociedade civilizada.
Senna (2012) coloca que à medida
que se torna crescente a pressão em todos os
segmentos da sociedade, exige-se da escola
uma posição firme e objetiva na superação
de um aparente despreparo do povo para dar
continuidade no projeto urbanidade civilizada,
no qual a escola é compreendida como um
depositário social da ordem pública, a escola
está limitada a uma satisfação de ordem pública e culpam o professor de não educar os
cidadãos, o professor passa a encontrar sintonia com a atividade docente e o exercício da
cidadania.
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Desta maneira, a educação tornou-se
PROJETOS PEDAGÓGICOS DO
um lugar de frustração, de acordo com o auLETRAMENTO
tor, professores e alunos têm a sensação de
fracasso, a problemática da educação formal
De acordo com Senna (2012), a globanão é uma causa, mas uma consequência de lização inerente ao processo da modernidade,
fatores extra escolares, oriundos da desordem surge com velocidade de mudanças, momento
provocada pelas transformações ocorridas na de volatilidade do conhecimento e da informasociedade ao longo dos últimos anos:
ção, deparado com o avanço da tecnologia, as
nações estão interligadas entre si, no entanto,
Ensinar é, isto sim, levar o outro a viver novos conceitos
quem faz parte do mundo globalizado tem que
e incorporá-los aos anteriores. Viver a experiência de
abarcar com a postura que ele exige, “ a posensino é condição imperativa, pois é tomando-a como
tura de uma mudança constante e aceitação
ato de vida que esta ganha um sentido pragmático, sem
das “normas de convivência” impostas por ele.
o qual nenhum conceito se constitui forte o suficiente
para agregar-se aos demais, construídos incidentalmente, por força da intenção de integrar-se à sociedade. Ensino e aprendizagem não mais se devem tomar como
partes isoladas uma da outra em um binômio, mas,
sim, como elementos indissociáveis de um processo
de educação para a vida social (SENNA, 2012, p. 55).

O autor coloca que os conhecimentos
oferecidos pela escola são transmitidos de forma completamente desconexa com o cotidiano dos alunos, o conhecimento deles não são
transformados, “visto que o que aprendem em
sala de aula serve unicamente para atender as
Ao passo que, o autor exemplifica um
demandas da avaliação da escola.” (SENNA,
conceito de educação diferente do citado an2012, p. 96):
teriormente da educação civilizatória, ele coloca sobre uma educação que cria sentido pela
Na verdade, a sala de aula deve constituir-se num espaconstrução e não de uma forma forçada, integrar-se com a sociedade, onde ensino e apren- ço de negociação de significados, de forma que os aludizagem caminham juntas. De acerto, não exis- nos possam relacionar seus conhecimentos e vivências
te um modelo de ensino preestabelecido por anteriores às novas situações e conteúdos expostos em
práticas educacionais, as relações que estabe- aula, para que haja assim, um crescimento potencial
lecem no interior da atividade educativa na sala intelectual de cada indivíduo (SENNA, 2012, p. 96).
de aula são instituídas por indivíduos únicos,
Visto que o autor coloca uma posição
cada um com vivência diversas.
No cotidiano da escola contemporâ- de educação contemporânea que não prepara
nea, de acordo com Senna (2012) no qual o aluno para uma vivência da realidade social.
os conceitos gerenciam o currículo e a atitu- É necessário, de acordo com o autor, através
de de seus professores refletindo um modo de dos processos educacionais, a reconstrução
pensamento sobre a mente dos alunos, o que do pensamento do aluno, no qual ele pode
podem e como devem aprender. Muitas esco- partir de concepções próprias e formular nolas se fixaram no modelo tradicional de ensi- vas concepções baseadas nos conceitos que
no, que concebe o aluno como mero receptor for adquirindo, sendo necessário que a escola
de conteúdos, enquanto o professor é o único leve em consideração o universo de saberes
possuidor do conhecimento que precisa ser e valores conceituais que já vem com o aluno.
transmitido.
É importante que o conhecimento seja
construído conjuntamente. Para que isso ocorra efetivamente, cabe ao professor valorizar o
aluno e considerá-lo como sujeito rico em conhecimentos que podem ser relacionados ao
conteúdo escolar (SENNA, 2012, p. 96).
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De acordo com Micotti (2009) a aplicação de ideias construtivistas nos meios escolares é objeto de questionamento por parte
dos professores com referência aos métodos
de alfabetização, no qual, o enfoque do aprendiz como capaz de construir seus conhecimentos, inclusive os linguísticos, corresponde a diminuição do poder de intervenção externa no
aprendizado, que destrói o caráter místico que
dá a importância para o professor que se baseia no ensino tradicional:

Desta forma, a autora exemplifica formas de projetos envolvidos na leitura ao mesmo tempo com usos sociais, nos quais práticas
de letramento estão envolvidos, pois são de
propósitos sociais de leitura. Para Criez (2013)
considerando que a escola deve estar sempre
próxima dos problemas do cotidiano, o trabalho por projetos é o mais que se aproxima desta ideia, pois os alunos são incitados a entender a realidade que estão inseridos, buscando
respostas para intervirem na mesma realidade.

Os professores, em geral, foram alfabetizados e
aprenderam a alfabetizar mediante cópia, ditado e
leitura em voz alta, com material estruturado para facilitar a associação entre elementos da língua oral e
escrita. Isso faz com que olhem a proposta através
das lentes da didática tradicional. Nesse caso, o ensino se desenvolve com essa didática, com alguns
procedimentos pontuais, vistos nos meios escolares como construtivistas (MICOTTI, 2009, p. 32- 33).

De acordo com Criez (2013), quanto
o envolvimento dos alunos no projeto é muito
importante, pois traz algo especial, um significado para que o projeto dê certo para o professor e que todos aprenderão no processo e a
aprendizagem vai sendo incorporada, no qual
o professor é um organizador e os alunos fazem as divisões das tarefas:
À medida que os estudantes se envolvem na elaboração das etapas de um projeto, também verificamos
atitudes que estão previstas num trabalho em grupo
como a solidariedade, o diálogo, a negociação, a visão de conjunto e também a responsabilidade pelo produto final que se quer atingir (CRIEZ, 2013, p. 121).

Desta forma, Micotti (2009) coloca que
hoje o desafio é desenvolver práticas favoráveis à compreensão e à apropriação do mundo
letrado e dos procedimentos realizados pelas
crianças, inclusive as que tiveram poucas experiências com as escolas, tendo então a necesDesta maneira, a autora coloca que
sidade de organizar as aulas com dispositivos
projetos voltados para o letramento prevê a inpedagógicos com a interação da escrita.
serção do aluno em práticas sociais reais, e o
De acordo com Lerner (2002) os pro- projeto didático ao trabalhar com temas relejetos devem ser dirigidos para realização de vantes, atuais e de interesse geral pode propialgum (ou vários) dos propósitos sociais de ciar que essas práticas reais estejam previstas
leitura, para resolver um problema prático (fa- ao longo do projeto e também no produto final,
zer uma comida, utilizar um aparelho, construir pois o objetivo maior é o aprendizado sistemaum móvel) ou para se informar com um tema tizado de acordo com a intencionalidade por
de interesse (pertencente à atualidade política, parte do educador.
cultural) ou ler para escrever:
Os projetos vinculados à leitura literária se orientam para propósitos pessoais: leem-se muitos contos ou poemas, para escolher aqueles que se deseja
compartilhar com outros leitores; leem-se romances,
para se internar no mundo de um autor, para se
identificar com o personagem predileto – antecipado, por exemplo, o raciocínio para que permitirá ao
detetive resolver um novo “caso” – ou para viver excitantes aventuras que permitem transcender os limites da realidade cotidiana (LERNER, 2002, p. 80).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos métodos de alfabetização antigos são usados nos dias de hoje, causando o
fracasso escolar. A tarefa é ensinar a ler e a escrever é difícil, pois ela está ligada às funcionalidades sociais.
O letramento surge da tarefa de alinhar os objetivos da leitura e da escrita com as práticas sociais. Trabalhar com o letramento em forma de projetos envolve alunos e professores em
novos aprendizados além da cultura do ler e escrever no campo social.
Desta maneira, muitos professores precisam mudar as práticas de alfabetização, inserindo letramento, para que além do aluno obter conhecimento do alfabeto, venha ter conhecimento
onde ele é utilizado no cotidiano e por projetos traz habilidades de trabalho em grupo e vivências
voltadas para problemas reais.
Logo, as perspectivas de alfabetização é que os alunos se sintam incluídos na sociedade
letrada, saibam interagir com as palavras que circulam na sociedade.

785

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

SENNA, Luiz Antônio Gomes. Letramento: Princípios e processos. 1 ed. Curitiba: Intersaberes,
2012.

REFERÊNCIAS

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três
gêneros. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999.

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Isabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia
Fontes. Alfabetização e Letramento na sala de
aula. Belo Horizonte: Autêntica Editora: Ceale:
2008.
CRIEZ, Mirian. Alfabetização e Letramento. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
GOMES, Maria de Fátima Cardoso. Dificuldades de Aprendizagem na Alfabetização. Belo
Horizonte: Autêntica/ Ceale, 2011.
HEIN, Ana Catarina Angeloni. Alfabetização e
letramento. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2016.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: O
real, o possível é necessário. São Paulo: Penso, 2002.
MICOTTI, Maria Cecília de Oliveira. Leitura e
Escrita: como aprender com êxito por meio da
pedagogia por projetos. São Paulo. Contexto:
2009.
OYARZABAL, Graziela Macuglia. Fundamentos
Teóricos e Metodológicos dos Anos Iniciais.
Curitiba, Intersaberes, 2013.
786

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

MARCOS RODRIGO MARTINS

Graduada em Letras pela Faculdade FAAC (2008); Professor
de Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa - na EMEF
General Henrique Geisel.

787

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

EDUCAR PARA HUMANIZAR: O PAPEL
TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO

RESUMO: O ambiente escolar é o local onde cada vez mais ocorrem intervenções direcionadas a
estabelecer produções de aprendizagem. Todavia, por vezes o que ocorre é o ensino intelectual
como principal ferramenta de desenvolvimento, enquanto o aspecto afetivo não corrobora com
essa formação, deixando lacunas para processo o integral do sujeito. Ponderando que o ser humano é um indivíduo que expressa suas emoções a todo tempo, evidencia-se que a escola seja
um recinto, por primazia humanizadora, enfatizando a relevância dos vínculos afetivos atrelados
ao processo educativo. A presente pesquisa procura ponderar a incumbência da escola ser um
lugar de humanização, busca esclarecer os fatores determinantes para um processo educacional
humanizado, compreender de que forma ações transformadoras do docente permeia o processo de ensino-aprendizagem na educação, salientar como a afetividade coopera no processo de formação para um sujeito integral. Unifica um recorte característico com fundamentos
empregados a autores como: FREIRE (2001, 2005, 2003), MORIN (2002), VYGOTSKY (1989,
1998,1996), WALLON (1959, 1999), se alicerça em documentos educacionais entre os quais: a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 9.394, de 1996) e a Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Este artigo é fundamentado em uma investigação
descritiva, que elucida a afabilidade para construção de uma educação humana e humanizadora
permeando a relação docente/educando como um aspecto fundamental na constituição de
um sujeito completo. Partindo da hipótese sobre a importância da parceria entre familiares, a
instituição escolar e profissionais da educação subsidiados com embasamentos teóricos que
abordam o afeto e a emoção para construção de uma educação justa e humanizadora.

Palavras-chave: Educação; Escola; Humanização; Alunos; Processo.
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INTRODUÇÃO

E

sta investigação tem o desígnio de elucidar o processo de ensino transformador
de uma maneira integral, não somente em sala de aula, mas também em todas as
atividades de desenvolvimento humano.

Ensinar é uma prática humana no intuito de melhorar e desenvolver habilidades, competências e saberes essenciais para vida do indivíduo:
Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação sem refletir sobre o próprio homem. [...] comecemos
por pensar sobre nós mesmos e tratemos de encontrar, na natureza do homem, algo que possa constituir o núcleo
fundamental onde se submete o processo de educação. Qual seria este núcleo palpável a partir de nossa própria
experiência existencial? Este núcleo seria o inacabamento ou a inconclusão do homem (FREIRE, 1979, p. 27).

Em vista disso, este processo deve ocorrer de maneira justa e efetiva, objetivando construir um aprendizado capaz competir com o mundo atual, onde a sociedade está cada vez mais
competitiva e distanciada. Para sanar tal situação, são necessárias ações transformadoras e
humanas sobretudo no âmbito educacional. Por conseguinte, Quando explana que:
Se essa relação afetiva com os alunos não se estabelece, se os movimentos são bruscos e os passos
fora do ritmo, é ilusório querer acreditar que o sucesso do educar será completo. Se os alunos não se envolvem, poderá até ocorrer algum tipo de fixação de conteúdo, mas certamente não ocorrerá nenhum
tipo de aprendizagem significativa; nada que contribua para a formação destes no sentido de preparação para a vida futura, deixando o processo ensino-aprendizagem com sérias lacunas (CODO 1999, p.50).

O objetivo geral deste estudo é esclarecer os fatores determinantes para um processo
educacional humanizado, como objetivos específicos, compreender como o olhar humanizador
do docente permeia o processo de ensino-aprendizagem na educação, salientar como a afetividade coopera no processo de formação para um sujeito integral.
O propósito desse tema adveio, pois, este assunto aborda fatores relevantes para uma
prática educacional humanizada, sendo indispensável para formação do sujeito de forma global
preparando este para constituir uma sociedade humana.
Uma das formas de se distinguir a função de uma educação transformadora humana, é
examinar o conjunto de leis e documentos oficiais, na abordagem relativa à educação, sobretudo com; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN); Constituição da
República Federativa do Brasil (1988), além de uma pesquisa bibliográfica fundamentada em
autores especializados neste assunto.
O primeiro capítulo do estudo discorre sobre a humanização do ser humano e o processo de construção. O segundo capítulo abordará sobre os desafios da educação contemporânea
por um ensino humanizado. Para finalizar a elucidação do tema, o terceiro capítulo falará a respeito dos sujeitos do processo de ensino na aprendizagem da humanização.
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HUMANIZAÇÃO DO SER HUMANO:
UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
Para Freire em conformidade com Zitkoski (2006, p. 28), a educação: “[...] deve ser
trabalhada intencionalmente para humanizar o
mundo por meio de uma formação cultural e
das práxis transformadoras de todos os cidadãos sujeitos da sua história [...]”.
Para promoção do sujeito a um ser
humano completo, é preciso contemplar as diversas circunstâncias que permeiam sua vida,
ou seja considerar suas relações e objetos que
fazem parte de sua vida.
Wallon (1959, p. 288), afirma que o sujeito é subordinado desta ação por duas formas: orgânico e social. “A constituição biológica da criança ao nascer não será a lei única do
seu futuro destino.
Os seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais
da sua existência, onde a escolha individual
não está ausente”. As ações sofridas pelo sujeito desde a sua meninice, juntamente com o
ambiente que o permeia, são fatores que podem influenciar ao longo de sua vida, à vista
disso, relações afáveis são indispensáveis à
formação humana:
A vida afetiva, como a vida intelectual, é uma adaptação
contínua e as duas adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, pois os sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações, das quais a
inteligência constitui a estrutura (PIAGET 1971, p. 271).

A amabilidade é desenvolvida no sujeito da mesma forma que o intelecto. Para tanto,
é imprescindível o oferecimento de experimentos para a integralidade da pessoa que conseguirá se relacionar com o mundo evidenciando
reciprocidade e boa conduta.

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela ruptura das
amarras reais, concretas, de ordem econômica, política,
social, ideológica etc., que nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma
condição que se vem fazendo permanente na história
que fazemos e que nos faz e refaz (FREIRE 2001, p. 99).

De acordo com o autor, é fator preponderante olhar sensível para o indivíduo de forma
integral e não fragmentada, com o intuito principal da concepção do sujeito por suas diversas vertentes. A importância de humanização
de acordo com Freire e Zitkoski na educação:
Freire classifica a si mesmo como educador humanista e direciona seu trabalho e toda uma obra pedagógica em prol de um mundo mais humanizado. Nessa
perspectiva, entendemos que a pedagogia Freireana
assume posição radicalmente comprometida com as
lutas por humanização e resistência contra toda e
qualquer forma de desumanização em relação à vida
concreta das pessoas (ZITKOSKI, 2010, p. 214).

Educar então, é um processo indissociável de aspectos afetuosos, deve permear em
humanizar a vida do sujeito, em suas relações
sociais e suas culturas. Freire (2005, p. 42): “reconhece como seres que estão sendo, como
seres inacabados, inconclusos, em e com uma
realidade, que sendo histórica também, é igualmente inacabada”.
Essa evolução permite que o sujeito se
torne um ser humano mais independente, humanitário, tendo um alicerce humanizado.
Morin (2002, p. 11) ressalta: “[...] a
educação pode ajudar a nos tornar melhores,
se não mais felizes, e nos ensinar a assumir
a parte prosaica e viver a parte poética de
nossas vidas”. O processo educacional, deve
estar permeado de reflexões argumentativas
adequadas para transformar a história e vida
do indivíduo, “[...] são facilitadores de humanização autêntica na mais digna tarefa de fazer
o ser humano se sentir humano”, salienta Trevisol (2008, p. 117).
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Em concordância com Bazzara, humaA amabilidade é fundamental na ação
nizar é confiar nos potenciais humanos:
de ensinar e aprender, de quem instrui e a
Humanizar é crer, é confiar no ser humano. É estar disposto, quem se instrui. Por amabilidade, Fernandes
permanentemente, engrandecendo em todos e em cada (2010, p. 38) explana que:
um de nossos alunos, a globalidade de suas potencialidades, isto é, aumentar neles o potencial de inteligência,
de sensibilidade, de solidariedade e de ternura que se
esconde em sua humanidade (BEZERRA, 2006, p. 8).

Humanizar é abrigar, converter o ser
humano em toda sua inteireza. Essas relações
se tornam o principal fator para a formação de
um sujeito completo, uma alusão de perspectivas positivas à humanização. Morin (2002, p.
11): menciona “Uma educação só pode ser viável se for uma educação integral do ser humano. Uma educação que se dirige à totalidade
aberta do ser humano e não apenas a um dos
seus componentes”.

Freire trabalha com a concretude da produção do sentido e do sentir amorosidade/amor como uma potencialidade e uma capacidade humana que remete a uma
condição de finalidade existencial ético-cultural no mundo e com o mundo. Uma amorosidade partilhada que
proporcione dignidade coletiva e utópicas esperanças
em que a vida é referência para viver com justiça neste
mundo. A amorosidade Freireana que percorre toda sua
obra e sua vida se materializa no afeto como compromisso com o outro, que se faz engravidado da solidariedade e da humildade. Usando o prefixo com, ganha força
a ideia de compromisso que pode significar prometer-se consigo e com o outro (FERNANDES, 2010, p. 38).

Em conformidade com o autor, só é
possível ter transformação do ser humano,
através de uma educação afável, pois só assim
se pode concretizar significados pertinentes à
vida do sujeito. Trevisol (2008, p. 195): ressalta
que “[...] o ser humano só mudará de atitude
quando for tocado no seu afeto e no seu mais
profundo mistério interior”.

A Legislação Brasileira na Constituição
Federal (1988), no artigo 205, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB,
Lei n 9.394/1996), o artigo 2º, manifesta que a
educação é o “pleno desenvolvimento da pessoa”, como um ser integral. Para Vasconcellos
(2001, p. 41): “Todo o trabalho em sala de aula
que fazemos com o conhecimento, tanto em
Educar e instruir-se é uma arte afetuotermos de forma quanto de conteúdo, deve estar vinculado a esta finalidade maior da escola sa e reflexiva, a afabilidade nesse artifício é de
suma seriedade. Como afiança Morin (2002,
que é o compromisso com a humanização”.
p. 20): “[...] no mundo humano, o desenvolviO exercício pedagógico necessita ser mento da inteligência é inseparável do mundo
ferramenta essencial para a emancipação do da afetividade”. Mediante isso, completam Marindivíduo, sendo de fundamental relevância chesi e Martín (2003):
que os métodos pedagógicos sejam mais huOs sentimentos de afeto entre o professor e seus alunos
manizados.
Esteve (2004, p. 17): cita “Há tempo
descobri que o objetivo último de um professor é ser mestre de humanidade. A única coisa
que importa de verdade é ajudar nossos alunos a compreender a si mesmos, a entender o
mundo que os rodeia e nele encontrar um lugar
próprio”.

contribuem para criar uma atitude positiva em relação
à aprendizagem. Os bons professores procuram comunicar entusiasmo e carinho para seus alunos. A paciência, a perseverança, o apoio à autoestima dos alunos e o senso de humor são outras das características
apontadas nas várias intervenções que estão presentes
quando existe uma relação de respeito e empatia com
os estudantes (MARCHESI; MARTÍN, 2003, p. 111).
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Relações de afeto, estão fortemente ligadas a ações das instituições escolares
e familiares, consequentemente, a sociedade
também oferece equilíbrio a essas relações
causando forte influência na vida dos indivíduos.
Na verdade, é chegada a hora de semear a fé e fincar raízes no terreno fértil da esperança. Esperança
em uma educação renovadora, inovadora, libertadora e criativa, capaz de sinalizar a abertura de novos
caminhos, emergência de novas possibilidades de
construção e reconstrução do mundo e da vida. É tempo de reencantar a educação! E, como humanidade,
é tempo de transcendência, tempo de emergência
da civilização da religião (MORAES, 2004, p. 327).

Portanto, o desenvolvimento humano
é uma busca de estabilização e processo de
equilibração constante, que acontece através
de novas estruturas, visando transformar a realidade buscando por uma sociedade justa e
igualitária.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
CONTEMPORÂNEA: POR UM ENSINO
HUMANIZADO
A educação tem a incumbência de ser
uma ponte do mundo para seus alunos, deve
se adequar as culturas e diversidades humanas, promovendo ambientes acolhedores visando assim a plenitude do ser humano. “A
educação é um ato de amor, por isso um ato
de coragem. Não pode temer o debate” (FREIRE, 1983b, p. 104).

[...] muitas de nossas escolas foram “esvaziadas” da
gente idade dos (as) educando (as); todos parecem
estar ali somente em função da “transmissão dos conhecimentos científicos”, esquecendo que a escola
é um lugar de gente (Freire, 1996). Lembremos: não
nascemos “homens” e ou “mulheres”; precisamos
aprender a ser gente. Então, educar é humanizar: ensinar a aprender com a gente. Mais do que pelas teorias e conceitos; aprendemos a humanização convivendo, dialogando, cooperando, envolvendo-nos em
processos de ensino-aprendizagem em que cada um
(a) – educando (a) – possa dizer a sua palavra a inteireza de seu corpo consciente (HENZ, 2007, p.161).

Para que seja possível atingir essa inteireza, é preciso desmistificar conceitos produtores de conteúdo, que na maioria das vezes
é permeado de conhecimentos técnicos, e inclui apenas o educando de maneira física na
escola, conforme o autor, precisamos de gentileza de sensibilidade, de novas concepções
no atual currículo, ou seja de uma educação
integradora do sujeito em sua plenitude. “[...]
não há prática educativa que não se direcione
para um certo objetivo, que não envolva um
certo sonho, uma certa utopia” (FREIRE, 1994,
p. 163).
Freinet apud Elias (1997), a afabilidade
é uma ligação entre o sujeito e o objeto que
conhece, o autor afirma que é uma aprendizagem que se apoia no interesse e necessidades
biológicas de se expressar e se comunicar.

Ainda segundo o autor a escola precisa estar abarcada em meios ligados à natureza, pois dessa forma o aluno aprimora sua
Um ensino humanizado, busca agir intelectualidade enriquecendo suas vivências.
dentro de princípios éticos e reflete sobre inWallon (1971), ressalta que o afeto é
tervenções que permeiam uma ética sensibilizadora. Humanizar a educação é enveredar um elemento crucial para o indivíduo se conspor ações diárias dentro do âmbito escolar tituir, que tal ação está atrelada à primeira depromovendo princípios igualitários, vivências monstração do psiquismo e a evolução cognifraternas, solidariedade entre todos e atitudes tiva, uma vez que desde muito cedo o sujeito
usa suas emoções para participar do mundo
imparciais. De acordo com Henz (2007):
em práticas significativas.
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Piaget (1971), pondera que o progresso intelectual está exposto de duas maneiras,
o primeiro é o cognitivo e o segundo é o afeto,
o segundo aspecto abrange a emoção, interesse, desejo e sentimento:
A educação deve contribuir para a autoformação
da pessoa, ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver e ensinar como se tornar um cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em
relação a sua pátria. O que supõe nele o enraizamento de sua identidade nacional (MORIN, 2002, p. 65).

A escola é um ambiente que abriga
diversas culturas, por conseguinte, necessita
contemplar cada uma delas, e sabendo que
o processo de ensino não contempla tais culturas sem a afetividade, se faz essencial que
todos envolvidos neste processo considerem
a importância de uma educação humana e
transformadora. Palacios (1995), ressalta que
as relações sociais são permeadas por três
processos:

O primeiro é o processo mental de socialização que corresponde à informação de
normas, valores, pessoas, faz parte também
É função da instituição escolar oferecer desse processo o ensino de linguagem e a
ao indivíduo atividades intelectuais e saberes aprendizagem que é transmitida pela escola.
necessários que devem corroborar com o desenvolvimento total da pessoa, do ser integral,
O segundo é o processo afetivo de socompleto na sua integridade:
cialização que é considerado a base mais sólida do processo social do sujeito, corresponde
A afetividade é o suporte da inteligência, da vontade, à afeição, ou seja, a junção afetuosa constituída atividade, enfim, da personalidade. Nenhuma apren- da com quem cuida desse indivíduo, além da
dizagem se realiza sem que ela tome parte. Muitos amizade e entendimento emocional para com
alunos há cuja inteligência foi bloqueada por motivos o outro.
afetivos; outros há cuja afetividade não resolveu problemas, apresentando falha no comportamento. A afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida de todos os seus acontecimentos,
promovendo todas as atividades (HILLAL 1985, p.18).

A ação mediadora do docente é fundamental para acalentar a vida do educando está
carregado de diversas emoções e anseios, e
sabendo que a amabilidade é uma ponte para
todas as atividades humanas, o processo educacional necessita embasar suas práticas de
forma conscienciosa e inerente. “[...] o educador, ao definir uma determinada metodologia
de trabalho, planeja, decide e produz determinados resultados formativo-educacionais que
têm consequências na vida dos educandos
[...]” (ZITKOSKI, 2006, p. 51):

O terceiro é o processo de conduta
social e abrange a aquisição de uma conduta
considerada desejável dentro do contexto social, impedindo o que se considera uma conduta antissocial.
Moraes (2011), elucida que humanizar
a educação, permite que o educando contemple um ambiente embasado nas diferenças,
tolerante, consentindo liberdade para experimentar, exercitar a criatividade, opinar e agir
ativamente em seu processo de ensino aprendizagem.

Vygotsky (1989), ressalta que a ideia
de nos humanizamos em interações sociais,
torna a aprendizagem uma experiência entre a
linguagem e ação, a vista disso, é necessário
A afetividade é um elemento cultural que faz com que te- abrir espaço para se refletir novas perspectivas
nha peculiaridades de acordo com cada cultura. Elemene transformações para este processo.
to importante em todas as etapas da vida da pessoa, a afetividade tem relevância fundamental no processo ensino
aprendizagem no que diz respeito à motivação, avaliação
e relação professor e aluno (VYGOTSKY, 1998, p.42).
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Freire (2003), adverte que o ato de
educar é fundamental para formar cidadãos
críticos, portadores da própria história e capazes de intervir quando acharem necessário. Em
conformidade com os autores, Oliveira adverte:

Atrelar os conhecimentos prévios dos
educandos, deve estar legitimado a qualquer
prática pedagógica, todavia, sabe –se que
educar é algo que está em constante transformação, visto que o mundo atual se modifica e
se atualiza todos os dias, mediante a tal cons[...] a educação jamais é uma dádiva, uma doação de tatação, é função do educador refletir sobre
uma pessoa que sabe àqueles que não sabem, mas algo suas práticas e corroborando com um currículo
que se apresenta como um desafio para educador e eduatual.
cando, um desafio que é a própria realidade composta
de situações-problema, de inquietações, de angústias
e de aspirações do grupo. Isto constitui a matéria-prima do processo educacional (OLIVEIRA, 1989, p. 31).

Logo, para que haja que o processo
educacional se torne transformador, é necessário se pensar no indivíduo como um ser global e corroborando com as relações afetivas,
essenciais para a construção do ser humano.

Arroyo (2001a, p. 49) avalia que: “A
postura [docente] mais importante será reconhecer, que cada educando é gente”. Ter tal
comportamento deve ser consciente de que
cada indivíduo é único e, portanto, detém cada
qual seus desejos e anseios, por conseguinte
as relações necessitam ser coerente e acima
de tudo humana:

Sujeitos do processo de ensino na O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que outros aspectos e é objeto de preaprendizagem da humanização
O que um educador pode deixar como legado? Em
primeiro lugar, pode deixar uma vida, uma biografia.
E Paulo nos encantou, em vida, com sua ternura, doçura, carisma e coerência, compromisso e seriedade.
Suas palavras e ações foram de luta por um mundo
“menos feio, malvado e desumano”. Ao lado do amor
e da esperança, ele também nos deixa um legado de
indignação diante da injustiça (GADOTTI, 2001, p. 52).

A educação é uma das armas mais
poderosas para humanidade, mas não se trata
de uma mera transmissão de conhecimentos,
educar é humanizar, acolher, escutar, respeitar
os tempos. Educar uma nação é romper barreiras, desprover de pré-conceitos, diante de
tal contestação espera-se que as instituições
escolares se perpetuem para essa ideia e cada
vez mais contemple o currículo com igualdade
e justiça:
[...] não é possível ao (à) educador (a) desconhecer, subestimar ou negar os saberes de experiência feitos com que os educandos chegam à escola. [...] partir do saber que os educandos tenham
não significa ficar girando em torno deste saber. [...]
partir do “saber de experiência feito” para superá-lo não é ficar nele (FREIRE, 1992, p. 59; 70-71).

ocupação da educação nas mesmas proporções em
que são a inteligência e a vontade. O amor pode vir a
ser um talento quanto a genialidade, quanto a descoberta do cálculo diferencial (VYGOTSKY 2000, p. 146).

Um processo de ensino transformador,
pode ser considerado um ato complexo, pois é
uma junção de ordens sociais, políticas e econômicas, por consecutivo, se torna uma missão a ser vencida, neste seguimento o olhar
sensível do educador é fundamental para estabelecer relações afáveis fator indispensável à
vida do educando.
As interações sociais estão repletas de
afeto e isto deve corroborar com as práticas
de aprendizagens. A relação entre professor/
aluno precisa estar pautada em práticas aprazíveis, visto que conforme mencionado anteriormente, humanizar a educação, colabora
para uma sociedade reflexiva e igualitária. “[...]
cabe, também, à educação a responsabilidade
de abrir as portas da mente e do coração e
de apontar horizontes de construção partilhada
de sociedades humanas mais humanizadas”
(BRANDÃO, 2002, p. 22):
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Ao contrário do que propõe a tradição intelectualista do
ensino, uma pedagogia inspirada na psicogenética walloniana não considera o desenvolvimento intelectual como
a meta máxima e exclusiva da educação. Considera-a,
ao contrário, meio para a meta maior do desenvolvimento da pessoa, afinal, a inteligência tem status de parte
no todo constituído da pessoa (GALVÃO 2008, p. 89).

A afetividade está presente em todo
tipo de relação, causando assim uma forte
influência na vida do indivíduo, dentro dessa
perspectiva a afabilidade se torna indispensável às intenções pedagógicas.
Conforme afirma o autor, uma pessoa
completa não é aquela que contém o máximo
de saberes científicos, mas aquela que detém
consegue atrelar o intelecto com relações sociais afetuosas. Sabendo que o sujeito inicia
sua vida desde de muito cedo ao mundo escolar, acredita-se que é função categórica do docente constituir o processo de ensino engajado
de amorosidade.
Gadotti (2003, p. 13) elucida“[...] ajudem seus alunos a tornarem-se humanos. [E
conclui: ] ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas”.
Mediante a tal pedido, é notório afirmar que conteúdo meramente disciplinar, não
é suficiente para inserir o sujeito a sociedade
e tornando- a melhor, o que transforma são relações completas e se tratando da educação,
essa mediação deve ser reflita e planejada
pelo educador.
Para Vygotsky (1996), quando se comprende de bases afetivas, se torna possível alcançar a concepção humana. Partindo dessa
primícia, a atuação docente necessita estar em
constante reflexão, pois sua ação mediadora
vai além de transmitir conteúdo, mas por vezes
de conselheiro.

Pode-se entender então que mediar é
processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação: a relação deixa então de
ser direta e passa ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, p.26).
Se tratando de uma educação afetiva, a
atuação consciente do educador torna-se essencial, já que é neste momento que se concretiza os
vínculos sociais, tornando o ensino mais humano
e prazeroso “[...] a educação, não importando o
grau em que se dá, é sempre uma certa teoria do
conhecimento que se põe em prática” (FREIRE,
1982, p. 95).
De acordo com Piaget (1978), o indivíduo
aprende por meio de experiências vividas com
objetos em diferentes circunstâncias, mediante a
isso, diversificar o repertório pedagógico torna a
ação docente perspicaz a vida educacional.
Segundo Fromm (1969), o humanismo
na educação não deve se limitar ao processo de
aprendizagem, mas ao ser humano como um
todo, um ser completo:
Naturalmente, esse humanismo da educação não é apenas
o da educação superior, mas tem início no jardim de infância e na escola primária. Que esse método pode ser aplicado até na alfabetização dos camponeses e dos moradores
de favela, foi mostrado pelos muito bem-sucedidos métodos de alfabetização criados e aplicados pelo professor P.
Freire no Brasil e, agora no Chile (FROMM, 1969, p.126).

O ato de educar não pode se limitar a
transmitir conteúdo, mas auxiliar o indivíduo a se
conscientizar sobre si e o outro. Subsidiar múltiplos instrumentos para que o aluno consiga eleger sua trajetória, corroborada com seus ideais e
possíveis anseios que fazem parte da existência
humana.
Em consonância com Freire, a educação precisa se desligar do aprendizado até então
constituído como autoritário, pois, “A dominação
revela um amor patológico: sadismo no dominador, masoquismo no dominado. Porque o amor é
um ato de valor, não de medo, ele é compromisso para com os homens” (FREIRE, 1979, p.43),
visto que, “nada se pode temer na educação
quando se ama” (FREIRE, 1979, p.15).
795

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Para Arroyo (2002), Freire instituiu uma
educação humana, “[...] atraída pelos apelos
do mercado e pela ilusão de se preparar para
o futuro redentor. ” Além disso cita, “A infância
e adolescência real não cabem nesse foco”
(p.243).
É fato que a atualidade educacional
tem um longo caminho a seguir se tratando de
relações transformadoras, o que traz a luz de
uma intervenção urgente, de modo ser necessário a propriedade de ponderar a sensibilidade humana e suas relações:
[...] Para Paulo Freire, o caráter renovador da educação está no caráter intrinsecamente renovado de toda
a relação humana, entre humanos. Formamo-nos
no diálogo, na interação com outros humanos, não
nos formamos na relação com o conhecimento. Este
pode ser mediador dessa relação como pode também suplantar essa relação (ARROYO, 2001a, p. 47).

A responsabilidade ética, política e profissional do
ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se
capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua
atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem
processos permanentes (FREIRE, 2001, p.259).

À vista disso, é essencial que o docente entenda seu o papel na vida dos educandos,
tendo em vista a importância de se ter relações
afetuosas reconhecendo suas práticas na função de formar indivíduos perfilhando suas habilidades e competências permeadas em ações
reflexivas para formação do ser humano em
total plenitude. “A educação é um ato de amor,
por isso um ato de coragem. Não pode temer
o debate” (FREIRE, 1983b, p. 104).

Logo, educar é assumir o compromisso com a vida humana, tendo em vista que ser
um educador vai além de pesquisar e interpretar, esta ação tão nobre deve ter a principal
Diante da afirmação do autor, tornar a missão de contribuir para formação de seres
educação um instrumento de inovação é per- humanos completos capazes de transformar a
mear relações com respeito e seriedade, e o sociedade atual em uma nação humanizadora.
docente sendo o mediador desta ação, cabe
a ele buscar subsídios que contemplem sua
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
relação com o aluno. “Ninguém educa ninguém, como tão pouco ninguém se educa a si
O embasamento do presente estudo bimesmo: os homens se educam em comunhão, bliográfico, com enfoque descritivo, foi discormediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1983a, p. rido por aportes teóricos metodológicos pau79).
tados no tema abordado aludido neste artigo
tais como: FREIRE (2001, 2005, 2003), MOPor consequência, Freire certifica que RIN (2002), VYGOTSKY (1989,1998,1996),
“A prática docente especificamente humana, é WALLON (1959,1999), PIAGET (1971, 1978),
profundamente formadora, por isso, ética. Se que discorrem ponderações, para uma melhor
não se pode esperar de seus agentes que se- compreensão do assunto exposto neste artigo.
jam santos ou anjos, pode-se e deve-se deles exigir seriedade e retidão” (FREIRE, 1996,
Por conseguinte, instituíram-se consip.65).
derações de alguns artigos, teses, documentos oficiais e outras pesquisas científicas que
A construção educativa em aprendiza- se compuseram em coordenar métodos pedados humanos, exige do docente ações peda- gógicos das instituições escolares. Em conforgógicas pautadas em amenizar os anseios e midade com o mundo contemporâneo, uma
inseguranças que muitos estudantes sentem educação humana e humanizadora, deve ser a
ao se depararem com conteúdo desprovido de base para a formação integral de todo sujeito.
sensibilidade. Para Freire:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa foi realizada através de um estudo bibliográfico, onde enfatizou a importância de uma educação humanizadora para o desenvolvimento do indivíduo como um ser
completo.
Este trabalho teve o desígnio de apontar as diversas formas que este tema contribui ao
âmbito educacional, enfatiza a importância de um olhar sensível na atuação em sala de aula e
de como a afetividade proporciona aos estudantes um aprendizado humano e significativo capaz
de ser levado ao longo de suas vidas. A problemática ponderada nesta investigação foi entender
a educação humanizadora como fator imprescindível para tornar o aluno um sujeito completo.
Após pesquisar o assunto pautado nos autores mencionados, pode se compreender
que o aspecto afetivo está articulado a subsídios imperativos em todas relações, sendo estas
sendo profissionais, pessoais ou familiar, a afetividade pode se validar a todo momento da vida
do sujeito, isso independe de sua idade, classe cultural e social.
Por consequência, uma educação humanizadora possui grande relevância para a formação cognitiva e intelectual do indivíduo, que é permeado por inúmeras sensações, e através
delas se relaciona com o outro, se auto reconhece, desenvolve sua memória, amplia sua linguagem, percepções, fantasias e vivencia novas experiências.
Promover uma educação afetuosa, permite ao sujeito enfrentar desafios, lidar com situações atípicas, compreender regras com mais facilidade e um processo educativo transformador.
Por conseguinte, esta investigação trouxe a luz sobre a educação humanizadora sendo
um tema que têm tido cada vez mais espaço nos conteúdos aplicados à educação. Dito isto,
é válido ressaltar a atuação do docente como intercessor no processo de desenvolvimento do
indivíduo, mencionando todos os benefícios que tais ações propiciam para transformar a educação atual.
Isto posto, o trabalho com práticas humanizadoras deve ser abordado como um valioso
recurso, visto que coopera de forma muito relevante para o processo humano. É preciso salientar
que o afeto não se trata apenas do contato físico, mas de ações confiáveis que reconheçam as
habilidades e competências existentes em cada ser humano.
Com este estudo, pode-se concluir que o afeto é um valioso instrumento no que se menciona à obtenção de novos saberes na esfera escolar. Assim, humanizar a educação, é essencial
para o crescimento cognitivo, social, emocional e físico-motor do sujeito.
Portanto, a afabilidade e o aspecto intelectual devem corroborar entre si, associados a ações pedagógicas perspicazes pautadas
na transformação nos métodos de ensino, tendo como objetivo principal uma educação humanizadora para uma sociedade mais humana. Espera-se que o estudo venha a contribuir para a orientação de
todos os profissionais que desejam trabalhar de forma transformadora na educação.
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A INFLUÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE E DA
LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
DAS CRIANÇAS

RESUMO: O presente trabalho ressalta a importância do corpo e do movimento na educação
infantil além de ressaltar a importância de atividades lúdicas e como a psicomotricidade pode
favorecer o desenvolvimento da criança por meio de uma rotina na Educação infantil estabelecida pelo profissional de educação física que visa garantir voz e vez da criança tem espaços
e tempos planejados de forma a possibilitar a exploração, para que ela faça escolhas, brinque
sozinha ou em grupo e se sinta acolhida e desafiada o tempo todo.

Palavras-chave: Movimento; Corpo; Ludicidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

função motora está presente durante toda a vida do indivíduo. O movimento é a
manifestação fundamental de desenvolvimento do homem e possibilita o relacionamento com o mundo e com os demais. O ser humano e seu corpo se constroem ao longo da vida.
A psicomotricidade tem o objetivo de trabalhar o indivíduo com toda sua história de
vida: social, política e econômica. Essa história se retrata no seu corpo. Trabalha, também, o
afeto e o desafeto do corpo, desenvolve o seu aspecto comunicativo, dando-lhe a possibilidade
de dominá-lo, economizar sua energia, de pensar seus gestos, a fim de trabalhar a estética de
aperfeiçoar o seu equilíbrio.
Considera-se psicomotricidade uma ciência que tem como principal objetivo, o pensamento, a emoção e a ação que está presente na vida de todo indivíduo, o importante a ser ressaltado é que o ser humano expressa todas suas emoções através do seu corpo, deste modo
estimular as brincadeiras é essencial na educação infantil.
O brincar é a principal linguagem na educação infantil e dessa forma, estabelece o fortalecimento das relações pedagógicas para promover o desenvolvimento dos bebês e crianças,
antes no senso comum, não era dada uma importância para esta atividade, mas que ela assume
um caráter teórico-metodológico.
As relações do brincar ocorrem num contexto social e cultural, portanto, não existe a
possibilidade dessa atividade se desvincular do afeto e conseqüentemente da cognição no processo de ensino-aprendizagem, pois o brincar é uma das formas pela qual a criança é inserida
na cultura e colabora para a formação do indivíduo e suas principais características.
Em relação ao desenvolvimento psicomotor da criança, o lúdico é uma importante ferramenta, pois a partir das brincadeiras há também o conhecimento do corpo e dos movimentos e
torna a aprendizagem mais prazerosa, além de permitir a interação e o conhecimento do próprio
corpo, além disso, a questão psicomotora não se restringe apenas a questão corporal, vai além
a quesitos cognitivos e emocionais.
O objetivo deste trabalho é estudar a influencia da ludicidade e da psicomotricidade no
desenvolvimento cognitivo infantil, e como objetivos específicos, abordar a importância da ludicidade e da afetividade na aprendizagem infantil, e estudar a importância da psicomotricidade e
do conhecimento corporal para o desenvolvimento pleno do educando. Esta pesquisa tem como
metodologia a revisão bibliográfica.
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tante a ser ressaltado é que o cuidar e educar
são elementos indissociáveis, que propriamente
asseguram a proteção e segurança desses meAo se debruçar sobre um contexto so- nores.
cial e histórico, as crianças nem sempre foram
Acima de tudo o cognitivo de bebês e
vistas como seres dotados de individualidades
e capazes, muitas vezes principalmente duran- crianças é assegurado e se faz necessário um
te o período conhecido por Idade Média, esses desenvolvimento em ambiente sadio, amplo e o
bebês e crianças foram tratados como adultos mais importante que este se enxergue parte do
mirins, desprezando todo o seu desenvolvimen- processo educativo, exibição de trabalhos feitos
pelos alunos e em todo espaço deve conter obto potencial.
jetos que remetam a sua história e cultura.

A FORMAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DE
INFÂNCIA

Ainda sob esse contexto, as crianças
partilhavam muitas vezes do mundo adulto, e
não eram bem vistas, pois justamente nessa
época, a família que ocupa um local de instituição na sociedade, era vista a partir de uma
ótica mais econômica, de se partilhar bens e a
questão afetiva como temos hoje era ignorada.

Existem vários estudos bibliográficos referente a infância, mas, no entanto, ainda é preciso dar visibilidade para esses menores, alguns
aspectos que estão em nossa sociedade fazem
desaparecer o mundo infantil, tais como a pobreza, exploração do trabalho destes, os fazem
chegar rapidamente ao mundo adultocêntrico,
As crianças antes realizavam tarefas e coloca responsabilidades que não são propícias
imitavam seus pais, logo cumpriam seu papel para sua faixa etária.
diante da coletividade. A transição dessa conA instituição escolar torna-se intermédio
cepção de enxergar as crianças como dona de
seu próprio mundo se deu ao longo dos séculos para preparar as crianças e promover também a
XVII ao XIX, desta forma foi dada maior atenção socialização, a fase conhecida como primeira infância representa uma etapa primordial, a família
às suas peculiaridades.
De fato, ao longo do século XX, essas e posteriormente a escola, representam um conconcepções visavam cada vez mais a formação junto que irá educar e transformar essa criança.
integral da criança para que ela seja vista como
A escola representa um papel significadona de seu próprio mundo, principalmente
após o surgimento de teorias freudianas, que tivo na vida de qualquer indivíduo, pois é ela
creditava vários traumas presentes na socieda- quem vai trabalhar para a formação de um cidade, ser decorrente de problemas enfrentados dão, que o aluno seja capaz de interagir, colaborar e criticar o mundo ao seu redor, e o homem
durante a infância.
como ser social precisa conviver com os outros
Na atualidade, sabemos que a educa- e ter acesso à cultura.
ção infantil visa o desenvolvimento ético, estético e político do indivíduo, mediante influência de
teorias construtivistas e no preparo para o pleno
convívio em sociedade. A condição de permitir que as crianças sejam valorizadas enquanto
sujeitos de direitos, que haja sempre a prática
da escuta, do protagonismo vai ao encontro da
concepção de infância do nosso século.
A educação infantil em parceria com a
família, introduz as crianças em práticas sociais
humanas, desde o momento das brincadeiras
até a hora da alimentação, higiene e a cultura
que estas trazem consigo. Outro aspecto impor-

Ainda sobre as concepções de crianças, elas interagem uma com as outras e nesse
sentido obtém uma educação mais empírica,
desta forma a formação do conhecimento se dá
pela experiência em que estes pequenos são
submetidos no âmbito escolar. É importante ressaltar, que a criança é o ator protagonista e tem
voz ativa que no caso, os educadores devem
trabalhar de fato na escuta destes, além de que
todos que estão a volta dessas crianças têm de
certa forma, a vida modificada pelas ações das
crianças.
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de uma pedagogia que forme através do diálogo e do respeito à escuta, uma comunicação
O brincar é a principal linguagem na de relação humana para a formação de uma
educação infantil e dessa forma, estabelece consciência crítica a qual o educando está ino fortalecimento das relações pedagógicas serido.
para promover o desenvolvimento dos bebês
A criança se comunica pela brincadeie crianças, como afirma Freire (2008, p.153),
que antes no senso comum, não era dado uma ra, no princípio ela brinca sozinha e aos pouimportância para esta atividade, mas que ela cos começa a ter relações com o outro. A brincadeira é, portanto, uma maneira que a criança
assume um caráter teórico-metodológico.
encontra para se manifestar de tudo em que
As relações do brincar ocorrem num ocorre ao seu redor, muitas vezes se há algo
contexto social e cultural, portanto, não existe que a incomoda no âmbito escolar ou familiar
a possibilidade dessa atividade se desvincular é nesse momento que ela vai interiorizar seus
do afeto e conseqüentemente da cognição no sentimentos e angústias, por isso o educador
processo de ensino-aprendizagem, pois o brin- que assume essa postura de amizade deve escar é uma das formas pela qual a criança é tar sempre atento a esses sinais dentro de sala
inserida na cultura e colabora para a formação de aula, abrir um espaço para que a criança
converse e demonstre o que está acontecendo.
do indivíduo e suas principais características.
É preciso ofertar um relacionamento de
A brincadeira e as atividades lúdicas amor e companheirismo com essas crianças
são algo prazeroso para o indivíduo, além de em suas questões emocionais, pois há de fato
promover o desenvolvimento de habilidades uma maior necessidade do cuidar e educar no
como a imaginação, a criatividade, a responsa- contexto da educação infantil, os educadores
precisam compreender como a relação afetiva
bilidade diante da educação infantil.
é de extrema importância, já que essa criança
Uma criança que não sabe brincar se- passa a maior parte do tempo na escola.
ria considerada uma miniatura de velho, e será
É nas instituições de educação infantil
formado como um adulto que não sabe penque
deve
haver cooperação, estudo e valorizasar, desta forma, levando em consideração, as
novas concepções de criança, a ausência do ção do que a criança sente e pensa, as situalúdico e do brincar na educação infantil seria ções de aprendizagem estão relacionadas com
o mesmo ao se remeter ao passado quando a o cuidar e o desenvolvimento das qualidades
criança era vista como um adulto e tinha, por- afetivas, sociais, culturais, emocionais, corporais, éticas e estéticas. A afetividade na vida de
tanto, as mesmas características deste.
uma criança é tão importante quanto o cuidado
A partir das brincadeiras, as crianças básico é pelo afeto que garantimos a confiança
aprendem valores como ajuda mútua, e seria e a valorização deste indivíduo em construção.
uma forma de mostrar concretamente tudo
O brincar é característico como uma
aquilo que a criança vivencia no seu cotidiano,
ao interagir com as brincadeiras as crianças atividade unicamente desenvolvida pelas crianestão aprendendo com o auxílio de seus senti- ças, em que estas aprendem, explora e commentos em situações como dialogar, entender preende o outro, o mundo que a cerca e conhecem a si mesmos, e o mediador que é o
o outro, além de dividir objetos e ou tarefas.
educador, deve transformar essa brincadeira e
No ato de brincar, as crianças dominam fazer as intervenções necessárias com o objesuas angústias e controlam ideias e impulsos tivo principal de favorecer o aprendizado.
e que na simples linguagem da ludicidade, a
criança expressa sentimentos, fantasias e faz a
relação entre o real e o imaginário. O desafio
do atual educador é estabelecer características

A LUDICIDADE E A AFETIVIDADE
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Ainda de acordo com o referido autor,
a participação das brincadeiras em diferentes
grupos, fortalece as relações sociais e estimulam o desenvolvimento da formação identitária,
desta forma, a intencionalidade do educador
em desenvolver as brincadeiras propostas, fortalecerá a afetividade entre o professor, os alunos e as próprias crianças.
As brincadeiras devem ser realizadas
de forma lúdica, garantindo a autonomia de
cada aluno, respeitando suas individualidades,
garantindo dessa forma o afeto, a aprendizagem e o respeito com o outro.
Ainda em sua obra, Wallon menciona
que o fator mais importante para o desenvolvimento da personalidade é o social, destacando a afetividade que está associada a motricidade e o desenvolvimento psicológico, este
pensador ainda enfatiza o papel das emoções
na vida do ser humano, pois este desde seu
nascimento estabelece uma relação de afeto e
cuidado com as pessoas que nos cercam.
É por meio das brincadeiras que a
criança vai aprender a seguir regras e se socializar com o mundo, encontra seus pares de
acordo com as preferências e descobre que
não é o único sujeito e que todos possuem
objetivos próprios, além do que a afetividade
nas brincadeiras é desenvolvida pelos aspectos físicos e motores.

CONDUTAS MOTORAS DE BASE
Equilíbrio: começa a ser elaborada na medida em que
a criança muda sua posição corporal da horizontal para
a vertical. Nas brincadeiras há a estimulação para o
equilíbrio, que acompanha a atenção e a concentração.
Coordenação Motora Fina: começa a ser elaborada
quando a criança brinca com objetos pequenos, jogos de encaixe, sobreposição e quebra cabeças, exigindo delas movimentos de preensão e pinça que são
a base para essa coordenação (VELASCO, 1996).

CONDUTAS NEURO-MOTORAS
Esquema
Corporal:
é
através
das
relações com o meio, com objetos e pessoas,
que a criança reconhece as partes do corpo.
Controle Psicomotor: para que o controle psicomotor se desenvolva é necessário que haja, além da interação orgânica e neurológica, a interação grande
importância nas respostas motoras e psicomotoras.
Lateralidade: o brincar oferece a possibilidade de experimentação global do corpo da criança (VELASCO, 1996).

CONDUTAS PERCEPTIVO-MOTORAS
Orientação Corporal: é uma conduta perceptiva motora que surge na criança por volta dos
5 anos, pois primeiro ela sente, depois usa
e somente mais tarde controla o seu corpo.

A Psicanálise rotula as brincadeiras
como função catártica da atividade lúdica, ou
seja, uma maneira de aliviar as tensões e se
tratar de uma função libertadora e purificadora Orientação Espacial: é através do movimento que dá ao objeto e ao seu corpo que
de transposição da personalidade.
a

A PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

criança

descobre

o

espaço

à

sua

volta.

Orientação Temporal: é pelo ritmo dos acontecimentos,
num contexto de rotina, que a criança adquire a noção
temporal necessária para conviver com a antes e depois,
com passado, presente e futuro (VELASCO, 1996, p.27).

O brincar tem um papel muito significativo no desenvolvimento infantil, pois representa o desejo, colabora com o surgimento das
Para que as crianças exercitem sua canossas expressões psicomotoras de maneira
pacidade de criar é necessário que haja riqueharmoniosa e prazerosa. O desenvolvimento
za e diversidade nas experiências que lhe são
motor obedece à estruturação de três conduoferecidas, sejam elas em casa ou na escola,
tas:
voltadas à brincadeira ou a aprendizagem.
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Quando a criança brinca, os gestos, si- cordamos com Vygotsky quando afirma que o
nais, objetos e espaços significam outra coisa brincar é um importante processo psicológico
que realmente é, pois estão sempre recriando de aprendizagem e desenvolvimento.
e repensando os acontecimentos de origem,
sabendo que estão brincando.
Nessa perspectiva, a brincadeira deve
ser incorporada e priorizada no desenvolvimenElas assumem outros papéis enquanto to de toda proposta educacional dirigida a esta
brincam, e desta forma estão agindo frente à faixa etária. Esse processo tem sido balizado
realidade de maneira não-literal, transformando pelas diretrizes da Secretaria de Educação do
suas ações do cotidiano pelas características Município e por uma visão de Homem, de Mundo papel sumido no ato de brincar. Brincando do e de Infância que concebem a Educação
a criança estará favorecendo sua autoestima, Infantil como elemento fundamental na formacontribuindo também para interiorizar determi- ção humana e a criança, como sujeito desse
nados valores. Nas brincadeiras as crianças processo.
transformam os conceitos já adquiridos em
conceitos gerais, com os quais ela brinca.
Conforme consta na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (1996), a EducaPela experiência de vivenciar brinca- ção Infantil, enquanto primeira etapa da Educadeiras imaginativas e criadas por ela mesma, ção Básica tem como finalidade o desenvolvifazendo com que acionem seus pensamentos mento integral da criança, em seus aspectos
para a resolução de problemas, o que é muito físico, psicológico, intelectual e social, numa
importante e significativo no seu desenvolvi- ação complementar entre família, escola e somento.
ciedade.
O brincar pode ser representado de várias maneiras, diferenciadas pelo material ou
O corpo é o primeiro objeto de interao recurso aplicado, incluindo: o movimento e ção do sujeito com o mundo. O conhecimento
as mudanças de percepção; a relação com os do corpo se dá pelas vivências pessoais que o
jogos e suas propriedades físicas; combinação sujeito tem na relação com o outro e com a ree associação; a linguagem oral e gestual; os alidade, como também da consciência do próconteúdos sociais; limites definidos pelas re- prio corpo pelas sensações que ele oferece,
gras. Podemos citar 3 modalidades básicas de dos contornos e da sua presença no mundo.
brincar:
A criança constrói conhecimentos por
1) O faz-de-conta;
meio de múltiplas experiências que passam
2) O brincar com material de constru- pelo corpo, por seus sentidos, construindo sigção;
nificados do vivido. Piaget foi quem nos des3) O brincar com regras. Estas moda- pertou para a importância da motricidade. Ao
lidades propiciam a crianças ampliarem seus observar a criança, percebeu que desde seu
conhecimentos infantis por meio de atividades nascimento, ela já tem um tipo de inteligência,
lúdicas.
que, ao contrário do que se pensava, é anterior
à linguagem. Existe uma inteligência motora,
A criança quando brinca, representa o prática, a primeira que o ser humano desenmundo por meio de situações criadas nas ati- volve.
vidades da brincadeira. Tal reprodução não se
faz passivamente, mas mediante um processo
Ela constrói essa inteligência sensórioativo de reinterpretação do mundo, que abre -motora e essa capacidade de perceber a intenlugar para a invenção e a produção de novos cionalidade e a consequência dos gestos são
significados, saberes e práticas. Portanto, con- os recursos que ela tem para interagir com o
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meio. Para Piaget, o desenvolvimento da criança é um processo contínuo. Nessa perspectiva,
é fundamental criar desafios para as crianças,
propor situações que geram a necessidade de
novas adaptações a partir, por exemplo, do uso
de diferentes materiais, jogos, brincadeiras etc.

A interação social é fundamental para
o desenvolvimento da criança desde que nasce, pois é a base em que constrói sua identidade, autonomia, valores, conhecimento da cultura do seu grupo social e da cultura de outros
grupos.

Wallon nos fala da afetividade e da socialização da criança. Para ele, o movimento
tem primeiro uma função expressiva. A interação entre o bebê e os adultos se dá por uma
intensa troca afetiva comunicada por gestos e
expressões faciais. Mais tarde, o movimento
passa a ter uma função instrumental: conhecer
e explorar o mundo físico. O movimento passa
a auxiliar o pensamento, inaugurando-se a dimensão cognitiva da atividade motora. A ação
mental projeta-se em atos motores.

A escola tem papel fundamental na mediação das relações entre as crianças e os diversos universos sociais nos quais interagem,
possibilitando, assim, a criação de condições
para que possam desenvolver capacidades
ligadas à tomada de decisões, à construção
de regras, à cooperação, à solidariedade, ao
diálogo, ao respeito a si mesmo e ao outro,
construindo relações sociais pautadas na ética
e na democracia que respeitam as diferenças
físicas, psíquicas, ideológicas, culturais e socioeconômicas de seus membros.

As crianças, sobretudo na fase da Educação Infantil, falam com o corpo. Por exemplo,
na roda de conversa, as crianças gesticulam,
se deitam, se levantam, querem pegar coisas,
representam ações vividas em casa, tocam em
seus colegas, questionam sobre todas as coisas em qualquer momento. Nesse sentido, ao
agir no meio, ao explorá-lo, a criança está conhecendo e pensando sobre ele.
Um projeto educativo, que de fato considere o homem integral, dá espaço de movimento e expressão, assegura a liberdade de
trabalhar em grupo, circular pela sala, sair da
sala e todas as demais ações que permitem
que as crianças se coloquem inteiras no mundo.
Pensar o corpo e movimento, na Educação Infantil, é considerar que esta é a maneira como a criança aprende e se relaciona com
o mundo a sua volta, bem como o modo como
se apropria e ressignifica a cultura na qual está
inserida. Segundo a teoria Sócio-Interacionista
de Vygotsky, a construção do conhecimento
acontece na interação social entre a criança e
o contexto sócio-histórico (o meio em que vive
e a história de vida) em que ela se insere.

O trabalho educativo tem como objetivo propiciar às crianças: o conhecimento e a
ressignificação de sentimentos, valores, ideias,
costumes e papéis sociais que contribuam
para sua formação integral. Na escola, desde
cedo, a criança também tem a necessidade de
brincar como forma de socialização e de interação com a experiência sócio-histórica, dos
adultos e do mundo por eles criado.
Dessa forma, a brincadeira é uma atividade humana na qual as crianças são introduzidas, constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos
adultos.
Porém, vemos que, embora algumas
escolas tenham aderido a um espaço para que
o brincar possa acontecer, por exemplo, com
a criação de brinquedotecas, espaços criados
especialmente para promover a brincadeira
espontânea ou dirigida, visando ao desenvolvimento e à aprendizagem global da criança, os
professores parecem estar mais preocupados
em cumprir os objetivos estipulados pelos programas escolares fixados para cada faixa etária. Com isso, o brincar fica restrito a intervalos
entre atividades.
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Mas não deveria ser assim, pois é fácil notar que as crianças não têm mais lugar
para brincar; grande parte delas vive fechada
em condomínios, prédios ou casas sem quintal. Por isso, encontrar na escola uma oportunidade de brincar, além de realizar as atividades
curriculares, é também encontrar um espaço
para um desenvolvimento saudável.
Na sala de aula, o espaço de trabalho
pode ser transformado em espaço de jogo, podendo ser dividido com mesas, cadeiras, divisórias, etc.. Fora da sala de aula, sobretudo no
pátio, a brincadeira acontece de forma muito
espontânea, e é também onde a atividade física predomina.
Para a autora, o brincar pode e deve
não só fazer parte das atividades curriculares,
especialmente na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, mas também ter um tempo preestabelecido durante o planejamento em sala
de aula. É fundamental selecionar brinquedos
que levem os alunos a transformarem, criarem
e ressignificarem sua realidade, estimulando
não só a criatividade, por meio da atividade
lúdica, mas também a tomada de decisão, a
resolução de problemas e a cooperação no trabalho em grupo.

Para que o brincar aconteça, é necessário que o professor tenha consciência do valor das brincadeiras e dos jogos para a criança,
o que indica a necessidade de esse profissional conhecer as implicações nos diversos tipos de brincadeiras, bem como saber usá-las
e orientá-las.
Há, de fato, diversas formas de brincá-lo acontecer: o brincar livremente, quando
o prazer está na atividade em si, sem um fim
propriamente dito; o brincar dirigido, no qual
há presença do adulto. Este último necessita
de muito cuidado, pois, nas mãos de um professor muito rígido em cumprir os conteúdos
curriculares, ou seguir horários, pode se tornar
uma atividade sem características lúdicas, sem
alegria.

O que todo professor que deseja utilizar o brinquedo precisa saber é que sua principal característica como um instrumento para
mediar a aprendizagem é o prazer. Um “termômetro” para medir se o que o professor está
fazendo está dando certo é a alegria que deve
estar estampada nos olhares das crianças, a
motivação em querer fazer. A intervenção do
educador durante as brincadeiras realizadas
pelas crianças nas instituições escolares é de
suma importância, mesmo que seja no brincar
A brincadeira permite a construção de espontâneo.
novas possibilidades de ação e formas inéditas de arranjar os elementos do ambiente. Os
O professor deve oferecer materiais,
objetos manipulados na brincadeira, especial- espaço e tempo adequados para que a brinmente, são usados de modo simbólico, como cadeira ocorra em sua essência. O adulto tamum substituto para outros, por intermédio de bém pode, portanto, estimular a imaginação
gestores imitativos reprodutores das posturas, das crianças, despertando ideias, questionanexpressões e verbalizações que ocorrem no do-as para que busquem soluções para os proambiente da criança.
blemas, assim como pode brincar junto com
as crianças, partilhando sensações e reações
A proposta de utilização do brinquedo nesse momento singular de seu desenvolvina escola, principalmente como recurso peda- mento, podendo até mesmo contar do que e
gógico, objetiva então estimular o desenvolvi- como ele próprio brincava na infância, estimumento dos alunos por meio de um elemento lando assim à imaginação das crianças e sercomum. Mas qual seria o papel do professor vindo de modelo.
nesse contexto do brincar?
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Sendo o brinquedo parte da cultura de
toda criança, ele deve ser integrado ao processo de formação dos alunos e explorado minuciosamente pelo professor. Nesse sentido, a
escolha dos brinquedos como materiais didáticos é um dos papéis do professor.

Para o autor, deve haver uma conscientização dos profissionais da escola acerca da
importância das atividades lúdicas no processo
de ensino e aprendizagem, pois estas têm sido
vistas por alguns educadores apenas como
uma brincadeira sem um fim pedagógico.

Ao utilizar o brinquedo nas aulas como
material pedagógico, é importante que o professor não se deixe levar por uma liberdade
de exploração, ou seja, simplesmente deixe os
alunos em um determinado espaço brincando sem nenhuma orientação e consciência de
suas ações. Deve haver planejamento, e as atividades devem ser mediadas pelo professor,
desafiando os alunos na resolução de problemas, aumentando o repertório de respostas
para suas ações, estimulando sua criatividade
e, principalmente, contribuindo para a sua formação.

Porém, é preciso estar atento à objeção
de segundo o qual “a importância puramente
didática do jogo é muito limitada [...]”, e quando é utilizado com fins meramente didáticos,
ficam relegadas “o segundo plano as relações
entre as pessoas no processo e os traços específicos dos jogos.

O autor adverte que, por meio do brincar, a criança aprende; porém, se a brincadeira é usada como recurso didático para algum
conteúdo, deixa-se de lado a especificidade
desta. Os conhecimentos produzidos e repassados para as crianças podem auxiliá-la a auNo entanto, parece que poucos são os mentar seu repertório, e isso se manifesta em
professores em condições de assumir essas seu brincar.
funções. Observamos que as brincadeiras livres, por exemplo, não são muito aventadas,
O professor deve ajudar seus alunos
apesar de estarem presentes no RCNEI (1998): a interagirem na atividade lúdica, incentivan“[...] é preciso que as crianças tenham certa do a participação, fazendo perguntas para
independência para escolher seus companhei- quem não sabe como fazê-las ou é mais iniros e os papéis que irão assumir.
bido. Sua participação é adequada à medida
que sua presença for um aval para que todos
Cabe, portanto, às instituições de Edu- participem com liberdade e espontaneidade, a
cação Infantil criar oportunidades de tempo e presença do professor deve liberar e dar seespaço, dispor de materiais adequados e pos- gurança, incentivar a ludicidade e favorecer o
sibilitar aos professores conhecimentos sobre desenvolvimento.
o brincar, como é proposto por Leal (2000). A
brincadeira é uma atividade que pode e deve
ser incentivada na Educação Infantil.
Há problemas por parte dos professores na utilização de jogos na educação, em
razão da dificuldade de alcançar os objetivos
propostos, respeitando os interesses da criança e as suas próprias crenças enquanto educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerar a questão dos jogos, brinquedos e brincadeiras sob o ângulo dos discursos
com ênfase em seu valor educativo significa para nós construir uma hipótese explicativa que,
sem contrapor-se às proposições de outros autores acerca dos benefícios dessas práticas e
objetos ao desenvolvimento infantil, abre novas possibilidades de incursão nesse domínio.
Representa uma frutificação do pensamento frente aos questionamentos sobre a utilização dos jogos e brincadeiras para ensinar conteúdos e educar. Embora nossa análise se concentre nas propostas voltadas para as instituições educativas, não desconsideramos que estas
espelham as questões sociais dos contextos nos quais estão inseridas.
Este é um aspecto importante para a pesquisa histórica levar em conta, atentando para
os engendramentos e entrelaçamentos efetivados para a concretização de ideias e práticas coadunadas com a realidade social de cada período.
A partir desses apontamentos podemos dizer que o discurso sobre os jogos e o brincar,
construído na trama histórica da modernidade e associado à infância, constituiu-se, potencialmente, para propagar a educação de modo a administrar a população infantil.
Assim, sendo inseridos nas instituições educativas, sob a supervisão e orientação do
adulto responsável pela educação das crianças, os jogos e o brincar alcançaram resultados
satisfatórios em termos de aquisição de noções, letras e números, atuando na constituição das
subjetividades infantis.
Portanto, é preciso, pois, como incentivou-nos Foucault (2005), analisar esse discurso
como um acontecimento, determinar as condições de sua existência, estabelecer as correlações
com outros enunciados, mostrando as exclusões e sua condição de possibilidade.
Por outro lado, nosso trabalho enfatizou a real importância do lúdico, pois tais práticas
desenvolvem a imaginação, o pensamento, o raciocínio, além de melhor a vida social e emocional das crianças na Educação Infantil.
Os jogos podem ser utilizados para introduzir, para amadurecer conteúdos e preparar o
aluno para dominar os conceitos trabalhados. A brincadeira é uma linguagem natural da criança
e é importante que esteja presente na escola desde a educação infantil para que o aluno possa
se colocar e se expressar através de atividades lúdicas – considerando-se como lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a arte, a expressão corporal, ou seja, atividades que mantenham
a espontaneidade das crianças.
A utilização do brincar como recurso pedagógico tem de ser vista, primeiramente, com
cautela e clareza. Brincar é uma atividade essencialmente lúdica; se deixar de ser, fica descaracterizada como jogo ou brincadeira. Incluir o jogo e a brincadeira na escola tem como pressuposto, então, o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da criança, enquanto indivíduo, e a
construção do conhecimento, processos estes intimamente interligados.
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O brincar na escola tem também uma função informativa para o professor. Ao observar
uma brincadeira e as afinidades entre as crianças em sua realização, o educador aprende bastante sobre seus interesses, podendo perceber o nível de realização em que elas se encontram
suas possibilidades de interação, sua habilidade para conduzir-se de acordo com as regras do
jogo, assim como suas experiências do cotidiano e as regras de comportamento reveladas pelo
jogo de faz-de-conta.
O processo pedagógico vivido deixa claro que, ao educador cabe, então, tendo em
vista a compreensão e o conhecimento da evolução das crianças, pensar que tipo de atividade
propor, tendo clareza de intenção, isto é, sabendo o que as crianças podem desenvolver com a
atividade proposta.
Percebeu-se que é de extrema importância que a criança tenha a oportunidade de se desenvolver por meio de brincadeiras, pois esta possibilita a ampliação das habilidades motoras,
bem como dos aspectos sociais e emocionais.
Cabe também ao profissional da Educação a responsabilidade em proporcionar momentos bem planejados envolvendo a brincadeira, atuando como organizador participante e observador das brincadeiras, dando a oportunidade para que a criança possa criar desenvolvendo
sua autonomia.
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O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O dado estudo de ordem bibliográfica tem como objetivo analisar a importância e o
papel da motivação na Educação Infantil. A partir da revisão de estudos, pontos de vistas e
da própria literatura pode –se comprovar com veracidade que a motivação, convertida em
estímulos sensoriais, é grande promotora de aprendizagens e do desenvolvimento pleno do
indivíduo, e a sua ausência pode causar danos expressivos que refletirão na vida adulta.
Pensando nisso, é fundamental que gestores, professores e pais busquem caminhos para que
bebês e crianças participem de situações de estimulação sensorial de qualidade, com espaços e objetos atrativos condizentes com sua clientela. O papel do professor nos Centros de
Educação Infantil, tem grande destaque este como mediador deve orientar, preparar, criar e
avaliar experiências sensoriais, ricas situações que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e competências para a Primeira Infância.

Palavras-chave: Estímulos Sensoriais; Motivação; Aprendizagem; Primeira Infância; Educação
Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como principal objetivo refletir sobre o papel da motivação
na Educação Infantil, buscando compreender fatores que dificultam a percepção
de competências e habilidades por parte das crianças, de 0 a 5 anos, que não
é estimulada, apresentando baixíssimos níveis de motivação.
Dada a minha experiência em Educação Infantil observa-se a extensa jornada traçada por
estas crianças nos Centros de Educação Infantil, permanecendo por no mínimo 7 horas diárias
em espaços desestimulantes, por vezes, precários. Esse cenário torna o processo de desenvolvimento e de reais aprendizagens um grande desafio para gestores, professores e educadores.
Há, também, os motivos de origem familiar como os de diferenças culturais e socioeconômicas, assim como fatores presentes nos próprios espaços educativos, tais como de infraestrutura, recursos e pessoal qualificado.
Assim sendo buscamos reagir a uma certa crise que paira sobre a Infância, que feri o
seu direito a desenvolver-se, fato que pode refletir e se estender à vida adulta, procurando, então,
destacar “o quão é fundamental o papel da motivação na aprendizagem e no pleno desenvolvimento infantil? ”
Supondo que o professor deve planejar seu trabalho educativo conforme às necessidades de suas crianças/alunos considerando sempre os estágios de desenvolvimento e as experiências trazidas, mesmo que haja maiores condições desmotivadoras que acabam por interferir
no processo de aprendizagem.
É necessário compreender os fatores determinantes da não oferta de estímulos, do motivar para aprender, crescer e se desenvolver nesta fase da vida, no sentido que sejam traçados,
ampliados e aprofundados conceitos e entendimentos sobre esse assunto.
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MOTIVAR PARA APRENDER
A elaboração do presente artigo tem
como ponto inicial a experiência em Centros
de Educação Infantil.Durante todo esse período acompanhei a evolução de desenvolvimento, avanços na aprendizagem, presenciando e
conhecendo educadores, crianças e famílias.
Neste acompanhamento, observou-se
pontos positivos que demonstram ganhos expressivos, resultado de estímulos advindos de
recursos pedagógicos e didáticos, como do
empenho e atuação de professores.

CONCEITUANDO A MOTIVAÇÃO
A Motivação é um tema que sempre
esteve ligado à aprendizagem do ser humano,
sendo também uma característica marcante da
nossa espécie, é na verdade, uma questão de
sobrevivência.
Desde o nascimento, a motivação é a
mesma que nos impulsiona a satisfazer as necessidades mais básicas como a alimentação,
os cuidados, o afeto, enfim, é o que nos empurra para fazer algo, alcançar nossas metas,
atender anseios, vontades e sentimentos.

Também, pontos negativos que se desA palavra Motivação, por si só se extacaram: como a pobreza de estimulação e plica, a mesma provém do latim “movere” que
a falta de motivação por parte das famílias e significa “mover para realizar certa ação”. Refeos efeitos visíveis causados aos seus bebês/
re-se, então, ao conjunto de motivos que impulcrianças.
sionam o agir e o seguir determinado.
Olhando, em especial, às crianças deABORDAGENS DA MOTIVAÇÃO
sestimuladas é necessária uma importante reflexão sobre os fatores que determinam a falta
Podemos aqui destacar conceitos adde motivação e quais são os reflexos dos níveis
vindos da Psicologia e da Filosofia, onde aponbaixos de estimulação na Educação Infantil.
tam que a motivação nada mais é que situaAssim, o presente estudo aponta uma ções que impulsionam o indivíduo a realizar
análise sobre a questão do papel da motivação/ uma determinada ação e persistir até alcançar
estimulação no desenvolvimento das crianças o objetivo almejado.
pequenas, buscando destacar a sua influência
Uma nova abordagem voltada para a
no processo dinâmico da aprendizagem.
neurociência e educação há um destaque imPara esclarecer e pontuar o importante portante dado às emoções, pois as mesmas
papel da motivação na Primeira Infância se faz transformadas em ação são fatores de motivanecessária uma reflexão frente às teorias sobre ção de grande valor.
o tema e as suas implicações.
Explicam que nos momentos em que
Começarei analisando vertentes da ocorrem as emoções são liberados neurotranspsicologia e da neurociência, pontuando-a missores responsáveis pelo prazer, são estes
como quesito responsável na aquisição de no- que sustentam a motivação.
vas competências e habilidades, base para a
vida adulta, tendo como referência Bartoszeck
Durante todo o desenvolvimento infan(2012) apontando os potenciais da neurociên- til, constata-se a presença marcante da moticia na educação e os grandes psicólogos e vação, desde a mais tenra idade. Os grandes
autores Vygotsky (1836- 1934) e Piaget (1896- picos de criatividade nesta fase da vida são
1980) com suas contribuições no campo da promotores da motivação.
Psicologia, e suas vertentes sobre as concepções de Infância.
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Segundo Bartoszeck (2012) relata que ação autônoma sobre os mesmos.
“atualmente tem se uma nova compreensão
Experiências como essas ampliam os
de como agem os estímulos sobre as experiências vivenciadas pelas crianças, de como a chamados “esquemas”, denominação dada
por Piaget, em uma experimentação, no qual
interação entre estimulação sensorial.
analisa, age e tira suas próprias conclusões a
E a carga genética produzem um re- partir de dados estímulos.
sultado decisivo no desenvolvimento cerebral
Esse processo Piaget nomeia de ase, por conseguinte, ao desenvolvimento pleno
similação à aplicação do mesmo esquema a
do ser, com impacto positivo na vida adulta”.
diferentes situações e objetos e acomodação
às mudanças que a criança introduz nos esDiante dessas contribuições, a motiva- quemas para adaptar-se às novas situações.
ção deve sim ser notada no momento da aquisição de novas competências, isso quer dizer
Na Infância o mundo é um grande parque motivando novas aprendizagens ocorre- que de diversões com um infinito de descoberrão, sejam elas motoras, sociais ou relacionais. tas a se fazer e serem percebidas. O objeto,
então, é um grande promotor de motivação,
É necessário, ainda, considerar as ca- estimula, é uma atividade importante até o deracterísticas do ambiente escolar, destacando senvolvimento da linguagem.
que o espaço possui uma ação decisiva e esNesta etapa, as crianças devem oportutimulante, onde as cores, sons, movimentos e
afetividade são estímulos sensoriais essenciais nizar ricas experiências através das interações
em grupo, com a família, com objetos divere promotores da motivação na Primeira Infânsificados e desafiadores, estas lhes permitem
cia.
formar esquemas desenvolvendo significativas
aprendizagens.

VISÃO SÓCIO-COGNITIVA DA
MOTIVAÇÃO

São diversas as maneiras e os modos
que as crianças aprendem, já apontadas por
grandes autores, pensadores e diferentes teorias. Não há como discorrer sobre a Educação
Infantil, sem citar e apontar Jean Piaget, grande
pensador do século XX, que muito contribuiu
ao consagrar estudos sobre o pensamento infantil.

Na Educação Infantil é importante ressaltar que a aprendizagem se dá por meio das
relações de afeto e por meio da imitação daquele que as crianças vivenciam. Vygotsky, psicólogo russo, trata da imitação como uma rica
oportunidade de reconstrução da realidade, na
sua perspectiva a criança não só reage a estímulos como transforma-os.
Nesta relação, o aprendizado não se
volta somente ao desenvolvimento do intelecto,
mas necessita da relação com o meio, com o
outro, ressaltando, desta forma, a importância
dos Espaços de Educação Infantil na formação
e desenvolvimento da criança.

Segundo Cunha (1978), Piaget realizou
pesquisas de como as crianças reagem aos
ambientes e de que forma aprendem e cita que
é a procura pela resposta ou quando o indivíduo está adiante de uma situação que ainda
não consegue resolver, um desafio, que ocorre
Para o psicólogo Vygotsky (DUARTE,
a aprendizagem.
1996) o bom ensino é aquele que motiva/ estimula a criança a alcançar um nível e habilidade
Ela, na verdade, ocorre na relação en- que não domina. O gostar de aprender é um
tre o que se sabe e o que o meio físico e social processo que se desenvolve ao longo da vida
oferece. A criança desenvolve-se explorando e necessita das relações e interações e da ajutudo à sua volta, objetos e espaços, exercendo da do outro, estes são fatores motivadores.
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TIPOS DE MOTIVAÇÃO

CONCEITUANDO ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS DA MOTIVAÇÃO: O
ESTÍMULO

Sendo a motivação um estado interior
que estimula, dirige e mantém o comportamento, direciona esforços para alcance de objetivos. Diante disto, podemos apontar aqui duas
A motivação está nas cores, sabores,
orientações que se diferem e descrevem carac- cheiros, repetidos estímulos carregados de ritterísticas motivacionais que são as motivações: mos e constância que se transformam em penextrínseca e intrínseca.
samentos e a aprendizagem acontece.
Na motivação intrínseca que se caracteriza em uma tendência natural onde o indivíduo move-se de acordo com os seus interesses
próprios, ligados estes as suas necessidades
básicas, ligadas, também ao prazer.

O estímulo nada mais é do que a força
que nasce da motivação, uma vez que quando
só há motivação ficamos parados ao nível da
imaginação e quando ocorre o estímulo estabelece-se o concreto, o que vem a ser de fato.

Já na motivação extrínseca sua inciAssim, o estímulo à descoberta é o fadência ocorre quando há um motivo maior, tor essencial para despertar a motivação, e o
uma recompensa, evitar algo desagradável ou que, de fato, nos empurra, nos impulsiona, desdesnecessário, que implique um certo descon- de que nascemos.
forto.
Durante todo o desenvolvimento infanSegundo Guimarães (2001, p.46), de til pode se notar a presença da motivação, os
acordo com estudos referentes à motivação bebês trazem consigo uma incrível capacidade
intrínseca, constatou-se que a mesma facilita sensorial e é através dela que se comunicam e
a aprendizagem, uma vez que a criança intrin- interagem com o seu meio.
secamente motivada recebe estímulos desenvolvendo habilidades e competências, já a exLogo, nos primeiros dias de vida recotrinsecamente motivada participa de atividades nhecem a mãe, seu cheiro, até sua voz e são
propostas quando deseja algo.
movidos ou melhor dizendo motivados por necessidades básicas.

A MOTIVAÇÃO NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM

O carinho e o afeto materno se caracterizam como primeira e necessária estimulação
Dentro do espaço escolar o objetivo sensorial, está primordial que antecede e premaior de destaque é a aprendizagem, desta param para o processo de ensino aprendizaforma é imprescindível que as crianças devam gem ofertado nos Centros Educativos.
ter uma percepção de como se aprende, do
que não sabe e do que pretende dominar, em
um processo motivador.
Pensando na Primeira Infância, em especial na Educação Infantil, como podemos
impulsionar a motivação e, consequentemente,
proporcionar aprendizagens?
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OS PROCESSOS E MEIOS QUE
FAVORECEM A APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Depois do espaço familiar os Centros
de Educação Infantil possuem grande responsabilidade na promoção do desenvolvimento
pleno e positivo das crianças pequenas.

A habilidade do cérebro para reagir aos estímulos é
fortemente influenciada a partir do desenvolvimento nos primeiros anos [...]. Em contrapartida, a habilidade de resposta aos estímulos influencia a qualidade do raciocínio e a regulação das funções
corporais (BARTOSZECK; BARTOSZECK, 2012, p.75).

De acordo com Lieury (1997, p.63),
“a consequência pedagógica de uma tal conE é nesta perspectiva de motivar/esti- cepção é que não existe uma capacidade pura
mular que o espaço educativo deve proporcio- de memorização, mas a capacidade que denar experiências enriquecedoras promotoras penderá, em grande parte, dos conhecimentos
anteriores armazenados na memória a longo
de aprendizagem.
prazo”.
As atividades educativas e os espaços
devem ser construídos de forma criativa e desafiadora de verdade, que sejam estimulantes,
provocantes, visto que é na Primeira Infância
que as crianças percebem o mundo, o seu
meio com suas “mentes esponjas”, por absorverem tudo a sua volta:
[...] Sabe-se, nos dias atuais, que ocorre substancialmente parcela do desenvolvimento cerebral no período entre
a concepção do novo ser e o seu primeiro ano de vida.
Hoje tem-se uma nova compreensão de como agem
os estímulos sobre as experiências vivenciadas pelas
crianças antes dos três anos, de maneira a influencia a
cirurgia das redes neurais deste cérebro em desenvolvimento (BARTOSZECK; BARTOSZECK, 2012, p. 61).

Uma estimulação sensorial de qualidade influencia e proporciona futuras aprendizagens e até comportamentos. As cores, os
sons, movimentos e o afeto são ingredientes
que não podem faltar para se promover um desenvolvimento pleno, são estímulos sensoriais
básicos para a Primeira Infância.
Os espaços de Educação Infantil possuem grande importância e responsabilidade
ao viabilizar e proporcionar experiências sensoriais motivadoras de aprendizagem para
essa fase da vida.

É necessário proporcionar ambientes
com desafios cognitivos e motores, atendendo
Nesta fase ocorre um grande desenvol- a faixa etária, oferta de brinquedos que encanvimento havendo a necessidade de se alimen- tem por cores, tamanhos e texturas diferenciatar de novas informações, estas variando de das e ainda, objetos que compunham o meio
cultural do meio a qual estão inseridos.
complexidade.
Ainda, que se promova a liberdade de
ir e vir com segurança desenvolvendo autonomia com segurança, que se desperte nesta
clientela o prazer, a criatividade, o compartilhar
e o respeitar. Enfim, que a criança seja reconhecida como sujeito e que o aprender se faça
Assim, estímulos sensoriais ofertados de forma criativa e estimulante, que se faça
e depositados na criança funcionarão como brincando.
ferramentas mentais em novas possibilidades
de aprendizado, futuramente:
No processo de absorção de novas informações, o cérebro dá início a um processo
de seleção natural, onde informações podem
ser armazenadas ou descartadas conforme as
ocorrências de sua utilização.
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Contudo, deve ser um espaço acolheO PAPEL DA FAMÍLIA
dor e seguro adequado ao desenvolvimento do
trabalho educativo baseado em experiências
É certo que os níveis de motivação que
sensoriais e estímulos prazerosos e desafian- carregamos até a vida adulta foram influenciates. De acordo com Oliveira (2000, p.158):
dos pela forma como fomos estimulados na infância. Adultos estimulados possuem garra ao
As crianças e ou usuários são verdadeiros responsáveis/
protagonistas de sua aprendizagem na vivência ativa com correr atrás dos seus objetivos e é fato que
os outros objetos ou pessoas, possibilitando descobertas foram crianças que tiveram estímulos enriquepessoais num espaço onde será realizado um trabalho cedores.
individualmente ou em grupos (OLIVEIRA, 2000, p. 158).

Na Educação Infantil, etapa da Educação Básica que abrange dos 0 aos 5 anos,
deve-se promover interações entre todos, adultos e crianças, crianças e crianças, crianças
e o meio. As crianças aprendem coisas que
lhes são muito significativas interagindo com
os demais, constroem culturas infantis, desenvolvem-se apropriando-se das qualidades humanas.

Estudos atuais destacam e comprovam
a importância do cuidado materno, do carinho
e do afeto, estímulos estes já dados na fase pré-natal. As ausências destes estímulos iniciais
revelam reflexos e podem afetar o desenvolvimento, a aprendizagem, chegando a prejudicar
a linguagem, a saúde e até o comportamento.

A teoria de Winnicott, pediatra e especialista na psicanálise infantil, ressalta que o
Ao proporcionar a motivação, de for- bebê precisa ser reconhecido por sua mãe, rema positiva, as crianças podem perceber que ceber os cuidados maternos e relata:
estão em constante aprendizado, desta forma
aprenderão que o cérebro aprende por meio É disto que é feita a vida do bebê, e o bebê que
dos órgãos sensoriais, através dos estímulos não teve uma única pessoa que lhe juntasse os perecebidos.
daços começa com desvantagem a sua tarefa de

INDIVÍDUOS CAPAZES DE
ESTIMULAR/MOTIVAR A
APRENDIZAGEM
Uma série de observações e estudos
comprovam que os meios sociais e as relações
mantidas possuem ação decisiva no desenvolvimento e na formação de conduta do indivíduo, sobretudo no período que compreende do
zero aos cinco anos.
É na troca com os outros e consigo
mesmo, ao transformar e reconstruir o meio
que nos apropriamos de papéis sociais, adquirimos conhecimentos. Desde os primeiros
dias de vida recebemos estímulos em forma
de interações que ocorrem, primeiramente, no
seio familiar e, mais adiante, que ocorrerão em
espaços educativos. Ambas são imprescindíveis na formação e no desenvolvimento do ser
humano.

auto integrar-se, e talvez nunca o consiga, ou talvez
não possa manter a integração de maneira confiante (WINNICOTT, 1945 apud ROCHA, 2006, p. 20).

As vivências e as experiências sensoriais prévias, bem como os estímulos criam
fundações para uma vida adulta saudável, refletindo, enquanto criança no desenvolvimento
cognitivo, emoções equilibradas, apego e capacidade de responder às novas e diferentes
situações e descobertas.
A criança que não é estimulada na
apreensão de suas habilidades e competências, possivelmente será um adulto ansioso,
com dificuldades para resolver problemas frente aos desafios.
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A privação de estímulos sensoriais
positivos desde os primeiros dias de vida, demonstram o quão é de extrema importância o
atendimento de crianças, de 0 a 5 anos de idade, nos Centros de Educação Infantil.

Sendo de grande necessidade que se
tenha um conhecimento seguro do desenvolvimento infantil, bem como suas fases, estágios
e peculiaridades para elaborar práticas pedagógicas positivas. Enquanto educador deve
rever certos posicionamentos perante relação
Afirmativa que se sustenta em aponta- professor e aluno, desvencilhando-se da postumentos de estudiosos em neuroeducação que ra de autoridade maior para cúmplice e mediaafirmam que poder ser atingido algum grau de dor de aprendizagens.
correção de deficiência, por ausência de estímulos, partindo do pressuposto que o cérebro
Em se tratando de Educação Infantil,
possui a capacidade de ser alterado e desen- as relações e interações são promovidas por
volver-se de acordo com as experiências e es- meio do afeto, este, também, um grande estítímulos ofertados ainda, na fase infantil.
mulo promotor de uma aprendizagem saudável
e um meio de adaptação.
Contudo, uma intervenção pode reverter o quadro onde pais e educadores são
Na psicogenética de Wallon, o afeto
responsáveis e devem possibilitar experiências ocupa lugar central tanto do ponto de vista de
enriquecedoras, baseadas no afeto e na des- construção da pessoa quanto do conhecimencoberta e podem de verdade contribuir para to. (LA TAILLE, 1992 apud GALVÃO, p.85).
elevar os níveis de motivação das crianças.
Na sua concepção tanto emoção quanto inteligência são importantes no processo do
O PAPEL DOS EDUCADORES NA
desenvolvimento da criança. Assim, o educaMOTIVAÇÃO
dor deve aprender a lidar com os sentimentos,
O papel dos educadores está na cons- o estado de sua criança para melhor estimular
tatação de quais estímulos são necessários, seu crescimento individual.
os que são ofertados, os que não são, se há
Cada ambiente deve configurar-se
fatores que dificultam e se são reais ou potenciais. É ainda, de observar, avaliar possibilida- como “uma grande montanha russa”, obstácudes maiores de estimulação sensorial, visando los que convidem bebês e crianças a se aventurar, que seja um desafio para o corpo e os
o desenvolvimento integral das crianças.
movimentos, que respeite o direito de brincar. E
O profissional de Educação Infantil nesse brincar, o tempo de explorar e conquisdeve estimular suas crianças de diferentes for- tar deve ser respeitado onde professor/ educamas e para isso requer uma atenção voltada dor, presente, observa com o olhar atento cada
para as características, especificidades dos descoberta.
seus discentes. A prática pedagógica deve
Os objetos para brincar devem possuir
ser pensada de forma criativa e desafiadora,
adequada para incentivar e ampliar o nível de significado social, garantir que haja meios para
a interação, para que possam compartilhar viaprendizagem.
vências enriquecendo esse processo.
É fundamental que o educador tenha
Enfim, que as práticas pedagógicas
claro os objetivos almejados nas situações propostas e a importância de cada estímulo que nos Espaços de Educação Infantil sejam protem para o desenvolvimento da criança, seja vocadoras a todo momento, que estimulem a
todo instante a curiosidade, nas mais variadas
ele cognitivo, social ou motor.
formas de interesse.
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Neste cenário, bebê, criança e educador são sujeitos ativos. Estabelecer vínculos
afetivos é o primeiro passo, além de necessário, é imprescindível para a constituição do ser
humano.

É sim, ser mediador nas situações de
aprendizagem, criando e propondo desafios,
orientando e estimulando novas descobertas,
ampliando e motivando a abertura de novas
possibilidades.

No período de 0 a 3 anos, bebês e
crianças se espelham no comportamento dos
adultos que os cercam. Diante disto, o educador deve estar atento à sua postura, manter
uma escuta atenta e afetuosa, abrir espaço
para a exposição de sentimentos, manter sempre uma relação de respeito, afeto e gentileza.

A escola, por sua vez, enquanto espaço educativo deve possuir uma estrutura que
viabilize e facilite a execução de propostas pedagógicas baseadas em estímulos sensoriais,
adequados às crianças com salas espaçosas,
arejadas e que comportem mobílias e objetos,
materiais que garantam o brincar.

Na tarefa de educar, se faz necessário dar significado às emoções, propiciar uma
formação afetiva para o desenvolvimento de
competências e habilidades na percepção das
emoções da criança, no reconhecer a emoção
como oportunidade de aproximação; no ouvir
com empatia dando voz e vida aos sentimentos.
Nomear e demonstrar os sentimentos
para que a criança construa suas próprias percepções e impor limites, sim, para que a criança possa formular estratégias para resolver desafios, criar alternativas para novos caminhos,
administrando emoções.

Ambientes externos amplos, terrários,
solários, parques, áreas com vegetação, jardim
de forma que garantam a exploração, o contato
e a descoberta. É imprescindível que a locomoção nos diferentes espaços ofereça segurança e desenvolvam a autonomia das crianças.
Nesta perspectiva de proposta pedagógica
a criança constrói e reconstrói, reformula seu
aprendizado incorporando vivências em novas
situações.

Construir nos espaços de Educação
Infantil ambientes seguros e confortáveis para
que as crianças sintam- se à vontade para expor sentimentos, medos, conquistas e angústias. A alegria deve ser conteúdo principal, pois
é no prazer que o aprendizado se consolida.
A maneira como o educador conduz
sua tarefa e proposta pedagógica no espaço
escolar, em sua sala irá refletir, consequentemente nos avanços dos seus alunos. Cabe a
ele, então, o dever de desenvolver a capacidade simbólica nos momentos do brincar, estimular a expressão infantil em diferentes situações,
fazer a criança construir e reconstruir significados, realizar a leitura de mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da presente pesquisa bibliográfica foram discutidas e apontadas reflexões
acerca do estímulo sensorial, fator responsável pelo despertar da motivação, e sua importância
no desenvolvimento infantil.
A motivação é imprescindível no desenvolvimento do cérebro humano, ela se inicia, ainda, na vida uterina, e permanece por toda a vida, podendo até influenciar de forma negativa na
vida adulta como, também, capacita as crianças para a educação formal e uma vida profissional
de sucesso.
Observada a importância da motivação nas diferentes etapas de vida, podemos constatar que os atores envolvidos no processo de desenvolvimento da criança, desde o nascimento,
são responsáveis e devem promover experiências sensoriais ricas de afeto, exploração e descoberta.
Os Centros de Educação Infantil, depois da família, possuem grande responsabilidade
na tarefa de motivar/estimular e com destaque, o educador que deve manter-se como mediador,
buscando, sempre métodos e práticas pedagógicas a fim de desenvolver competências nas
crianças em todos os seus aspectos, sejam eles cognitivo, motor e intelectual.
Nos espaços educativos, o professor/educador mediador deve observar, analisar e criar
situações sensoriais com o objetivo de que bebês e crianças desenvolvam as mais variadas e
diferentes linguagens, onde construam as verdadeiras culturas infantis, ampliando os repertórios
e conhecimentos de mundo.
O educador infantil deve, então, conhecer os fundamentos da aprendizagem e as teorias
que apontam a motivação como promotora de aprendizagens, só assim usarão práticas pedagógicas comprometidas com o desenvolvimento social e emocional de crianças pequenas.
É evidente que, por muitas vezes, a realidade com que educadores se deparam não é a
mais adequada para a promoção de aprendizagens significativas. É então necessário que toda
a comunidade escolar, pais, educadores e gestores, ajam em colaboração a fim de promover
condições para que atinjam uma educação de excelência, onde o objetivo maior é o desenvolvimento da criança, a construção de sujeitos prontos para transformar o seu meio nos aspectos
culturais, sociais.
Em suma, a motivação é fundamental e a sua ausência pode trazer
grandes danos, pais e educadores devem atender às necessidades dos
bebês e crianças, nesta primeira fase da vida, estimulando-as de forma
positiva a realizar descobertas, explorar de diferentes formas os seus
sentidos, aguçando e ativando a curiosidade.
Estimular os sentidos, sim! Afinal este é o fator essencial
para acontecer a motivação e é também, o ponto de partida para se
chegar a uma aprendizagem positiva.
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A “PRESENÇA” DO INDÍGENA NO LIVRO
DIDÁTICO DE HISTÓRIA: VÍTIMA/ESCRAVIZADA
OU SUJEITO HISTÓRICO

RESUMO: O presente artigo aborda a temática, a “presença” do indígena no livro didático de história: vítima escravizada ou sujeito histórico? Apresenta outros pontos relevantes advindos
deste questionamento. A metodologia utilizada foi a análise de exemplares de livros didáticos
de história do 7º ano, de diferentes editoras. Com intuito de compreender o apagamento e o
silenciamento na historiografia e nos LD ‘S a respeito dos povos indígenas. Entender a visão
estereotipada da representação dos nativos diante do europeu. Analisar de que forma a Lei
nº 11645/08 está sendo aplicada nestes objetos pedagógicos. Entender a ideia equivocada
em relação às populações indígenas e sua cultura, a qual é representada por meio da folclorização. Evidenciar a transformação do papel do índio saindo do lugar de vítima escravizada
para sujeito histórico. Demonstrar que os nativos entraram para a história em defesa dos seus
próprios interesses. Mostrar suas lutas e participações na sociedade para conquistar seu lugar
na historiografia brasileira. Com o desenvolver dessa pesquisa, constatou-se que apesar da
obrigatoriedade da referida lei, esta não garante a efetiva mudança de conceitos eurocêntricos. É necessário que haja a conscientização e valorização das relações étnico-raciais, assim
quebrar com a narrativa eurocêntrica e se construir uma narrativa plural.

Palavras-chave: Indígena; Representação; Livro Didático.
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INTRODUÇÃO

N

os primórdios do “descobrimento” do Brasil, havia várias tribos nativas com aspectos culturais peculiares, contudo, naquele momento os povos indígenas foram
divididos em dois grandes grupos, os tupis e os tapuias.
Os quais desenvolveram consideráveis e diferentes papéis como aliados/inimigos, mansos/bravos, bons/maus, durante o processo da formação das sociedades tanto no período colonial quanto no pós-colonial.
Mediante esses pressupostos, abordaremos ao longo dessa pesquisa a fundamental importância dos povos indígenas, suas lutas e participação na construção histórica da sociedade
brasileira.
Que a grosso modo, foi vista pela historiografia e a antropologia até início do século XX
como aqueles indivíduos que entraram na história para servirem aos interesses do outro, ou seja
do colonizador europeu.
Desta forma, a pesquisa pretende estudar e apresentar os fatores que ocasionaram
as visões preconceituosas e discriminatórias em relação ao nativo na historiografia brasileira,
procuraremos, ainda, compreender como tais visões estereotipadas foram transportadas para
os livros didáticos de história, pois, segundo pesquisas, as histórias das populações indígenas
normalmente aparecem nos primeiros capítulos dos livros didáticos com a narrativa da chegada
dos europeus, sem relativizar a existência dos nativos.
Por outro lado, também mostram ideias equivocadas em relação às populações indígenas, bem como a cultura na qual é representada de maneira descontextualizada, usualmente por
meio da folclorização.
Com base nessas indagações, procurei fazer uso de fontes teóricas que abordam essa
temática, artigos bibliográficos e documentos oficiais, também foram realizadas análises de
exemplares de livros didáticos de história do 7º ano. Com o intuito de compreender o apagamento/silenciamento, tanto na historiografia brasileira, quanto nos livros didáticos a respeito dos
povos indígenas.
Esse estudo foi realizado na busca de compreender as mudanças e permanências de
conceitos estereotipados que permeiam os LD ‘S, sobre as relações étnicas raciais dos grupos
indígenas. Procurando entender de que forma a Lei nº 11645/08 está sendo aplicada nestes recursos pedagógicos. Bem como, compreender a falta de conhecimentos de muitos educadores
mediante a esta lei.
Portanto, o presente trabalho, se dá devido minha crença em acreditar, que, para que
haja a efetividade da referida lei, faz-se necessário, uma proposta de parceria entre 3 escolas-sociedade na busca por mudanças e valorização das diversidades étnicas raciais. Como também,
conscientização quanto a importante contribuição dos povos indígenas para a construção da
sociedade brasileira. Diante deste contexto, visa-se proporcionar ao aluno/cidadão o desenvolvimento consciente do seu papel na sociedade.
Sendo assim, vale salientar que tais ações podem favorecer para as transformações não
somente no âmbito educacional, como nos demais campos: históricos, políticos, sociais e culturais. Com isso, possamos desfrutar de uma sociedade democrática justa e inclusiva. Formadas
por indivíduos críticos, reflexivos, conscientes e respeitosos a quaisquer diferenças.
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OS ÍNDIOS NA HISTÓRIA DO BRASIL:
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA
Segundo Afrânio Peixoto, nos primórdios do descobrimento do Brasil, haviam várias
tribos nativas com aspectos culturais peculiares, contudo, usualmente, os povos indígenas
foram divididos em dois grandes grupos: os
tupis, que falavam a língua tupi-guarani, e os
tapuias, que não a falam. Os tapuias viviam no
interior e os tupis no litoral, é importante ressaltar que foram estes últimos que tiveram maior
contato com o colonizador português.
De acordo com o autor, é deste ponto
em diante, que se dá início ao período e intitulado Brasil Colônia, e após 1530, Portugal
reativo com as reais ameaças de invasões de
suas terras recém-conquistadas, inicia o processo de colonização, ou seja, a ocupação
(PEIXOTO, 1944).

De acordo com a historiadora Vânia
Maria Losada Moreira, apesar de tamanha contribuição dos povos nativos no período colonial, estes não entraram de maneira firme na
história política do Império.
Verificamos a visão panorâmica em
que os “índios” e nações indígenas são representadas pela a historiografia brasileira até o
século XIX, essa visão distorcida ocorreu, pois,
não era uma preocupação política dos contemporâneos ou nem mesmo representavam um
marco importante para a análise da experiência historiográfica brasileira do período.
Conforme Moreira, hoje, é inaceitável,
que tais discussões haja em relação a formação do Estado, da consolidação do território
nacional e da cidadania brasileira durante o
Império, fiquem sem explicitar a problemática
indígena já presente a ordem imperial (MOREIRA, 2012, p.269).
Do período imperial, analisemos o período do alvorecer republicano, que segundo Boris Fausto (1996), é marcado pela estruturação
e caracterização social e política, influenciado
pelo positivismo, bem como a Era Vargas, o início da república populista, a Ditadura militar, e
posteriormente a tomada de poder das forças
armadas, que estendeu-se até 1985.

Vale a pena salientar que, como bem
destacou Maria Celestino de Almeida, a participação dos povos indígenas foi de fundamental importância ao longo do processo de
conquista e colonização em todas as partes da
América. Seja atuando como aliados/inimigos,
mansos/bravos, bons/maus, os chamados poApesar da instalação da democracia e
vos “primitivos” desenvolveram consideráveis e
o
fim
da
ditadura militar e da mobilização pela
diferentes papéis na formação das sociedades
anistia ampla geral e irrestrita e a campanha
tanto colonial quanto no pós-colonial (ALMEIpelas Diretas Já, que buscavam uma iniciativa
DA, 2010, p. 9).
política que garantisse condições de vida digna para todos, de trabalho, cidadania e voto
Segundo Peixoto, o período colonial direto e secreto (FAUSTO, 1996).
teve seu fim com a vinda da família real para
o Brasil, que logo depois deu origem a fase
A historiadora Joelza Ester Domingues
Imperial Brasileira, na qual ocorreram diversas (2009), nos chama a atenção para o fato de
transformações políticas e sociais tanto no Bra- que mesmo diante de grandes transformações
sil quanto em Portugal, inclusive com a ruptura políticas e sociais, podemos perceber que
de laços entre antiga colonial sua metrópole, houve uma “negação” quanto à participação
transformando o Brasil em independente (PEI- dos povos indígenas, no contexto da história
brasileira. Visto que, quando aparecem dados
XOTO, 1944).
particulares sobre processos históricos que envolvem esses sujeitos no período republicano
eles são imprecisos e insatisfatórios.
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Para a autora, o “silenciamento” da história indígena, favoreceu para a continuidade
de desacertos e preconceitos quanto ao papel
da história indígena no Brasil, especialmente
no que se trata a atuação destes povos enquanto sujeitos históricos (DOMINGUES, 2009,
p. 226).

POVOS INDÍGENAS: SUAS LUTAS E
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE

Segundo a autora, é possível exemplificar significativas participações dos indígenas
no processo de colonização ao considerarmos
a dependência dos portugueses que a eles se
aliançaram em defesa de domínio e conquista
territorial. Tal dependência estava ligada pela
necessidade de mão de obra, matéria prima,
conhecimento da natureza, entre outras razões.
Como evidência da necessidade que o
europeu tinha em relação ao apoio dos índios,
podemos destacar o sucesso das capitanias
São Vicente e Pernambuco frente às outras
que encontraram dificuldades por falta de colaboração destes (ALMEIDA, 2010. p. 48).

Segundo Maria Celestino de Almeida, a
história dos povos indígenas, suas lutas e participação na construção histórica da sociedade
brasileira foi, a grosso modo, vista pela historiografia e a antropologia até início do século XX
Entre os muitos acontecimentos históricomo a daqueles indivíduos que entraram na
história para servirem aos interesse do outro, cos envolvendo o protagonismo indígena, conseguimos destacar a conquista da Guanabara,
ou seja do europeu.
dela participaram juntamente com os portugueEram vistos como aliados ou inimigos, ses e franceses. Em um cenário de guerra em
bons ou maus os, selvagens ou mansos os que estavam representados, de um lado porquais atendiam com precisão às necessidades tugueses e temiminós e, do outro, franceses e
tamoios, este grupo indígena tinha como líder
dos colonizadores (ALMEIDA, 2010, p.13).
o grande guerreiro Cunhambebe, já o primeiro
A historiografia do período imperial re- grupo era liderado por Araribóia.
forçava as visões preconceituosas e discrimiVale a pena ressaltar que não havia finatórias em relação ao nativo, o que podemos
observar quando atentamos para a declaração delidade nas alianças, ou seja, os nativos se
do historiador Francisco Adolfo Varnhagem em aliançaram de acordo com os seus proventos
referência aos índios. Para ele, segundo Almei- próprios, motivo pelo qual mudavam de um
da, “não há história, apenas etnografia” (VAR- lado para outro com tanta facilidade.
NHAGEM, 1854 apud ALMEIDA, 2010, p.17).
Convém lembrar, como nos diz AlSe no passado não ocorria a produção meida (2010, p.118), que grupos indígenas
de Teses que não apontavam o protagonismo usaram como mecanismo de defesa diversas
das ações indígenas, hoje estudos e pesqui- estratégias, como por exemplo, contra a escrasas mais recentes não sustentam tal ideia. Pois vidão nas Minas Gerais, a lei da liberdade, que
como bem enfatizou Almeida, desde os primei- os colocavam na categoria de pardos e caboros contatos com os europeus foi possível per- clos. A lei em 6 questão estava respaldada na
ceber que no processo de conquista e coloni- política pombalina que visava acabar com as
distinções entre índios e não índios.
zação eles atuaram como agentes.
Visto que, dela participaram de modo
Ainda podemos citar a questão dos
intensivo e que manifestavam suas próprias
significações, fosse em defesa das suas tra- aldeamentos, visto por diferentes visões e indições ou adequação para transformá-las em teresses dos agentes envolvidos. Nesta quesrazão do contato com o colonizador português tão, as perspectivas do indígena viam nesta
estratégia em mal menor. Mediante as guerras,
(ALMEIDA, 2010. p38).
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doenças escravidão e escassez de recursos
naturais, as aldeias asseguradas pelo governo,
seriam então um lugar seguro como uma possível garantia de sobrevivência uma fuga das
ações intimidadoras e desagradáveis dos colonizadores.
Além das questões citadas envolvendo
a participação dos povos indígenas no contexto histórico do Brasil. Estes lançaram meios de
estratégias que se inseriram no campo político, tais como a busca de titulações e honra. A
exemplo disso, podemos citar os líderes Araribóia, Piragibe, Felipe Camarão, dentre outros.

Diante do exposto podemos perceber a
ativa participação dos povos indígenas no processo de construção da história da sociedade
brasileira. Embora por muito tempo tenha sido
apagada por intelectuais e políticos da época,
que, por interesses próprios, os omitiam destes contextos. Podem ter negligenciado a história escrita, mas, não a história real dos povos
ameríndios, como bem como salientou a autora
Manuela Cunha: “Não é a marcha inelutável e
impessoal da história que mata os índios: são
ações e omissões muito tangíveis, 7 movidas
por interesses concretos” (CUNHA, 1992).

O “SER” ÍNDIO ESTÁ PERDENDO SUA

Foram eles afortunados com o título de
CULTURA, SÉCULOS (XX/XXI)
Cavaleiros da Ordem de Cristo, como resultado
de serviços prestados ao Rei. Entre os séculos
De acordo com a antropóloga Lilian
XVII e XVIII no estado Amazonas há relatos que
Brandit,(2014) , em desrespeito a ideia de ser
muitos índios cristãos, solicitaram à Coroa Porou não índio, tais como: índio que usa celular,
tuguesa os honrosos títulos militares (ALMEIcomputador, calça jeans, tênis, rede de pesca,
DA, 2010, p.119).
barco a motor etc, não ser índio. Para a antropóloga, a incorporação de elementos de uma
Conforme Almeida (2010), entre outros
cultura pode ser entendida como um mecanisfatos históricos envolvendo o protagonismo
indígena, cabe aqui evidenciar o contexto his- mo de resistência e sobrevivência.
tórico da Guerra do Paraguai. Onde os índios
Para uma melhor compreensão em reeram obrigados a se alistarem como “voluntálação ao ato de incorporar elementos de uma
rios da Pátria”.
cultura sobre outra, podemos fazer uma breOs mesmos se utilizavam de diferen- ve apresentação histórica, Marly Del Priore
tes estratégias para se tornarem isentos de (2016), nos chama a atenção para a questão
tal obrigatoriedade. Como legitimação deste da aproximação entre os jesuítas e os nativos
acontecimento foram registrados por meio da no período colonial.
Documentação da Diretoria dos índios inconSegundo ela, os jesuítas tinham como
táveis pedidos de dispensa, tal documento foi
principal missão a conversão do povo indígena
analisado pelo autor Edson da Silva.
à fé católica através da catequese. E por meio
Segundo, Edson da Silva, afirma que dos seus ensinamentos moldados nas convicos índios recorreram aos mais diversos argu- ções e nos costumes da vida cristã, os natimentos para escaparem da participação com- vos eram instruídos nos fundamentos do crispulsória, tais como: fugas; abandono das tro- tianismo católico, para Del Priore, os jesuítas
pas; alegavam doenças; e até se vestiam de acreditavam que para converter os indígenas
mulher. Silva evidencia que os agentes indíge- era preciso disciplinar por meio de castigos e
nas participantes da Guerra do Paraguai foram trabalho.
motivados por seus próprios interesses, estes
souberam reivindicar seus “direitos” junto ao
Assim cumprindo a vontade de Deus,
Estado. (SILVA, 1996 apud ALMEIDA, 2010, pois que era: “amar castigar dá trabalho nesta
p.147-148).
vida”, ou seja, o amor era feito de disciplinas
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castigos e ameaças. E assim, seguiam os rudimentos da igreja católica cumprindo os seus
ensinamentos doutrinários como, por exemplo: saídas em procissão, cântico de hinos do
nome de Jesus etc.
Embora estivessem introduzidos em
uma cultura “santa”, os indígenas mantiveram
um enorme apego a sua cultura “gentílica”.
Eles sempre encontravam um jeito para manifestá-la, fosse através da fuga, ou em momentos livres dos afazeres da igreja.
Nestas ocasiões adoravam seus deuses, praticavam antropofagia, bebiam fumo se
embriagavam com cauim (bebida indígena feita a base de mandioca), enfim praticavam os
costumes pertencente a sua cultura autêntica,
se desprendem da instrução que lhes era imposta. Para a autora, tal instrução não passava
de uma fina camada de verniz, que os nativos
usavam como uma forma de resistência para
garantir sua sobrevivência (PRIORE, 2016,
p.56-57).
Diante disso, é possível perceber que
os povos indígenas apesar de terem sofrido
o chamado processo de aculturação não perderam nem sua identidade, nem sua cultura,
Sendo assim, de acordo com Maria Celestino
de Almeida, os movimentos indígenas na atualidade comprovam que o fato de falar o nosso idioma, envolver-se em questões políticas,
reivindicar juridicamente os seus direitos, ser
participantes da sociedade dos brancos, usufruir da funcionalidade do sistema e dos seus
procedimentos, não configuram a ideia de ser
ou não ser “índio”, mas sim, a oportunidade
de sobrevivência e a busca para garantir seus
direitos como cidadãos brasileiros.
Ainda segundo Almeida, podemos
evidenciar esta atuação dos povos indígenas
na sociedade “branca” de diversas maneiras.
Uma dessas ações foi o significativo episódio
em 2008, envolvendo alguns povos indígenas
como: Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Patamona e
Taurepang.

Que razões e demarcação por suas terras, entraram com ação de cunho judicial. Esta
ação teve protagonismo da advogada indígena
Joênia Batista de Carvalho. Que participou da
formalidade do julgamento com a magistratura que a função requer. Mas, apresentou-se de
rosto pintado conforme a tradição da sua etnia,
reafirmando as tradições culturais e a identidade do seu povo. Cabe ressaltar, que a advogada indígena atuou com bravura e empenho
na defesa dos direitos do seu grupo, obtendo
sucesso na ação (ALMEIDA, 2010, p.19-20).
Mediante o exposto, fica notória a capacidade que o indígena possui de usar elementos de outra cultura sem perder a sua real
identidade cultural. Ou seja, consegue 11 tornar o outro sem deixar de ser ele mesmo (VIVEIROS DE CASTRO, 1992 apud ALMEIDA,
2010, p.95).

INDÍGENAS: UMA ANÁLISE A PARTIR
DA LEI Nº 11645/2008
Nas últimas décadas é possível observar o significativo desenvolvimento no campo
da educação que se reporta às relações étnico-raciais no Brasil. Com a alteração da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, decretou a obrigatoriedade aos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, de incluir em
seus currículos a temática “História e Cultura
Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003).
Após cinco anos, tivemos a promulgação da Lei 11.645/08, que determina a exigência do ensino de história e cultura indígena
nos estabelecimentos de ensino fundamental e
ensino médio, tanto na rede pública de ensino
como nos estabelecimentos privados (BRASIL,
2008).
Podemos entender a Lei 11.645/08
como uma conquista dos movimentos sociais
negros e indígenas. Já que, no texto da Lei
encontramos referências que evidenciam a importância do processo das lutas destes povos,
como podemos ver a seguir:
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[...] história e da cultura que caracterizam a formação
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e
o índio na formação da sociedade nacional, resgatando
as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 1996).

tada por pinturas faciais e coçar, os quais são
utilizados como simbologia, sem a real representação da cultura pertencente aos diferentes
grupos indígenas (RUSSO, PALADINO, 2014).

Sendo assim, o dever da educação em
conformidade com a lei em questão, deve ser
para a conscientização e a valorização dos distintos grupos socioculturais presente em nossa
Segundo a historiadora Maria de Fáti- sociedade:
ma B. Pires (2017), tal conquista não pode ser
compreendida como uma ruptura com etno- Uma educação para o reconhecimento do “outro”, para
cêntrico da cultura europeia pela substituição o diálogo entre os diferentes grupos sociais e cultuda cultura africana ou indígena.
rais. Uma educação para a negociação cultural, que
Para a autora a proposta da referida lei
está voltada para uma amplitude dos currículos escolares com foco na diversidade cultural,
racial, social e econômica do nosso país. Ou
seja, seria mudar o foco das narrativas eurocêntricas para narrativas plurais.

enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de
poder entre os diferentes grupos socioculturais nas
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum (CANDAU, 2008, p. 52).

Portanto, uma educação para reconhecimento do “outro” deve estar pautada na
desconstrução de estereótipos negativos, com
Ainda segundo Pires, precisamos ter relação ao negro, indígena, ou qualquer outro
cuidado na interpretação do Art. 26-A acresci- grupo social. Além da aceitação e do respeito
do à Lei 9.394/1996 o qual não se trata sim- às diferenças do outro.
plesmente da inclusão de novos conteúdos.
Mas sim, de uma nova perspectiva quanto às
Assim, para enfrentar essas questões
abordagens das temáticas étnico-raciais. Estas presentes no âmbito escolar e na sociedade,
devem 12 ofertar ações pedagógicas e proce- o profissional da educação deve permanecer
dimentos de ensino que valorizem as diversi- em formação continuada na busca de adquirir
dades culturais e suas especificidades (PIRES, novos conhecimentos e práticas pedagógicas
2017 p. 22).
que possam favorecer para a formação de indivíduos livre de preconceitos conscientes quanPara que haja efetivamente o reconhe- to ao seu papel na sociedade em relação ao
cimento das relações étnico-raciais no que se diferente. E possam compreender as diversas
trata a referida lei, é necessário romper com os contribuições dos povos nativos para a formaconceitos superficiais e descontextualizados ção da nossa sociedade.
na aplicabilidade da temática indígena no cotidiano escolar. Para isso, é preciso se desfazer
LIVROS DIDÁTICOS E SUA PRODUÇÃO
de alguns equívocos em relação aos nativos.
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Pois, estes não se resumem somente
às características físicas e biológicas, mas a
todo um processo histórico e cultural. Logo,
não se deve reservar apenas um período para
a representação dos povos indígenas, como as
comemorações folclóricas do famoso dia do índio. Onde, normalmente nessa data é represen-

Segundo a historiadora Aléxia Pádua
Franco (2014), os livros didáticos de história
adquiridos pela rede pública de educação básica do Brasil, têm passado por importantes
modificações desde a década de 1990, com
foco no processo de produção e nas temáticas
abordadas por estes materiais didáticos.
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Tais modificações influenciaram o processo avaliativo do programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), programa que teve início no
ano de 1996, sob o controle do Ministério da
Educação (MEC), responsável pela avaliação
dos materiais didáticos. Quanto à aquisição da
distribuição pelo governo federal da rede pública de educação brasileira.

Cabe ressaltar que segundo o Guia do
livro didático, durante o processo de avaliação
os pareceristas seguem alguns critérios para
averiguar as obras inscritas no PNLD, contidos
na ficha avaliativa, desenvolvida com base no
edital. Esta é a mais importante ferramenta do
processo. Por meio dela, os avaliadores observam cinco componentes inerentes ao sistema de avaliação das obras. Definidos como:
o manual do professor; componente curricular
de História; proposta pedagógica; formação
cidadã e projeto gráfico-editorial (GUIA, 2014,
p.13).

Ainda de acordo com a autora, o PNLD
é o maior programa de controle de materiais
didáticos no mundo, sendo implantado no ano
de 1985, para substituir o Programa Nacional
do Livro Didático (PLID). O trâmite desse processo estava ligado à preocupação do Estado
A autora em questão nos apresenno controle da produção e distribuição dos ma- ta o parecer do livro didático como produto/
teriais didáticos nas escolas públicas brasilei- mercadoria, que irá atender as demandas das
ras.
classes dominantes e os interesses políticos. É
possível perceber esta colocação em seu reFranco afirma que até os dias atuais o lato no que diz respeito ao êxito de vendagem
livro didático continua representando a merca- dos livros frente ao prestígio intelectual.
doria mais produzida pelas as editoras. Essa
produção precisa ser aprovada pelo MEC, que
Franco nos chama à atenção para esta
determina às editoras que enviem seus produ- situação, a exemplo, podemos destacar as
tos para serem avaliados pelo PNLD.
obras dos autores Joana Neves; Nadai X Eliam
A. Lucci, nas décadas de 1980/1990. Os priCom a aprovação por este programa meiros autores são os com maiores pareceres
o material didático é publicado em edital, e en- favoráveis por parte dos intelectuais, mas que
caminhado para o Instituto de Pesquisa Tec- tinham pouco sucesso em vendas. Já com o
nológicas (IPT). Como quesitos de aprovação, segundo, esta ordem é inversa, havendo pouos livros Didáticos serão analisados por ava- ca aprovação dos intelectuais, mas recorde em
liadores especialistas das diferentes áreas do vendas. Como segue o relato:
conhecimento. Estes profissionais são selecionados pela secretaria de Educação Básica do
Para a autora tal fato, se exemplifica
MEC com a incumbência de averiguar ques- devido o autor Lucci atender com precisão a
tões no que diz respeito aos conceitos e as exigência do MEC. O mesmo tinha total aprovametodologias contidas nos LD ‘S.
ção da Comissão Nacional de Moral e Civismo
(CNMC), que por sua vez determinava que as
Após os resultados da avaliação, es- matérias didáticas, colaborassem para construtes são divulgados para diversas escolas do ção de sujeitos seguidores do sistema demopaís, através do Guia do Livro Didático. Onde crático cristão e os distanciasse das doutrinas
uma equipe de profissionais dos diferentes es- comunistas (FRANCO, 2014, p.152).
tabelecimentos de ensino será incumbida de
selecionar os livros aprovados pelo programa
Segundo a historiadora Sandra Márcia
(FRANCO, 2014 p.143-144).
Giaretta (2018), os temas abordados nos livros
didáticos, tendem a acompanhar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Para a autora, este objeto didático costu833
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meiramente segue as tendências pedagógicas
dos diferentes períodos históricos, sem se preocupar em atender as reais necessidades educacionais dos discentes.

ticas materiais. Dentro da perspectiva de mercadoria, este precisa se destacar no quesito de
vendagem. Por este motivo, as editoras criam
artifícios sedutores para alcançar seus principais consumidores, os docentes e os discenAssim, podemos exemplificar esta co- tes.
locação a partir da década de 1980, dentro
do contexto ditatorial, em que se perpetuava o
Entre outras preocupações com este
autoritarismo juntamente com a exclusão social produto, estão a qualidade do papel, a quandas classes menos favorecidas. O período em tidade de ilustração nas páginas, colorido da
questão as propostas educacionais estavam capa entre os outros aspectos visuais. Podevoltadas com a formação de jovens obedientes mos ainda encontrar informações importantes
e defensores da Pátria.
sobre seu processo de confecção, como por
exemplo, quais os editores, gráficos, ilustradoJá, em meados dos anos 1980 e até res, pesquisadores, e revisores de textos, en1990, buscavam “apagar” o rancor da ditadura fim todos os aspectos mercadológicos que enmilitar. O então presidente José Sarney trou- volvem o livro didático (BITTENCOURT, 2005.
xe em seu discurso ideias voltadas ao assis- p.331-312).
tencialismo social, para que se fizesse justiça
às classes menos prestigiadas. Neste sentido,
AS IMAGENS DO INDÍGENA
as propostas pedagógicas procuravam uma
APRESENTADA NO LIVRO DIDÁTICO,
formação de cidadãos com direitos políticos
SUA REPRESENTAÇÃO
individuais, mas não havia uma maior preocupação na produção dos conhecimentos históriA partir deste momento este artigo secos (GIARETTA, 2018.p.26-27).
gue com o objetivo de analisar livros didáticos
de História dos anos de 2012 a 2019 a fim de
De acordo com as autoras supracita- compreender a representação e transposição
das, podemos entender o livro didático como dos povos indígenas para este recurso pedaum meio para divulgação dos conceitos po- gógico. Com isso, verificamos possíveis equílíticos, sociais e culturais. Os quais atendem vocos e preconceitos que contribuíram para a
não somente as demandas do mundo editorial, ausência/silenciamento das histórias indígenas
mas também, cumprem as exigências políticas na historiografia didática brasileira.
dos governantes vigentes.
Investigando se a Lei de nº 11644/08
Porém os LD ‘s têm o papel importan- está sendo abordada e como está ocorrendo
te para o seu público-alvo professor e aluno. sua aplicabilidade na literatura didática de HisPara o professor, é um suporte que possibilita tória do ensino fundamental. Como objeto de
o planejamento, a elaboração e a organização pesquisa serão analisadas as coleções: Histódas metodologias que serão preparadas e mi- ria Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos;
nistradas nas aulas. Enquanto para o aluno, um História.doc, de Daniela Calainho; Sheila, de
facilitador no processo de aquisição do conhe- Castro Faria; Jorge Ferreira e Ronaldo Vainfas
cimento (BITTENCOURT, 2005, p.300-3001).
e Saber e fazer História, de Gilberto Cotrim,
Jaime e Rodrigues. Destas coleções, analisaSalienta ainda, que embora o livro di- remos os volumes do 7º ano de escolaridade.
dático seja uma ferramenta de fundamental importância no âmbito escolar este é um produto
cultural produzido por especialistas do mundo
editorial. Os quais determinam suas caracterís834
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Dos historiadores Cotrim e Rodrigues,
Saber e Fazer História será estudado o capítulo
5 “Povos Indígenas”, o qual inicia com um verbete na contracapa sobre o fato ocorrido em
22 de abril de 2000. Tal fato está relacionado
à festa comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil pelos portugueses, episódio que causou revolta aos indígenas, pois
para estes, o que aconteceu foi uma invasão
e não um descobrimento. Neste verbete podemos perceber que os autores destacaram as
lutas e resistência dos indígenas para serem
reconhecidos como sujeitos atuantes no tempo
presente.

Mediante a análise deste livro, foi possível perceber que, apesar de haver ainda alguns equívocos sobre os nativos, há também
consonância em alguns pontos com a Lei nº
11645/08, no que se refere ao ensino e a valorização das histórias dos povos indígenas e
suas culturas, o que fica evidente nessas imagens.
Seguindo a análise será estudada a
obra História.doc, de Calainho, Faria, Ferreira
e Vainfas. Esta traz como tema no capítulo 5
“A sociedade Tupinambá em Pindorama”. Os
autores iniciam explicando o significado da palavra Pindorama na língua tupi, que quer dizer,
A página 90, com o tema “Os tupis an- “terras das palmeiras”.
tes da conquista”. Nos traz a narrativa do contexto no ano de 1500, onde os autores afirmam
Seguido da indagação sobre quais
que as terras as quais hoje chamamos de Bra- eram os indígenas que nela habitavam antes
sil, já eram habitadas por povos que tinham há- da chegada dos europeus. A esta indagação
bitos da caça, da pesca e trabalhavam na agri- respondem, que se tratava de um mistério, por
cultura. Porém, não deixaram evidente que se não haver uma história escrita dos indígenas, o
tratava dos povos indígenas, o que nos remete que se pode constatar, neste contexto, são os
a uma ideia dos chamados povos primitivos.
relatos dos europeus e franceses. Nesta coleNeste tópico, é possível perceber que houve
ção podemos perceber uma crítica por parte
negação/omissão das distintas identidades indos autores com relação às ausências da hisdígenas já presentes no território brasileiro.
tória indígena.
Da página 91 a 93, os autores apresentam de forma sucinta o cotidiano dos tupis.
Com destaque na vida social, cultura alimentar,
ocupação territorial, lendas, hábitos e costumes, como a antropofagia. Ressalta sobre o
conhecimento dos nativos a respeito dos recursos naturais e a utilização de forma medicinal.
Esses bens eram utilizados também pelos conquistadores. Nesses subtítulos, foi evidenciada
a história e a cultura dos nativos de forma positiva.
As páginas 94 a 99 apresentam diversos fatores sobre as populações indígenas,
como: os efeitos da invasão; a ocupação das
terras indígenas; as doenças e o desaparecimento dos indígenas; leis de proteção aos indígenas e os indígenas de hoje. Nas imagens
abaixo podemos identificar a participação dos
indígenas atualmente, demonstrando a permanência das suas culturas e reafirmando suas
identidades.

Outra crítica feita está na página 79,
onde é utilizado o texto de apoio de Luis Rafael
de Araújo Correia, com o título “Por uma nova
história indígena”. O qual nos traz algumas reflexões sobre como a historiografia por longo
tempo reduziu os povos indígenas às vítimas
passivas ou simples espectadores.
Ou seja, aceitavam e assistiam a
toda situação de que lhes eram impostas pelos
colonizadores. O que não é uma verdade absoluta, pois, de acordo com o texto em questão,
os índios eram muitas vezes intolerantes às imposições feitas pelos europeus.
A temática “Por uma nova história indígena” representada neste contexto busca
uma nova compreensão destes povos sendo
reconhecidos como protagonistas e sujeitos
históricos. Na mesma página, está a figura do
guerreiro Cunhambebe, líder dos tamoios.
835
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Entre as informações sobre este, está
descrito que derrotou os temiminós, na batalha sobre a conquista da baía da Guanabara.
Também tomou dos portugueses espadas e
canhões e aprendeu a usar armas de fogo.
Nesta narrativa se evidencia o protagonismo
dos nativos e a assimilação, pois usavam armas de fogo.
Outra reflexão diz respeito à questão
das distintas identidades, as quais se reduziam
a uma categoria genérica. Na página 81, há
informações que rompem com esta ideia de
generalização. Entres diferentes grupos citados
estão os aimorés, os charruas, os crenaques,
os carajás, o trecho explica que não devemos
reduzir os indígenas em apenas dois grupos,
tapuias e tupi, pois os diferentes grupos falam
línguas distintas e possuem diferentes culturas.

Por último, será analisado o livro História Sociedade e Cidadania, do historiador Alfredo Boulos, este traz, no seu primeiro capítulo,
o tema “Povos Indígenas Saberes e Técnicas’’.
Apresentando na página 17, o subtítulo “os tupis”, com a ilustração de uma foto no ano de
2016, com crianças indígenas tomando banho
no rio, o que aponta que o índio não perdeu
seus hábitos culturais.
Na contemporaneidade o autor relata
outro contexto dos tupis, como a chegada de
Pedro Álvares Cabral, e revela informações sobre os povos que antes habitavam, como quantitativo, costumes, a diversidade de línguas, os
distintos grupos pertencentes aos tupis.
Boulos dá sequência ao capítulo com
o texto de apoio do autor Paulo, Eduardo Góes
Neves. Que faz críticas sobre a questão do senso comum em afirmar que a história do país
teve início em 22 de abril de 1500. Para Neves, os fatos ocorridos anteriores a esta data
é chamada de “pré-história”. E esta não seria
relevante para o processo de desenvolvimento
do Brasil, reservando a ela poucas páginas do
livro didático.

Na página 87 temos o destaque da
conquista da Guanabara, onde fica explícito a
participação dos tamoios e temiminós, como
aliados dos franceses e portugueses. O texto explicita que os portugueses conquistaram
grande parte do litoral por meio das alianças
com os indígenas. E que os vencedores da
guerra pela Guanabara foram os temiminós.
Assim, destacam os indígenas com sujeitos
Entre as críticas está a imagem das
atuantes e participativos.
histórias indígenas que a grosso modo é vista
em estagnação. Seriam sujeitos que vivem, em
A página 88 traz relato sobre o chefe aldeias, na floresta, ou seja, são representados
dos tupiniquins, Tibiriçá, o qual fez aliança com no tempo passado, como fossem povos sem
os colonizadores por interesses próprios, pois história. A esta ideia é apresentada uma convia nesta a chance de derrotar antigos inimi- traposição que relata que este povo ocupa boa
gos. O mesmo foi premiado pela Coroa Portu- parte da extensão territorial do nosso continenguesa com título de nobreza, além de pensão te.
anual por serviços prestados. Nesse relato fica
evidente o papel do indígena como sujeito hisAfirma ainda que ao longo do processo
tórico.
histórico brasileiro, estes desenvolveram técnicas e saberes diferenciados, para explorarem
Diante o exposto, é notório que o livro os recursos naturais em benefício próprio e
analisado está em conformidade com a refe- garantir sua existência nos diferentes períodos
rida Lei, a qual torna obrigatório o ensino e a históricos e organizações sociais. Ou seja, vão
valorização da história e da cultura indígena no se reinventando e reafirmando o seu papel de
ensino da educação básica brasileira.
protagonista na sociedade.
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O autor nos chama à atenção, pois os
artefatos podem nos revelar dados importantes
na construção da identidade histórica das diferentes sociedades. O autor destaca a importância de trabalharmos com objetos pertencentes
ao processo histórico dos diferentes grupos
sociais.

compreender a falta de conhecimentos de muitos educadores mediante a esta lei.
Aportes teóricos metodológicos utilizados nesta pesquisa foram Almeida (2010); Bittencourt (2004); Franco (2014) e Silva (2017)
que abordam as temáticas ou questões sobre
o tema em questão discutido neste artigo.

Assim construir mecanismos que possam favorecer aos alunos uma melhor compreensão entre o ensinar e o aprender. A página
19 aborda todo o processo de manipulação da
mandioca, desde seu plantio até as diversas
formas de utilização deste recurso natural, o
qual é considerado de fundamental importância para os nativos.

Os principais procedimentos analisados nesta pesquisa foram documentos oficiais,
fontes teóricas e alguns artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que
contribuíram para uma melhor compreensão e
análise da temática em questão. As quais mostraram o silenciamento do povo indígena frente
ao europeu. Compreendemos o quanto se faz
Com base nas informações acima po- necessário a ruptura da história eurocêntrica
demos entender a preocupação do autor em para a construção de uma história plural.
explorar a história e a cultura das populações
indígenas, bem como o reconhecimento do paA discussão abordada neste trabalho
pel destes como sujeitos históricos no tempo não se esgota aqui. Mas abre caminhos para
presente. Desta forma, pode-se compreender novas pesquisas e no intuito de favorecer a
que há uma correlação deste livro com a Lei desconstrução desses estereótipos preconcei11645/08.
tuosos e equivocados sobre a história indígena.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa utilizou-se de fontes teóricas que abordam essa temática, base bibliográficas, artigos e documentos oficiais, também foram realizadas análises de exemplares
de livros didáticos de história do 7º ano.
A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica qualitativa descritiva e argumentativa. Com o intuito de compreender o apagamento/silenciamento, tanto na historiografia
brasileira, quanto nos livros didáticos a respeito
dos povos indígenas.
Este estudo foi realizado na busca de
compreender as mudanças e permanências
de conceitos estereotipados que permeiam os
LD ‘S, sobre as relações étnicas raciais dos
grupos indígenas. Procurando entender de que
forma a Lei nº 11645/08 está sendo aplicada nestes recursos pedagógicos. Bem como,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realizada sobre a temática A “Presença dos povos indígenas nos
livros didáticos de História”, com a problemática vítima/escravizada ou sujeito histórico? Os
estudos mais recentes evidenciam os distintos e importantes papéis que os povos indígenas
desenvolveram desde o período colonial até os dias atuais.
Apesar de terem dado importantes contribuições, estes foram negligenciados/silenciados pela nossa historiografia até meados do século XX. Sendo reservado para estes povos um
papel de destaque, apenas no tempo passado e representados como indivíduos pertencentes a
história do outro, seja dos portugueses, dos franceses ou dos jesuítas.
Os nativos entraram na história para atender às necessidades dos seus superiores. Em
consequência disso, podemos identificar equívocos, preconceitos e uma visão estereotipada
dos indígenas abordados nos livros didáticos do período em questão.
Através das constatações apresentadas no desenvolvimento da pesquisa, foi percebido
a necessidade do reconhecimento e contribuições da história das nações indígenas brasileiras.
A Lei 11645/08 trouxe a obrigatoriedade para o desenvolvimento da consciência histórica. Sobre estes povos, a qual nos mostra que os índios não são apenas vítimas, e sim sujeitos históricos relativizando suas lutas e participações na sociedade.
Entendemos que a sua efetividade não se dará de maneira automática e espontânea,
mas requer esforços, para que haja mudanças significativas neste aspecto. Também é necessário comprometimento e responsabilidade de todos os agentes envolvidos no processo de
produção por novas narrativas históricas, com isso, desconstruindo essa visão eurocêntrica e
construindo uma visão plural.
Sendo assim, é fundamental a construção de um sistema educacional democrático, justo
e inclusivo, para que possa prover mecanismos e estratégias metodológicas no intuito de construir indivíduos conscientes e respeitosos às diferenças.
Levando-se em consideração esses aspectos, é possível criar mecanismos capazes de
promover não só uma nova narrativa historiográfica, mas transpor esta para os LD ‘S, de forma
a proporcionar uma consciência mútua, tanto para historiadores quanto para os profissionais da
educação e os demais envolvidos.
Para que assim, todos possam partilhar e dividir responsabilidades referentes à valorização das diversidades culturais, dentro de um contexto histórico, político, cultural e educacional.
Desta forma, com base na pesquisa teórica e análise de alguns exemplares de livros
didáticos de História do século XXI, percebemos mudanças significativas quanto à temática indígena brasileira. Todavia ainda existem ideias equivocadas, e preconceituosas com relação às
histórias das populações indígenas transportadas para os livros didáticos.
Estes são vistos por alguns como produto/mercadoria e por outros como objeto de apoio
ao processo de ensino aprendizagem. Contudo, entendemos que não existe
o livro ideal, capaz de desconstruir todo este processo de equívocos e
preconceitos no que diz respeito às relações étnico-raciais dos grupos
menos favorecidos da sociedade. Mas é preciso um olhar crítico e
cuidadoso mediante a seleção e o uso deste objeto pedagógico tão
complexo.
Sendo assim, compreendemos que mudanças como a Leis
são fatores importantes para o reconhecimento da história indígena,
mas não o fator determinante para que haja uma conscientização/valorização por parte da sociedade.
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A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA A
APRENDIZAGEM NA DIVERSIDADE

RESUMO: Este trabalho faz uma reflexão sobre a necessidade de um novo olhar frente às diferenças. As diferenças são vistas como um grande recurso a ser explorado na Escola, pelo fato
de enriquecer a ação pedagógica. Faz também uma abordagem sobre como inserir o aluno
com paralisia cerebral em uma classe regular do ensino fundamental utilizando a tecnologia.
Foi definido o conceito de paralisia cerebral é realizada uma análise enfocando os diversos
tipos e problemas relacionados à doença, e as diversas metodologias que o professor poderá
utilizar em suas aulas para incluí-los, melhorando suas condições de vida. Para isto, recorreremos a algumas tecnologias de apoio. Destaca também a importância da formação dos professores. Desta forma, os desafios educacionais estão se transformando e sendo reconstruídos.
Trata também das mudanças no currículo e no projeto pedagógico que precisam ocorrer para
que a escola se adapte a estas classes heterogêneas, atendendo as demandas desta nova realidade. Concluiu-se que é preciso melhorar a infraestrutura da escola, se possível disponibilizar um professor especialista em sala de aula, os dados do laudo médico do aluno e também
desenvolver uma metodologia que possibilite melhora na socialização e a aquisição de novas
habilidades.

Palavras-chave: Diversidade; Paralisia Cerebral; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

A

diversidade requer que o direito de todos os seres humanos a participarem seja
respeitado, de maneira consciente e responsável, na sociedade na qual fazem
parte, e de serem aceitos nas suas peculiaridades. Assim é direito de todos os
alunos evoluir e fortalecer seus talentos, adequar e melhorar as suas habilidades para colocar
em prática o seu direito à cidadania, por meio de uma educação de qualidade.
Para que a escola consiga desenvolver cidadãos com habilidades complexas, que lhes
viabilizem colaborar com a comunidade na qual fazem parte, é necessário que demonstrem atitudes de tolerância e respeito para com todos os outros cidadãos.
A aprendizagem de crianças com deficiência intelectual, isto é, crianças que apresentam limitações funcionais, com características que podem ser permanentes, temporárias, totais,
congênitas ou adquiridas, ocorrem com a relação interpessoal que favorece experiências de
aprendizagem e desenvolvimento.
A criança com Paralisia Cerebral, assim como qualquer outra, necessita de educação de
qualidade, com atividades voltadas para esse público. Cada criança em sua totalidade possui
particularidades que precisam ser conhecidas e trabalhadas para que a mesma tenha o melhor
desenvolvimento cognitivo, social e motor.
Justifica-se esse artigo pela importância de se assegurar a aprendizagem de crianças
com Paralisia Cerebral possibilitando o avanço intelectual, emocional, social e auxiliar o desenvolvimento integral de suas competências. Assim, a educação de uma pessoa com deficiência
pode permitir que ela conquiste sua autonomia para realizar tarefas simples do cotidiano e torne-se produtiva e menos dependente.
Deve-se levar em consideração que as crianças portadoras de Paralisia Cerebral, apenas
não possuem movimentos múltiplos e estes não afetam o intelectual, isto é, têm os movimentos
reduzidos para andar, falar, mexer os braços, porém ouvem e pensam.
A aprendizagem pode ser estimulada de várias formas para que se torne cada vez mais
significativa. Ao se utilizar materiais digitais e/ou manuais gradativamente aumentam-se as chances de crianças nessas condições serem alfabetizadas e a partir disso, elas conseguem contar
como foi o dia na escola ou em casa.
Então se pergunta como discutir a inclusão de crianças com paralisia cerebral e aplicá-la trazendo à tona a infraestrutura precária, falta de recursos físicos e materiais e a falta de
profissionais qualificados? Será que os currículos atuais das escolas consideram os aspectos
emocionais e afetivos no processo de aprendizagem?
O objetivo geral deste artigo é mostrar que crianças com paralisia cerebral desenvolvem
as habilidades e competências necessárias para o aprendizado e que este desenvolvimento favorece a autonomia e a comunicação.
Como objetivos específicos propõem-se reforçar a necessidade de cursos de formação
continuada para professores; alertar sobre a necessidade de disponibilizar salas adaptadas
para crianças que possuem paralisia cerebral; identificar os recursos materiais utilizados para
acrescentar novos conhecimentos; ressaltar a importância da utilização de recursos digitais para
verificar a aprendizagem dessas crianças.
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A SITUAÇÃO DO DEFICIENTE NO
BRASIL
Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), para termos uma noção real da
situação escolar do deficiente no Brasil, seria
necessário saber o número exato deles.
Pois, a partir da comparação entre o
número de habitantes brasileiros deficientes e
o número de matrículas dos mesmos em instituições de ensino, poderíamos analisar se estas pessoas estariam sendo atendidas e recebendo uma educação de qualidade. Entretanto,
nem mesmo o IBGE sabe ao certo este número. Desta forma se torna difícil saber como é a
situação dos Deficientes, já que nem mesmo
sabemos de quantos estamos falando.

Apesar de as leis que regem nosso
país indicarem boas perspectivas a respeito da
acessibilidade na inclusão das pessoas com
deficiência, nem sempre essa legislação é posta em prática. Além disso, muitas pessoas não
têm os conhecimentos necessários a respeito
do assunto e nem se apercebem da importância do mesmo. Existe, portanto, uma desvalorização da pessoa com deficiência perante a
sociedade, que não compreende suas necessidades.

A acessibilidade é de grande importância para toda a sociedade, e está relacionada
com condições viáveis de mobilidade disponíveis e a oportunidade de acesso oferecida aos
indivíduos, tanto para pessoas que não têm
uma deficiência física ou para indivíduos que
tenham alguma limitação. Enfim, não somenSegundo, cerca de 10% da população te a pessoa com deficiência, mas sim toda a
mundial têm necessidades especiais. Se este população desfruta no dia-a-dia do acesso a
percentual for aplicado ao Brasil, nós teremos locais públicos, de lazer, entre outros.
cerca de 18 milhões de pessoas com necessiSegundo a Norma Brasileira 9050 da
dades especiais.
Associação Brasileira de Normas Técnicas
A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de (ABNT/NBR 9050, 1994), propondo “acessi2001, que aprova o Plano Nacional de Educa- bilidade no ambiente construído, proporciona
ção. O capítulo 8 do PNE é destinado à Edu- condições de mobilidade, com liberdade e
cação Especial. Este documento tece um diag- confiança, suprindo as barreiras arquitetônicas
nóstico e traça as diretrizes, objetivos e metas e urbanísticas das cidades, dos edifícios, dos
meios de transporte e de comunicação.
para os próximos 10 anos.
Segundo o PNE, a oferta de educação
especial poderá ser realizada de três formas:
participação nas classes comuns, sala especial
e escola especial. Sendo que, as salas e escolas especiais devem ser apenas para aqueles
que realmente não puderem ser atendidos nas
salas convencionais. Neste sentido, a matrícula
destes alunos vem crescendo a olhos vistos.

E não se limitando somente ao ambiente construído, devido a Constituição Brasileira
artigo 208 afirmando que é garantido o atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de
ensino”.

Para que haja inclusão de deficiente físico no ambiente das escolas regulares, é neEm contrapartida a este número de alu- cessário todos estarem atentos em diagnostinos com necessidades especiais matriculados car as barreiras, para que possam ser traçadas
em escolas regulares, que vem aumentando, metas de correção ao acesso dentro da escola.
o número de matrículas em Escolas Especiais
Em relação à educação regular, suas
vem caindo.
principais alterações, por conseguinte, não seriam nos conteúdos destinados às crianças,
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mas, sim, na elaboração de diversos métodos
de ensino e na transformação do próprio ambiente em questão: “A escola atual não poderá
formar o aluno passivo, mas sim o aluno crítico,
capaz de refletir sobre a realidade concreta do
mundo [...], aluno que tenha claro a finalidade
e o valor do conteúdo escolar como instrumento de luta e transformação social” (FREIRE,
1991, p.23).
É necessário refletir sobre a escola
que temos e pensar na escola que queremos.
Temos escolas que valorizam o trabalho não
material (domínio de conteúdos formais, conceitos, leis, teorias etc), mas a sociedade exige
uma educação mais complexa e completa.

A INCLUSÃO E A NECESSIDADE DE
MODIFICAÇÕES NO CURRÍCULO DAS
UNIVERSIDADES DE PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
Essa nova perspectiva de educação,
que trabalha a incorporação de crianças no
ensino regular, reconhecendo a existência de
múltiplas diferenças, provoca questionamentos
sobre o papel do professor na construção de
uma nova abordagem pedagógica, que direcione o ensino à necessidade dos alunos:
Esse aprimoramento constante e as dificuldades
de adaptação à proposta educacional de escola inclusiva parecem produzir uma intensa mobilização
no professor (Marcondes, 2005). As condições de
exercícios da docência, principalmente nas escolas públicas, podem reverberar em problemas à
saúde mental do professor, desencadeando o aparecimento de sintomas relacionados ao sofrimento
psíquico (CODO & BATISTA, 1999; DEJOURS, 1994).

A formação inicial é importante, mas
não é suficiente para o desenvolvimento de
competências que garantam o sucesso de uma
prática pedagógica que contemple princípios
inclusivos. Tais competências para uma gestão
inclusiva só poderão ser adquiridas por meio
de uma prática contínua, reflexiva e coletiva.

Essas concepções evidenciam a importância exercida pela Universidade 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.
Por conseguinte, universidades, em especial aquelas que se dedicam à formação de
Profissionais da educação, segundo Martins
(2006, p.21) “precisam assumir de forma cada
vez mais efetiva, o seu papel de formadores
de profissionais de ensino para atuar frente à
diversidade do aluno nos diversos níveis de
ensino”. Vale refletir sobre o currículo estabelecido para as licenciaturas. Sob a perspectiva
Curricular:
A necessidade de que todos os níveis dos cursos de
formação de professores devem sofrer modificações
em seu currículo, de modo que os futuros professores
discutam práticas de ensino adequadas às diferenças, visto que, poucos são os cursos de licenciatura e,
dentre eles o de Pedagogia, que oferecem disciplinas,
conteúdos e referenciais para uma educação para a
diversidade, que contemple também as pessoas com
necessidades especiais (MANTOAN, 2006, p.21).

Nas palavras de Rabelo e Amaral
(2003, p.209), nota-se que 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”.
Nesse sentido, uma remodelação da
política de formação de professores, nos cursos de Pedagogia, na perspectiva inclusiva
virá fortalecer a transformação para a construção de uma sociedade mais humana. Para a
efetivação das mudanças necessárias, não se
pode correr o risco de limitar-se a oferecer uma
disciplina com conteúdos sobre crianças com
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necessidades especiais, sem maior reflexão e
aprofundamento acerca das potencialidades e
individualidades humanas, pois, desta forma,
pode-se acabar auxiliando a manutenção de
práticas segregacionistas, alimentando a ideia
de que a inclusão se refere apenas ao aluno
com deficiência.
O mais viável para o currículo das universidades seria um trabalho interdisciplinar
onde os conteúdos ligados à educação inclusiva seriam colocados 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.
O momento atual impõe ao profissional de educação desenvolver habilidades que
possibilitem uma melhor adaptação às novas
culturas e aos novos padrões de conduta social. Além disso, o acelerado processo de globalização em que se encontra o país insere o
homem em um ambiente de alta competitividade e seletividade.
A influência mútua professor-aluno extrapola os limites profissionais, escolares, do
ano letivo e de semestres. Essa relação deixa marcas, a afetividade e o diálogo devem
estar sempre presente como forma de construir o espaço escolar, emergindo algumas
questões que norteiam como: a maneira que
o professor-aluno interfere no processo ensino
aprendizagem; como fazer com que a relação
professor-aluno se torne um alicerce para a
construção do conhecimento; como trabalhar a
relação professor-aluno imbuída de afetividade
e diálogo para a formação de um cidadão mais
crítico, consciente e participativo.

entre estes atores contribui para o processo de
ensino-aprendizagem e, ao final, propor alternativas que possam contribuir para a melhoria
do relacionamento aqui trabalhado, numa perspectiva de aprendizagem significativa e satisfatória.
Modificar o conteúdo dos programas
de educação é o primeiro passo para que seja
possível iniciar qualquer processo de mudança,
pois, a confiança entre educador e educando é
primordial, com isso busca-se garantir ao aluno, através do professor, uma formação mais
sólida e abrangente, que privilegie o processo
de construção do conhecimento.
Este processo é compreendido como
decorrência das trocas que o aluno estabelece
na interação, com o meio natural, social e cultural. Ao professor, cabe exercer a mediação
desse processo e articular essas trocas, tendo
em vista a assimilação crítica e ativa de conteúdos significativos, vivos e atualizados.
Deve-se analisar que, ensinar e aprender são uma permanente troca, onde é necessário, que o professor seja um profissional que
encare desafios e a situação atual em que se
encontra, assim, também entender que o saber
se processa por meio de valores que dão base
a aprendizagem, nas relações entre as pessoas envolvidas nesse processo e que fazem parte da sala de aula.

Assim, refletindo sobre o quanto o papel e o relacionamento do professor é importante com os seus alunos, podemos ver que vai
muito além, sendo que vivemos em constantes
transformações, e a novidade traz muitas expectativas que às vezes assustam, inquietando
e deixando os professores sem saber o que
Procura-se aclarar o cerne da relação fazer.
professor-aluno frente aos problemas da educação, para buscar com isso uma análise soDo mesmo jeito, permite atentarmos
bre o processo de como construir o conheci- para os limites que envolvem as pessoas dimento. Em especial identificar as causas que ferentes dentro da sala de aula, onde o aluno
dificultam o relacionamento entre professor e acredita aprender e ter a afeição e a comprealuno, compreender como uma boa relação ensão. É um grande desafio a ser enfrentado,
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também inclui em vencer os nossos medos,
para colaborarmos com um porvir melhor, desfazer velhos conceitos, por meio da crítica, da
capacidade criadora, da afabilidade e da conversa, para construir novas maneiras de lidar
com o conhecimento.

A INSERÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS
As políticas sociais estão modificando
as relações de trabalho, por meio de tecnologias digitais, de maneira expressiva no dia-a-dia dos trabalhadores de várias áreas. Incentivado pela melhoria tecnológica, o professor
transforma sua prática pedagógica, usando-se
de instrumentos que não tem ciência, mas que
tem acesso ligeiro e estratégico de dados:

[...] o professor moderno apresenta, ou deveria apresentar algumas características a comentar: O professor
deve ser um pesquisador, assumindo um compromisso
com o questionamento reconstrutivo a fim de ultrapassar a simples socialização do conhecimento. Para tanto,
é fundamental a consciência crítica, o questionamento
para a construção ou para a realização de intervenção
alternativa. O professor ao estruturar o planejamento
da sua aula e ao utilizar novas técnicas estará experimentando outras propostas pedagógicas, qualificando
o processo de ensino aprendizagem (DEMO, 1998).

Mas a realidade do professor no seu
dia-a-dia se revela diferente. Para estudar, pesquisar é preciso tempo e o professor, que está
em sala de aula com uma carga grande de
trabalho, não têm, nem para propor outro tipo
de aula.

A Internet é um instrumento para promover novas sugestões pedagógicas, e também a informação de ponta, para checar e
analisar as propostas. Isso só é viável, se as
escolas estiverem equipadas com essa tecnologia. O professor também precisa se atualizar sempre, ir atrás de subsídios e de diversos
conhecimentos. Não só saber de sua área de
conhecimento, pois atualmente não é mais sufiConforme Moran (2000), ao fazer seu ciente para sanar as necessidades dos alunos.
parecer pedagógico, usando tecnologia digital, Não é que o professor necessita saber tudo,
o professor necessita constituir conexão com mas atender o aluno nas suas expectativas.
os alunos, avaliar seus interesses, o que o aluO processo da educação necessita esno já traz de saber, o que o aluno ignora e o
que ele desejaria aprender. Incentivar o aluno tar ligada a conjuntura social, no qual o aluno
a fazer parte da proposta pedagógica, pondo-o faz parte. Para isso terá que admitir e utilizar
ao par sobre o que será feito e sugerindo-o a as ferramentas eletrônicas, assim como outros
colaborar.
expedientes pedagógicos. A escola é um ambiente voltado para a qualidade no atendimenO professor tem um destaque na apren- to a todos os que necessitam dos serviços,
dizagem porque possui uma formação para tal, valorizando o respeito ao indivíduo e proporsendo legalizado por isso para lecionar. Para cionando oportunidades para que cada um se
isso ele necessita estar sempre se atualizando
desenvolva dentro de suas potencialidades.
e aprendendo continuamente. Essa formação
Deficientes Físicos necessitam de profissionais
continuada do professor é um processo contínuo, melhorando a sua prática, aumentando comprometidos, que gostam do que fazem e
a reflexão sobre a sua ação. Mas, nem sem- que se sensibilizem com as dificuldades das
pre, dá para adequar por causa de ter pouco pessoas com deficiência.
tempo, mas os cursos à distância vieram para
resolver esses problemas inclusive à distância.
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, 1995).

847

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Vygotsky, (1994), Libâneo, (2004),
Moran, (2003), Mantoan, (2005), que abordam
a inclusão do deficiente cerebral discutido neste artigo.
A metodologia neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses
e outros trabalhos científicos que discutem e
apresentam reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

A PEDAGOGIA DA INCLUSÃO
Educar indivíduos em segregadas salas de educação especial significa negar-lhes
o acesso a formas ricas e estimulantes de socialização e aprendizagem que somente acontecem na sala de aula regular devido à diversidade, presente neste ambiente. A pedagogia
de inclusão mostrou-se benéfica para todos os
alunos independente de suas habilidades ou
dificuldades:

Hoje, o grande desafio é a elaboração de uma política educacional voltada para o estabelecimento de
uma escola realmente inclusiva, acessível a todos,
independentemente das diferenças que apresentam, dando-lhes as mesmas possibilidades de realização humana e social (RABELO, 1999, p.20).

A escola trazia uma cultura e saberes
que “acolhiam” às necessidades de cada época e clientela. Antes o aluno que tinha paralisia
cerebral era discriminado na sociedade, hoje
tem seus direitos garantidos para ter sua formação educacional. Por isso, tem-se que se
reconstruir a escola, o modo de avaliar, deve
haver a participação da família e os professores precisam se reciclar fazendo cursos de especialização:
[...] o ambiente no qual vivemos se configura como fator crucial para o desenvolvimento e evolução do gênero humano. Quando este ambiente não é propício
ao desenvolvimento de todos, devemos transformá-lo
a fim de possibilitar que todos desenvolvam suas potencialidades em nível máximo (VYGOTSKY, 1987).

Coerentemente, é fundamental destacarmos que o aspecto chave da aprendizagem
está na inter-relação social coletiva. Sem o contato com o coletivo, as deficiências apresentadas pelos portadores de necessidades espePesquisas realizadas nos Estados Unidos revelaciais tendem a se agravar ainda mais.
ram que crianças em demanda por serviços especiais de atendimento apresentaram um progresso acadêmico e social mais que outras crianças
com as mesmas necessidades de serviços especiais, mas educadas em sala de aula segregadas
(SNELL, 1996; DOWNING, 1996; Hunt, et al., 1994).

DEFINIÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
Para Cahuzac (1977:32), “a paralisia
cerebral é uma desordem permanente, mas
não imutável da postura e do movimento, que
se deve a uma disfunção do cérebro antes que
o seu crescimento e o seu desenvolvimento
estejam completos”. Neste sentido, o indivíduo
portador revela um desvio acentuado do padrão normal de execução dos movimentos voluntários e involuntários.

O principal ponto da pedagogia de
inclusão é que todos os indivíduos podem
aprender uma vez que se identificam com seus
conhecimentos, seu estilo de aprender e as
necessidades individuais desses alunos. Para
se conseguir bons resultados no que se refere
à criança com necessidades especiais, suas
Assim a pessoa que tem esse distúrbio
condições linguística e cultural devem ser ne- manifesta uma anormalidade exacerbada do
cessariamente consideradas:
padrão normal para cumprir movimentos voluntários e involuntários. É uma lesão neurológica,
não progressiva, que se revela durante a vida
de diferentes maneiras:
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As manifestações da doença fazem-se sentir em problemas de mobilidade de uma mão ou braço ou até
problemas mais graves, que não permitem à criança
ou jovem, segurar a cabeça, realizar movimentos seletivos ao nível dos membros inferiores e superiores,
associando-se com frequência a transtornos epilépticos, um atraso cognitivo severo e ainda a uma falta de
autonomia e expressão. (GARCIA et al., 1999, p.45).

A inclusão de crianças com Paralisia
Cerebral, deve se basear em estudiosos como
Vygotsky, quando este aborda a importância
da relação da criança com paralisia cerebral
com os outros alunos, beneficiando com isso,
experiências de aprendizagem e de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1988).

Há diversas causas da paralisia cerebral, como infecções, traumatismos pré-natais,
perinatais ou pós-natais. Algumas doenças infectocontagiosas como a rubéola, o sarampo,
sífilis colaboram para essa doença acontecer
durante a gestação. São doenças originadas
perinatais que são comuns, a falta de oxigênio no cérebro e hemorragias intracranianas.
Quanto às causas pós-natais, traumatismos
cranianos, meningite, convulsões, desnutrição
e hidrocefalia.

Neste contexto destaca-se a importância do papel do professor como mediador no
processo ensino-aprendizagem, e também das
relações da criança com o ambiente escolar,
para a formação social e humana dessas crianças. Gordillo (1998) enfatiza que “o aluno com
necessidades motoras e portadores de paralisia cerebral, às vezes, precisarão que professor corrija sua postura, o ensine a controlar os
movimentos voluntários e involuntários. Além
disso, o docente deverá respeitar seu ritmo de
aprendizagem e ainda facilitar o deslocamento
desse aluno”. Quanto a isso, a escola deverá
adaptar e eliminar as barreiras arquitetônicas
na escola e na sala de aula.

ALGUMAS ESTRATÉGIAS
PARA MEDIAR O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DO ALUNO COM
PARALISIA CEREBRAL

AS TECNOLOGIAS E A
APRENDIZAGEM DO ALUNO COM
PARALISIA CEREBRAL

As pessoas com paralisia cerebral têm
geralmente problemas de comunicação. Para
se conseguir ter aproximação com esses aluAs novas tecnologias melhoram signifinos podem-se usar determinadas estratégias,
cativamente
a qualidade de vida das crianças
imagens, fotografias ou desenhos, objetos,
símbolos gráficos, seguidos por texto escrito, que têm paralisia cerebral e sua relação com a
linguagem codificada, como Braille e o Morse. sua comunidade. Melhoram também a aprendizagem e a comunicação deles.
Para isso, o professor deve levar em
A Tecnologia Assistiva (TA) é um vocaconta a idade do aluno, sua inclusão na comunidade, sua funcionalidade, conhecer suas bulário novo para qualificar qualquer recurso
rotinas, como ele interage, competências e que auxilie nas habilidades de pessoas com
suas preferências. O professor só terá suces- algum tipo de deficiência. É muito usada em
so na sua metodologia se tiver incluído toda escolas especiais, na adaptação de brinquea comunidade escolar, como os professores, dos, de ambientes e materiais utilizados em
terapeutas, auxiliares, encarregados de educa- sala de aula:
ção, etc.:
O conhecimento é construído por meio de interações,
criando condições para que as mudanças possam refletir na qualidade de vida da pessoa com deficiência
auxiliando o aluno a superar suas dificuldades, favorecendo suas habilidades, interação, socialização e autonomia de um modo em geral (RAMOS, 2010, p. 43).

Dentre os grupos de tecnologias utilizadas na educação
especial, estão os softwares voltados à acessibilidade de
pessoas com necessidades especiais, tais recursos integram o aluno, ao sistema de computadores, e cada vez
mais ganha espaço na sociedade (GALVÃO 2006, p.54).

Há um projeto com bons resultados na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
é um sistema operacional que ajuda os deficien849
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tes visuais a trabalhar no computador com ar- inclusiva. Fica ainda mais complexa, quando estamos
quivos. Esse sistema se comunica por meio de nos referindo aos alunos que necessitam de trabalhos
educacionais especiais (SANDHOLTZ 1997, p.15).
voz, sugerindo os comandos para a máquina.
Existem softwares específicos para a
Educação Especial que podem ser comprados
em qualquer comércio local, mas também existem outros que são específicos do Windows,
como: o Visio, o PowerPoint e o Paint. No Visio,
tem imagens que podem ser aumentadas e fáceis de manipular, e trabalhar com diagramas
de vários tipos, montagem de organogramas,
fluxogramas, modelagem de dados, plantas baixas, cartazes. Assim podem-se criar muitas atividades que ajudarão na criação do desenho e
da montagem.

As crianças com paralisia cerebral, que
não falam e que não conseguem nem segurar o
lápis para aprender a escrever, podem utilizar vários sistemas que a ajudam comunicar e aprender,
através de um touch screen ou através do movimento. Escolhendo os itens, a criança indica mensagens que o computador modifica, por sua vez,
em linguagens resumidas em português, com a
voz mais ajustada ao sexo e a idade da criança.

Assim estas tecnologias formam, ampliam
e permitem uma comunicação eficaz e, ao mesmo
tempo, permitem a aprendizagem e a socializaO PowerPoint é um software usado para ção. Por meio dessas tecnologias estabelece-se a
criação, edição, exibições e apresentações grá- inclusão social e escolar da criança com paralisia
ficas. Escolhem-se a temática e a utilizam em cerebral.
imagens, sons, textos e vídeos, essas ferramenO professor com essa tecnologia poderá
tas ajudam na animação e montagem. O Paint é
um software para desenhos simples e utilizado ensinar o aluno a ler, escrever e pensar. Há ainda
teclados de conceitos que se adaptam e aceitam
para edição de imagens.
que se agreguem funções a cada célula, que reAs suas ferramentas são usadas com presenta um conceito. Também são extraordináfacilidade, por exemplo, de apagadores, preen- rios os programas de reconhecimento de voz que
chimentos com cores, seleções de uma deter- podem controlar o computador por meio de orminada cor, lápis, pincel, spray, linhas e outros. dens, com a voz e editar um texto, precisando apeÉ um software muito conveniente para brincar e nas de treino de reconhecimento da voz, por parte
do computador.
ensinar as crianças especiais.
Existem vários softwares livres que poPensar em inclusão do aluno com paralidem ser baixados e adaptados, com muitas fersia
cerebral
pressupõe políticas educacionais claramentas de interação para desenvolver a criatiras, coerentes e fundamentadas nas relações sovidade e aumentar os conhecimentos.
ciais, entretanto pouco se tem feito no sentido de
Há teclados especiais para crianças sua aplicação prática. Os conhecimentos sobre a
com dificuldades motoras. Existem várias pran- inclusão social e os direitos em lei, não devem ser
chas diferentes, algumas com letras, outras com apenas teorias, mas sim posto em prática.
números, somente lado direito, lado esquerdo,
A Educação Inclusiva é responsabilidade
alto contraste com reduzidas informações, tudo
de
todos
os envolvidos com o processo educacioque ajuda o trabalho com alunos que têm dificuldades. Há mouses especiais e são vários nal e desenvolvimento do aluno, incluindo aluno,
modelos com movimento do cursor com forma- família, professor, escola, apoio técnico, comunidato de caneta, cinco botões, toque de dedo na de, governo, etc. Podem-se criar também oficinas
de ambiente virtual para alunos com necessidatela que comanda o cursor do mouse:
As presenças da tecnologia, como recurso utilizado des especiais. Para isso é preciso a capacitação
em sala de aula, complicam a vida do professor. Esse de professores em tecnologias, pesquisa na criaque já possui excesso de trabalho, agora, tem que ção de softwares na identificação das necessidaaprender e gerenciar essa nova tecnologia. No caso des; mão de obra especializada em programação,
do professor formado há muitos anos, torna-se mais e uma visão pedagógica, para atender às diversas
difícil a proposta do uso da alta tecnologia na educação
necessidades educacionais especiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola democrática respeita os direitos de todos, reflete e observa a construção da
ação pedagógica. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade, como está
nos referenciais curriculares. Inclusão não é uma tarefa fácil, mas é, sem dúvida, possível.
A literatura evidencia que no cotidiano da escola, os alunos com necessidades educacionais especiais, inseridos nas salas de aula regular, vivem uma situação de experiência escolar
que não atende às suas necessidades, e não participam das atividades em classe, porque não
são adequadas às suas aptidões.
A inclusão da criança deficiente no sistema educacional é importante sob todos os aspectos. Para que isso se torne realidade, é necessário vencer uma série de barreiras como a
pedagógica, a administrativa e a arquitetônica. 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.
Assim verificou-se como são necessários os estudos e ações que tratam sobre temas
sobre alunos com necessidades especiais, trazendo informações a todos que trabalham nas
escolas, com a comunidade e com os pais, para que esses alunos aprendam de acordo com
suas potencialidades.
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PSICOMOTRICIDADE E A INCLUSÃO ESCOLAR

RESUMO: O presente material monográfico pretende por meio da pesquisa bibliográfica, compreender a atuação do psicopedagogo frente à inclusão escolar, tendo como proposta verificar
como este importante profissional pode atuar em face às diferentes deficiências observadas
no espaço escolar. A situação problema apresentada refere-se à ausência deste especialista
no ambiente educativo e sua importância para uma proposta educativa que contemple os
objetivos expressos nos marcos legais. Na introdução é apresentada a definição da atuação
do psicopedagogo no âmbito escolar, seguindo para o capítulo inicial onde é definida a psicopedagogia institucional à luz dos autores, posteriormente apresento os pressupostos legais
que norteiam a educação inclusiva e por fim são apresentadas as considerações finais onde
destaco a importância do psicopedagogo frente à inclusão escolar, em seu apoio de suma
importância ao professor bem como para a comunidade educativa a fim da melhoria para o
processo de ensino e aprendizagem dos alunos portadores de deficiência. Verifica-se que há
uma grande lacuna entre a realidade escolar e aquela contemplada nos documentos oficiais,
essa pesquisa oportuniza, portanto espaços para reflexões posteriores, a fim de que no futuro
a inclusão escolar seja realizada por meio de profissionais capacitados para atuar no sentido
da melhoria do atendimento aos estudantes contribuindo para o desenvolvimento de suas
potencialidades diminuindo assim as barreiras que resultam em ações excludentes.

Palavras-chave: Educação; Psicomotricidade; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A

psicopedagogia refere-se às áreas de estudos diferentes dentro das ciências humanas sendo estas: a psicologia, a pedagogia, a psicanálise, a filosofia, e a
neurologia.

Tem como foco a compreensão dos diferentes processos de aprendizagem, diante aos
fatores do desenvolvimento humano no que tange ao cognitivo, psicomotor e afetivo, sendo estas importantes áreas de estudos que se relacionam diretamente à aprendizagem humana.
A psicopedagogia é uma profissão que nasce de uma proposta de interdisciplinaridade
e cabe ao psicopedagogo não somente propor atividades e treinamentos para indivíduos com
problemas de aprendizagem e comportamento, baseados em teorias comportamentais, cabe a
este profissional ocupar um lugar na inter-relação da ensinagem e da aprendizagem (SANTOS,
2010, p.1).
Em conformidade ao exposto, observa-se que a psicopedagogia versa sobre identificar
os problemas inerentes ao processo de aprendizagem dos sujeitos, bem como atuar frente à superação destes. São utilizadas técnicas, instrumentos e metodologias específicas na articulação
dos conhecimentos no que tange à diferentes áreas do conhecimento, para que desta forma o
psicopedagogo possa atuar frente à mediação do processo de aprendizagem.
A psicopedagogia é uma área em que se articula o conhecimento de forma multidisciplinar, tendo em vista compreender como se dá a construção da aprendizagem em indivíduos
sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. A psicopedagogia pode ser trabalhada de forma
preventiva ou terapêutica, tendo duas modalidades, a clínica e a institucional.
Na modalidade clínica o profissional atua frente a uma equipe multidisciplinar ou de forma individual e tem como objetivo preponderante a intervenção para a superação das dificuldades de aprendizagem. No que se refere à psicopedagogia institucional, o psicopedagogo pode
atuar nos espaços educacionais, hospitalares, socioeducativos, desenvolvendo sua assessoria
psicopedagógica.
A psicopedagogia é uma área de estudo nova, voltada para o atendimento de sujeitos
que apresentam problemas de aprendizagem, cabe à psicopedagogia o objetivo de resgatar
uma visão mais globalizante do processo de aprendizagem e dos problemas desse processo
(PORTO, 2006, p. 107).
Apresenta-se como relevante o aprofundamento das pesquisas acerca desta área no que
tange às possibilidades de intervenção no espaço escolar, tendo em vista também os estudantes
com necessidades educativas especiais. Diante de tal perspectiva, o presente material monográfico foi construído com o objetivo de verificar as contribuições do trabalho psicopedagógico em
face da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais.
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PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
EDUCACIONAL
A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana,
que adveio de uma demanda - o problema de aprendizagem, colocado em um território pouco explorado,
situado além dos limites da psicologia e da própria pedagogia – e evoluiu devido a existência de recursos,
ainda que embrionários, para atender a essa demanda, constituindo- se assim, em uma 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 apreender, 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, 2007, p. 24).

Nas instituições escolares o psicopedagogo trabalha por meio de diferentes vertentes,
é um profissional que está inserido nas rotinas
educativas e nas estruturas organizacionais,
diante as múltiplas interações com os pares,
nas questões metodológicas de ensino, relacionando-se assim diante a uma abordagem
reflexiva e crítica junto à equipe para que possa contribuir para a melhoria do processo de
aprendizagem. Em conformidade cito Santos
(2010):
O psicopedagogo institucional é o profissional que
a partir de uma macro visão da instituição como um
todo, proporcionada através do diagnóstico psicopedagógico institucional que poderá tomar decisões mais
acertadas nos momentos de crise. A previsão de tais
momentos e as estratégias para evitá-los e ainda na
adequação e no planejamento culminaram para o alcance dos objetivos da instituição. Evidencia-se assim,
ser esta uma atividade constante (SANTOS, 2010, p.1).

O psicopedagogo institucional é um
mediador entre o sujeito e a sua história, o que
possibilita a sua intervenção sobre os fatores
que causaram a dificuldade de aprendizagem
deste aluno:

No primeiro nível o psicopedagogo atua nos processos educativos com o objetivo de diminuir a “frequência
dos problemas de aprendizagem”. Seu trabalho incide
nas questões didático-metodológicas, bem como na
formação e orientação de professores, além de fazer
aconselhamento aos pais. No segundo nível o objetivo é diminuir e tratar dos problemas de aprendizagem
já instalados. Para tanto cria-se plano diagnóstico da
realidade institucional, e elaboram-se planos de intervenção baseados nesse diagnóstico a partir do qual
se procura avaliar os currículos com os professores,
para que não se repitam tais transtornos. No terceiro nível o objetivo é eliminar transtornos já instalados
em um procedimento clínico com todas as suas implicações. O caráter preventivo permanece aí, uma vez
que ao eliminarmos um transtorno, estamos prevenindo o aparecimento de outros (BOSSA, 2007, p. 25).

O trabalho do psicopedagogo deve estar pautado em:
• Estar em sintonia com o processo de
aprender do estudante e a proposta metodológica da instituição de ensino;
• Intervir para a solução dos problemas
de aprendizagem e de ensino;
• Realizar diagnóstico e intervir psicopedagogicamente utilizando teorias e métodos,
instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia;
• Desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados ao processo de aprendizagem das diferentes faixas etárias do corpo
discente;
• Assessorar psicopedagogicamente todos os trabalhos realizados no espaço da
instituição escolar;
• Orientar, coordenar e supervisionar as
questões de ensino e de aprendizagem decorrentes da estrutura curricular da instituição educacional;
• Monitorar e intervir na relação professor-aluno nos aspectos subjetivos;
• Orientar nas questões vocacionais dos
estudantes;
• Assessorar e orientar a aplicação do
Projeto Político Pedagógico bem como a
implementação de novos projetos e/ou propostas metodológicas de ensino;
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• Promover encontros socializadores entre
equipes docente, discente, pedagógica, administrativo, de apoio, etc;
• Viabilizar na equipe docente, contextos
de reflexões sobre o processo metodológico
de ensino;
• Mediar o processo de construção cognitiva do estudante;
• Sondar as dificuldades do processo de
aprendizagem do estudante e intervir para a
superação;
• Mediar a construção do conhecimento
do aluno para que este forme a sua consciência analítico-crítico (SANTOS, 2010).

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, 2011, p. 2). Observa-se assim as múltiplas contribuições deste profissional na perspectiva educacional.

PRESSUPOSTOS LEGAIS E A
INCLUSÃO ESCOLAR
A inclusão escolar brasileira foi fortemente influenciada por meio das declarações
internacionais, desde a década de 40 e com
maior intensidade a partir da década de 90,
quando ocorreram diversos movimentos mundiais em virtude da luta pelos direitos humanos, no bojo do acesso universal e da inclusão
das crianças com necessidades especiais.

O psicopedagogo busca não só compreender o porquê de o sujeito não aprender
algumas coisas, mas o que ele pode aprender
e como. A busca desse conhecimento inicia-se
no processo diagnóstico, momento em que a
ênfase é a leitura da realidade daquele sujeito,
para então proceder a intervenção que é o próHouve neste período uma ampliação
prio tratamento ou o encaminhamento (BOSSA na busca por uma educação democrática e
2007, p.94).
pela implementação de leis nesta perspectiva,
levando os sistemas educacionais a se adeObserva-se, portanto que na perspec- quarem.Um importante marco neste período
tiva dos autores, é de extrema importância o foi o rompimento do estigma do modelo edupapel do psicopedagogo, tendo em vista a sua cacional vigente que era excludente, pois não
atuação nas instituições de ensino, sendo que contemplava as especificidades dos alunos e
o seu principal objetivo é a contribuição para o não atendia de forma adequada as demandas.
processo de ensino-aprendizagem.
Ao longo dos anos foram estabeleciOutra vertente da atuação do psico- dos os seguintes pressupostos legais acerca
pedagogo no ambiente escolar refere-se ao da educação inclusiva:
trabalho na instituição escolar apresenta duas
naturezas: O primeiro diz respeito a uma psi- Declaração Universal de Direitos Hucopedagogia voltada para o grupo de alunos manos (ONU 1948): Refere-se à garantia dos
que apresentam dificuldades na escola. O seu direitos à liberdade, à igualdade e à dignidaobjetivo é reintegrar e readaptar o aluno à situ- de para todo ser humano, a despeito da raça,
ação de sala de aula, possibilitando o respeito sexo, origem nacional, social, posição econôàs necessidades e ritmos. Tendo como meta mica, nascimento ou qualquer outra condição,
desenvolver as funções cognitivas integradas sendo um desses direitos básico o direito à
ao afetivo, desbloqueando e canalizando o educação.
aluno gradualmente para a aprendizagem dos
conceitos conforme os objetivos da aprendiza- Declaração Mundial sobre a Educagem formal. O segundo tipo de trabalho refere- ção para Todos (1990): Ocorreu após a Con-se à assessoria junto a pedagogos, orientado- ferência Mundial que contou com representanres e professores. Tem como objetivo trabalhar tes de governos, organismos internacionais e
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bilaterais de desenvolvimento e organizações
não governamentais, sob a intermediação da
UNESCO (Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura) elaborou-se
assim a declaração que ressaltou a necessidade de reunir esforços em face da luta pelo
acesso às necessidades básicas de aprendizagem de todo cidadão, sejam eles crianças,
jovens ou adultos.
A declaração versa também acerca da promoção de
investimentos nos sistemas educacionais para que seja
possível o acesso de todos à educação básica. Como
resultado deste documento oficial, elaborou-se o plano
de ação com o objetivo de proporcionar educação básica para todos. O Brasil diante da exposição estabeleceu
metas e compromissos para a universalização do ensino.

No bojo das prerrogativas legais o Brasil assumiu um compromisso junto às Declarações Internacionais tendo suas linhas em conformidade aos princípios das leis brasileiras e
das diretrizes do MEC.
- Convenção de Guatemala (1999): A
Convenção Interamericana assinada também
pelo Brasil teve como proposta reafirmar que
as pessoas portadoras de deficiência possuem
os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que esses
direitos asseguram a não discriminação em
virtude da deficiência e referem-se à dignidade humana e a igualdade. No que se refere
à educação especial, observa-se que o Brasil
segue os pressupostos legais formulados pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 que estabelece:

- Declaração de Salamanca (1994): O
Brasil comprometeu-se perante a Declaração
de Salamanca, e em virtude do trabalho da
A educação especial como modalidaUNESCO houve a criação de diretrizes comuns de da educação escolar, oferecida preferencialpara a inclusão de crianças com necessidades mente na rede regular de ensino, para pessoespeciais.
as com necessidades educacionais especiais,
é uma modalidade de educação considerada
A Declaração de Salamanca teve como como um conjunto de recursos educacionais e
foco a demanda relativa à inclusão escolar, de estratégias de apoio que estejam à disposisendo estas as crianças com deficiência. Re- ção de todos os alunos, oferecendo diferentes
sultante da Declaração de Salamanca, as Na- alternativas de atendimento (LEI DE DIRETRIções Unidas publicaram as “Regras e Padrões ZES E BASES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
sobre Equalização de Oportunidades para Pes- 9394/96).
soas com Deficiências”, o qual requer que os
Estados assegurem a educação de pessoas
com deficiências como parte integrante do sisA educação especial considera a reartema educacional (DECLARAÇÃO DE SALA- ticulação da educação no que tange a proviMANCA p.1).
denciar estratégias e métodos que assegurem
o atendimento às crianças com necessidades
Este documento foi um importante mar- especiais de modo a atingir as crianças e toda
co legal para que fossem providenciados os a comunidade escolar.
instrumentos necessários para o atendimento
de crianças com necessidades especiais. Em
A inclusão escolar possui diretrizes
território brasileiro a Declaração de Salaman- específicas expressas nas leis e estatutos atuca foi o eixo condutor para a elaboração da ais, sendo estes, a Constituição Federal e o
Política Nacional para a Inclusão das Crianças Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais
com Necessidades Especiais, e também para recentemente a Base Nacional Comum Curria elaboração de todas as leis que contemplam cular, documentos oficiais que são base para
a educação especial.
a elaboração dos currículos de todo o país, e
que possuem como prerrogativa a educação
858
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para todos. Tendo em vista tais documentos
legais, as instituições escolares têm o dever de
assegurar a matrícula de crianças com necessidades especiais, sendo uma obrigação legal
havendo penalidade pelo descumprimento.

A BNCC amplia as oportunidades para
que a escola busque alternativas para que todas as crianças tenham acesso ao ensino, dialogando assim com os princípios do Desenho
Universal para a Aprendizagem, sendo eles:

A lei 7.853 promulgada em 1989 refe• Proporcionar diversos meios para a
re-se como crime a recusa da escola à matríaprendizagem;
cula de crianças com deficiência e para que se
• Proporcionar diferentes formas para
cumpra os preceitos da lei, a sociedade como
a expressão do que foi aprendido;
um todo deve fiscalizar e cobrar que sejam
• Manter a motivação e a permanêngarantidos os direitos educacionais. A Política
cia dos estudantes.
Nacional de Educação Especial, refere-se à definição de prioridades no bojo do atendimento
O DUA é um documento importante
especializado ofertado nas escolas. Diante tal e que deve ser amplamente divulgado, é um
perspectiva, o documento define o aluno por- material pouco conhecido pelos educadores
tador de necessidades especiais àquele que: brasileiros, mais pesquisado e utilizado no exterior, e apresenta-se no entendimento de que:
Por apresentar necessidades próprias e diferentes dos
demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos
pedagógicos e metodologias educacionais específicas.” A classificação desses alunos, para efeito de
prioridade no atendimento educacional especializado
(preferencialmente na rede regular de ensino), consta
da referida Política e dá ênfase a: portadores de deficiência mental, auditiva, física e múltipla; portadores de condutas típicas; portadores de superdotação.
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Adaptações Curriculares Estratégias para educação de alunos com necessidades educacionais especiais, 1998).

Sabendo que a diversidade não é exceção e sim norma e que os sujeitos aprendem de maneiras diversas,
o Desenho Universal para Aprendizagem se apresenta como um conjunto de possibilidades – materiais
flexíveis, técnicas e estratégias – que busca ampliar a
aprendizagem de alunos com ou sem deficiência. O objetivo é atingir assim, um número maior possível de alunos, universalizando, portanto, a aprendizagem (DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM, 2018, p. 3).

Em conformidade apresenta-se a Base
Nacional Comum Curricular que tem como foco
o desenvolvimento de habilidades e competênObserva-se que as leis que referem- cias que garantam a aprendizagem comum,
-se à inclusão das crianças com necessidades possibilitando assim a expansão da inclusão
especiais nas instituições de ensino, ainda há no ambiente educativo.
uma grande barreira no que refere-se à formação específica dos professores para que seja
Destacam-se importantes pontos na
garantido o atendimento adequado às especifi- BNCC para o desenvolvimento dos estudantes
cidades dos estudantes. Para tal, o MEC dispo- com deficiência:
nibiliza material de apoio para orientar e capacitar os professores.
• Habilidades e competência na
BNCC: aos alunos da educação báA Base Nacional Comum Curricular é
sica são garantidos os direitos de
um importante marco legal para a educação
aprendizagem e desenvolvimento
brasileira, tendo em vista que permite oportunipresentes nas dez competências
dades para uma educação mais inclusiva, pois
gerais. O documento contempla o
parte do olhar para o aluno em suas especifidesenvolvimento de habilidades e
cidades.
possibilita aos estudantes explici859
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tem o processo cognitivo envolvido, ou seja, devem ser capazes de
declarar as aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento no
ambiente escolar e na vida social e
cotidiana. A BNCC define competências como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes
e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania
e do mundo do trabalho.
• Desenvolvimento de habilidades e a
aprendizagem dos alunos com deficiência: por meio do planejamento
didático relacionado às habilidades
é possível que o professor acompanhe ao longo da vida escolar do
aluno com deficiência como está
ocorrendo o seu desenvolvimento para que possa então intervir e
potencializar a sua aprendizagem.
• Uso de tecnologias ao longo da
Educação Básica: permite o aprendizado dos estudantes por meio
do uso das tecnologias assistivas.

vem ao entendimento mútuo. Ressalto também
a competência 9 que versa sobre a questão
de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução
de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.
• Competências socioemocionais e
o desenvolvimento das habilidades
inclusivas: as competências socioemocionais expressas na BNCC
são fundamentais para o trabalho
com os estudantes bem como com
toda a comunidade escolar, no que
refere-se ao desenvolvimento da
empatia, solidariedade, tomada de
decisões responsável e controle
emocional.
As instituições de ensino precisam reavaliar sua postura frente à inclusão respeitando
as diferenças e as singularidades dos alunos,
para promover uma educação de qualidade e
com respeito a todos.

• Competências Gerais e a inclusão:
Desta maneira observa-se que a incluas competências gerais se articu- são escolar será realizada de fato por meio da
lam na construção de conhecimen- convivência respeitosa com as diferenças.
to em face do desenvolvimento de
habilidades, atitudes e valores em
conformidade aos termos expressos na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
Várias competências podem ser trabalhadas no contexto da inclusão escolar, porém
destaco a competência 4 que refere-se a utilização de diferentes linguagens-verbal (oral ou
visual-motora, como Libras e escrita), corporal,
visual, sonora e digital - bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que le860
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O psicopedagogo é um profissional que estuda os processos de aprendizagem em
crianças, adolescentes e adultos. Por meio de sua ação, identifica as dificuldades e os transtornos que interferem no processo de assimilação dos conteúdos, para o seu trabalho é utilizado
como recurso os conhecimentos relativos à psicologia, antropologia, entre outros, para analisar
o comportamento do aluno.
Suas intervenções são utilizadas nos casos de baixo rendimento escolar, bem como no
atendimento aos estudantes portadores de deficiência. A profissão do psicopedagogo foi regulamentada em 2014, e pela lei a profissão pode ser exercida por graduados em psicopedagogia,
psicólogos, pedagogos ou pós graduados em psicopedagogia com carga horária mínima de
600 horas.
O presente material monográfico foi elaborado tendo em vista compreender a atuação do
psicopedagogo no contexto da inclusão no ambiente educativo. Diante à pesquisa, concluiu-se
que o trabalho do psicopedagogo é de extrema importância para o atendimento aos estudantes
portadores de deficiência, visto que somente o professor da sala regular não consegue atingir
os objetivos com estes alunos em suas especificidades.
Desta maneira as referências bibliográficas foram importantes no sentido de destacar
como far-se-á a inclusão escolar no bojo dos pressupostos legais. Concluiu-se portanto, que
durante os anos o Brasil vem dialogando com os documentos internacionais que garantem os
direitos da pessoa com deficiência sendo o direito da educação para todos uma garantia internacional.
Deste modo observa-se que as escolas, principalmente as públicas, caminham a passos
muito lentos para desempenhar sua função no bojo do que prevê a lei.
Recentemente a Base Nacional Comum Curricular apresentou-se como um marco para a
educação básica brasileira e por meio de suas competências gerais e à luz do desenvolvimento
das habilidades, amplia os meios para que as propostas educativas de todo Brasil venham a
assegurar o pleno atendimento aos educandos dentro de uma proposta inclusiva.
Desta forma cabe às escolas se adequarem quanto aos seus espaços, recursos e profissionais para que se façam valer os direitos educacionais da pessoa com deficiência.
Através dos estudos no que tange à temática, refletir acerca do papel do psicopedagogo
e de como a sua atuação é uma importante ferramenta para viabilizar o atendimento aos educandos no AEE, de modo que este profissional possa estabelecer uma relação e parceria entre as
famílias do aluno e a comunidade interna educativa propiciando assim qualidade no atendimento
às demandas individuais.
Porém, o que se observa na maioria das vezes é que este profissional não é ainda contemplado no quadro de funcionários como um especialista primordial para o bom andamento
das atividades escolares. O trabalho psicopedagógico é indicado para o atendimento dos estudantes portadores de deficiência tendo em vista auxiliar o professor da sala regular, bem como
de atuar de forma concomitante ao docente. Infelizmente a realidade das escolas públicas brasileiras ainda é muito distante das propostas dos documentos oficiais.
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Na observância dos objetivos expressos na proposta de atuação do psicopedagogo
no âmbito escolar, verifica-se que sua contribuição no atendimento aos alunos laudados e com
hipótese diagnóstica, propicia a promoção de estratégias específicas às necessidades de cada
sujeito. O psicopedagogo pode contribuir com a elaboração da proposta pedagógica das unidades escolares relacionando-se diretamente com o corpo docente contribuindo assim para a
formação em serviço do grupo.
Este importante profissional ainda tem uma grande dificuldade, pois não possui espaço
específico para a sua atuação no ambiente escolar, torna-se relevante o aprofundamento acerca
de pesquisas que tratem de sua inserção na perspectiva escolar para a promoção da inclusão.
As escolas na atualidade realizam as matrículas dos alunos portadores de deficiência na
forma da lei, porém não possuem o ambiente educativo adequado às diferentes necessidades,
contam ainda com professores que em sua maioria não possuem conhecimento específico para
o atendimento e número de alunos matriculados em sala superior ao que recomenda a lei.
Desta forma conclui-se que é imprescindível o trabalho do psicopedagogo no que se
refere à sua atuação frente às diferentes deficiências no contexto escolar, por meio da constante
busca por adequar as estratégias necessárias para promover o conhecimento necessário a cada
indivíduo, no respeito às suas limitações, incentivando as suas potencialidades e principalmente
respeitando os seus direitos.
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INTRODUÇÃO

A

escolha deste tema buscou mostrar as inquietações e angústias vindas de educadores, pais, alunos e demais pessoas que estão relacionadas a área da educação referente ao retorno às aulas no município de São Paulo em meio a pandemia
crescente do COVID-19 não só no Brasil mas no mundo e em nossa cidade.
Diariamente os noticiários nos revelam como o problema do contágio do coronavírus é
crescente. Através de variadas fontes seguras de pesquisa será explicado como e quando se
deu o surgimento deste grande problema e qual a situação atual do município de São Paulo.
Por meio da explanação, se descreve as medidas tomadas para diminuir a transmissão
desse vírus, compreendendo também a melhor forma de prevenção tomada perante esta realidade.
No meio educacional esta doença prejudicou todo um processo escolar e fez com que
a educação fosse reinventada, tendo os educadores de lidar com o desafiador mundo do teletrabalho. Para os pais e alunos também foi dificultoso, pois tiveram de aprender melhor como
articular de forma aprofundada as mídias sociais ao processo de ensino-aprendizagem.
Nesta perspectiva perante esta pandemia, se busca compreender também como o governo tem lidado e que medidas foram e serão tomadas para que os alunos não saiam prejudicados e com defasagens. Essa discussão busca solucionar questionamentos de professores, pais
e estudantes, de um modo que haja uma forma de resolver a problemática e trazer benefício da
população e preservar a sua saúde.
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O CORONAVÍRUS
Por volta do final de ano de 2019 na
região da China, especificamente na cidade de
Wuhan, uma região com aproximadamente 11
milhões de habitantes, o COVID-19, também
chamado de novo coronavírus atingiu essa região e se expandiu pelo mundo, vindo a se tornar uma pandemia.

limpar objetos e superfícies tocadas recentemente, evitar tocar nariz, olhos e bocas antes de limpar as mãos,
manter-se a 1 metro de distância de pessoas doentes,
lavar as mãos ou higienizá-las com álcool 70% frequentemente, cobrir nariz e boca ao espirrar, cozinhar bem
carnes e ovos, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes limpos e bem ventilados,
evitar circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas, dormir bem
e ter uma alimentação saudável, utilizar máscaras em
todos os ambientes, constituída como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

A definição desse vírus segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) são:
“Os coronavírus são uma grande família de víEm nosso país, segundo noticiários, a
rus comuns em muitas espécies diferentes de
animais, incluindo camelos, gado, gatos e mor- transmissão iniciou no mês de fevereiro, onde
cegos.” Seu nome oficial de COVID-19 se deu foi confirmado seu primeiro caso em São Paulo,
porque é uma variação da família coronavírus. de uma pessoa vinda da Itália. Neste contexto
era crescente nos países europeus os casos e
Essa doença, segundo o Ministério da por um período os voos internacionais vieram
Saúde, é transmitida pelo ar, através do toque a ser suspensos, como medida de combate a
ou espirro, ou por gotículas de saliva, catarro, disseminação do vírus (OMS, 2020).
contato pessoal ou contato com objetos contaminados.
Há casos de pessoas que manifestam
sintomas quando estão com a doença podendo até vir a óbito e há casos de pessoas assintomáticas. Os sintomas mais comuns segundo
a OMS (2020) são: “Tosse, febre, coriza, dor
de garganta, dificuldade para respirar, perda
de olfato, alteração do paladar, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, diminuição do apetite,
falta de ar”.
Como forma de prevenção se recomendado pelo Ministério da saúde:

O isolamento propriamente dito no município de São Paulo se deu após confirmar
em sequentes fatos, no período de março, um
aumento significativo da transmissão comunitária do novo coronavírus. Neste período se
determina pelo governo que somente serviços essenciais deveriam funcionar como, por
exemplo, departamentos de saúde, segurança
pública, serviços funerários, órgãos de controle
e vigilância sanitárias, ambientais e etc. (OMS,
2020).
As aulas foram suspendidas gradualmente por meio de um decreto emitido pelo
prefeito Bruno Covas em São Paulo, visando
que as famílias reajustassem suas rotinas para
que ficassem em casa com as crianças obrigatoriamente a partir de 23 de março. A princípio
o isolamento seria de 15 dias, mas visto que a
doença continuava a ser transmitida de forma
assustadora por mais 4 meses os alunos permaneceram em casa (OMS, 2020).
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A forma de estudo para os alunos da
Prefeitura Municipal de São Paulo PMSP) se
deu através do envio de apostilas enviadas
pelos correios a cada estudante. A realidade,
porém, foi que uma boa parte dos alunos não
receberam as apostilas, pois os endereços
cadastrados nas matrículas dos alunos não
estavam atualizados. Neste meio as escolas
procuraram entrar em contato telefônico, mas
também observaram que haviam informações
que não foram atualizadas pelos familiares dos
alunos. Isso não foi por falta de competência
da instituição escolar, visto que no ato da matrícula a rematrícula é solicitada pela escola
(OMS, 2020).
Outro meio que a prefeitura encontrou
foi disponibilizar o material através das mídias
sociais, mas o que se observou foi que uma
parcela da população de estudantes não têm
acesso a tais meios, reduzindo assim o alcance da educação. Além da apostila, outra forma
que foi iniciado as aulas foi on-line através de
uma plataforma chamada Google Sala de Aula.
Os professores receberam capacitação para
aprender a utilizar esse meio e os alunos receberam orientação, porém a tecnologia acaba
excluindo a parcela da população que não tem
acesso a internet (OMS, 2020).

Mais uma vez se confirma o que os
noticiários informam, uma exclusão grande de
estudantes por não terem recebido tanto as
apostilas e outra por não terem acesso à internet. As discussões da Câmara aconteceram
nas terças e quintas desde o início da pandemia. Nas lives transmitidas são demonstrados
exemplos de escolas relatando suas experiências com o ensino a distância. Observa-se que
de uma sala de aula com médio de 30 alunos
somente por volta de 10 estão participando
assiduamente das aulas online e executando
as propostas colocadas pelos educadores na
plataforma online (OMS, 2020).
Nessas transmissões os alunos foram
entrevistas e contam como têm encontrado dificuldades de não terem a presença física dos
professores para sanar suas dúvidas, isso é
mais um entrave para que a educação aconteça nas casas dos estudantes. A interação pessoalmente segundo eles facilitava o processo
de ensino-aprendizagem (OMS, 2020).

As mesas de debate ocorreram online
na página do Facebook da Escola do Parlamento. Uma mediadora foi escolhida para orientar a
discussão e figuras atuais da educação do município de São Paulo como mestres e doutores
das universidades participaram. Já interagiram
nesta mesa também, além dos professores e
Os professores nesse meio tiveram de alunos, líderes de projetos educacionais e pais
se reinventar, aprendendo e se capacitando de alunos (OMS, 2020).
para utilizar essa nova ferramenta de trabalho.
Percebe-se na fala de todos que o obOs pais e alunos receberam tais orientações
jetivo
principal
é da educação ser um meio
por meios de tutoriais que explicam a forma de
utilização. Na realidade todos tiveram dificul- participativo onde professores e todos aqueles
que compõem as escolas e a comunidades
dades e um grupo muito pequeno conseguiu
praticam a democracia no seu dia a vida. A
acesso a tal meio.
colaboração se faz presente através do diálogo
também, creem numa educação que formam
A Câmara Municipal de São Paulo, por pessoas críticas, agentes transformadores em
meio da Escola do Parlamento iniciou debates sua sociedade. Observa-se também a conentre professores e demais pessoas relaciona- firmação do quadro já citado anteriormente.
das à área educacional, tendo também a parti- Consta-se que durante a pandemia realmente
cipação de pais e alunos. O tema principal do o atendimento educacional dos alunos foi redebate foi: Educação Integral em Tempos de duzido, pois como já dito, poucos receberam
os materiais que foram enviados pelo correio
Pandemia (OMS, 2020).
e um grupo muito pequeno não tem acesso à
internet (OMS, 2020).
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Semanalmente através da página da
Rede Globo informam as medidas do governador e do prefeito para conter a pandemia no
município e no estado. Eles seguem e passam
orientações do Ministério de Saúde relacionadas às medidas preventivas já faladas anteriormente aqui.
A realidade obtida atualmente por meio
de reportagens e do site da prefeitura municipal
de São Paulo mostram que os casos de COVID-19 semanalmente vem diminuindo, mas se
teme que com o retorno as aulas possam levar
a uma segunda onda de contágio.

Extraindo informações das transmissões online ocorridas por meio da página do
Facebook da Escola do Parlamento e de reportagens expostas nas bibliografias deste trabalho, é notável grande preocupação com o
grupo que não está tendo de modo facilitado o
acesso à educação.
Houveram também debates do Secretário Municipal da Educação no período de julho juntamente com educadores, pais e membros representantes das diretorias regionais de
ensino por meio da plataforma do Youtube no
canal EducaprefSP.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

É notável também nessas transmissões
A fim de comprovar a veracidade das online na fala de educadores, pais, coordenainformações deste artigo utilizou-se variadas dores e alunos uma sensação de insegurança
referências bibliográficas. O método de pesqui- perante a atual situação da pandemia.
sa abordado neste trabalho foi qualitativo e proSeus dizeres principalmente descrecurou trazer as discussões decorrentes do possível retorno às aulas em tempos de pandemia. vem a preocupação de uma segunda onda de
transmissão da doença caso essas aulas retorO método escolhido qualitativo consis- nassem, visto que a questão de contato físico e
tiu na demonstração das falas e experiências aglomerações possam vir a acontecer.
de pais, alunos, professores e demais mestres,
O Secretário da Educação Municipal
doutores da educação e posicionamento da
Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) me- de São Paulo, Bruno Caetano, anteriormente
diante ao possível retorno das aulas em atuais enviou um protocolo às escolas onde são propostas todas as medidas recomendadas para
tempos de pandemia de coronavírus.
o possível retorno às aulas em 8 de setembro
Resumidamente as principais reflexões de 2020.
trazidas por meio da Escola do Parlamento demonstraram os anseios e angústias de educadores e demais componentes da comunidade
escolar. Através de todos os dados levantados
e apresentados compreende-se que há um
quadro muito defasado com relação ao acesso educacional perante o quadro de pandemia
mundial recorrente deste ano.

Foi notável principalmente a aflição
dos educadores da educação infantil diante da
possibilidade desse retorno. Eles questionaram
que no protocolo de retorno às aulas se orienta que haja o cuidar e o educar por meio do
contato físico, visto que são crianças pequenas
e estão em processo de desenvolvimento de
certa autonomia, visto que essa é uma forma
de transmissão do vírus.
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Baseado nas experiências dos últimos
anos de período de adaptação desses alunos
no ambiente escolar, visto que alguns tiveram
seu primeiro contato com a escola este ano,
observa-se que as crianças nas primeiras semanas sempre demonstram insegurança, manifestam choro, precisando de colo e carinho
das educadoras. Isso faz com que aconteça
um processo gradual de adaptação, contando
com a colaboração dos familiares pra que a
criança vá ganhando segurança e confiança.
Nas reportagens e neste material foi
possível observar que a transmissão do vírus
pode ser dada por meio do contato físico com
pessoas infectadas ou objetos contaminados.
Aos olhos tanto de pais quanto educadores se
nota que é praticamente impossível estar em
contato com as crianças sem que haja contato
físico.
Outra proposta vinda de Bruno Caetano era que os ciclos finais de cada fase pudessem voltar às aulas para compensar a defasagem da falta de acesso e ensino a uma grande
parte dos estudantes. Os grupos que voltariam
para as escolas segundo ele seriam o nono
ano, sexto ano e terceiro ano do ensino fundamental. Quanto à educação infantil, ele sugeriu
às crianças do final dos ciclos partes dos Centros de Educação Infantil (CEI) que possuem
por volta dos 3 anos e também o final do ciclo
da pré-escola por volta dos 5 anos de idade.
Ele mencionou a perda da vaga da
criança nas creches ou CEI ‘s caso não houvesse a frequência dessas crianças, visto que
há muita demanda e pouca oferta de vagas
nessa faixa etária que é a correspondente de
0 até os 3 anos. A ideia dele nesses encontros
on-line promovidos por meio EducaprefSP era
debater o possível retorno às aulas com a comunidade escolar, visando encontrar um acordo benéfico para todos.

Um critério destacado como fator decisivo para o retorno às aulas é a diminuição dos
casos de COVID-19 e mortes no município.
No material enviado às escolas são orientadas
medidas sanitárias indicadas para que seja
prevenido o contágio deste vírus, que são as
mesmas já citadas anteriormente pelo Ministério da Saúde.
Há orientações para os transportadores escolares seguirem caso as aulas venham
a retornar. A questão seria se realmente seria possível não haver o contato social nesse
transporte. Um critério informado pela OMS
mostra que geralmente as crianças são assintomáticas, não sendo possível detectar com
facilidade aqueles que supostamente estejam
infectados.
Não poderão retornar ao trabalho pessoas consideradas da classe de risco como:
“idosos, pessoas com asma, problemas de
coração, diabéticos, doenças crônicas, etc.”
(OMS, 2020) Este fato compromete que parte dos funcionários não retornem ao trabalho
possivelmente. Como medida de solução, o
secretário informou a aprovação de pessoas
que participaram do concurso de auxiliar técnico de educação e contratações temporárias
de professores. Ele sugeriu dividir os alunos
das mesmas séries e salas em outras salas da
escola, visando evitar aglomerações.
A reação de pais e funcionários da
educação demonstrou muita insegurança, pois
mesmo com poucas pessoas o que se observa nas pesquisas feitas pelos educadores é
que somente uma parcela muito pequena das
escolas tem estruturas adequadas para atender às demandas sanitárias recomendadas
pelo protocolo de volta às aulas. Além disso,
há uma preocupação quanto à saúde emocional tanto dos professores, pais de alunos e dos
próprios estudantes, visto que eles perderam
entes queridos devido essa doença e veem
com frequência pessoas da sua região serem
contaminadas.
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ANÁLISE
Os relatos de profissionais da área da
educação, pais e alunos mostram as angústias
e inquietações desses perante a atual pandemia que o mundo passa. Foi necessário o exercício da escuta, análise e reflexão perante os
fatos apresentados sobre o baixo atendimento
aos alunos no processo educacional devido a
essa doença terrível.
O sentimento de incerteza perante o
futuro é presente, sensação de impotência perante o vírus, medo de ser contaminado, contaminar outras pessoas e perder entes queridos.
É possível notar através das reportagens um
crescente aumento de doenças relacionadas à
saúde emocional das pessoas.

Os familiares com certeza tiveram que
se adaptar a uma nova rotina onde alguns se
comprometem com seu trabalho através do
home office, ou seja, trabalham em casa por
meio da internet em seu computador. Outros
já retornaram a seu trabalho presencial, tendo
diariamente se exposto ao risco de ser contaminado pela atual doença dessa pandemia.
Outra adaptação foi de terem as crianças o
tempo todo em casa, visto que o atendimento presencial nas escolas foi interrompido por
tempo aparentemente indeterminado.

Com certeza se vive uma situação desafiadora, onde o isolamento social se faz obrigatório para que se consiga diminuir os números de infectados e possíveis mortes. A rotina
de todos mudou, mas mudou para que haja um
controle da atual situação pandêmica. A incerFicar em casa, aparentemente traz se- teza paira as portas, mas aqueles que estão
gurança, porém as pessoas podem correr ris- vivos precisam ter forças e seguir orientações
cos ao comprar algo, ingerir, tocar ou entrar da saúde para lidar com esta doença.
em contato com alguém que saiu e sem saber
Os debates da Escola do Parlamentiveram contato com aqueles que possuem a
doença atual podendo vir a ser transmitidas. to auxiliaram a refletir nessas mudanças, as
São riscos que sem dúvidas todos no mundo mesas participativas mostraram bem também
todo estão correndo, gerando uma sensação essas realidades. A grande maioria que participou nesses debates quer ver seus anseios
de ansiedade na população.
atendidos, visando que mais pessoas tenham
Nesse ínterim, o protocolo de retorno suas vidas preservadas e menos pessoas seàs aulas visa atender a atual demanda de ex- jam infectadas.
clusão de ensino escolar, mas ao mesmo tempo que traz uma solução leva outros problemas
à tona. Os noticiários nos informam que devido
a essa pandemia muitas pessoas foram demitidas, aumentando a pobreza no país e também
a fome. Há neste meio organizações que têm
auxiliado muito as pessoas carentes nesta triste situação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo desse artigo foi realizado baseando-se nas falas de educadores, pais e alunos
das escolas municipais de São Paulo, também foi analisada as falas de especialistas desta área
e posicionamento da prefeitura relacionado ao retorno às aulas no atual tempo de pandemia.
Compreende-se que o possível retorno às aulas em setembro poderá ocasionar uma
segunda onda de contágios, sendo muito arriscado, podendo além de talvez ter o aumento do
número de infectados, haver mais óbitos.
As causas que levaram os alunos do municipal de São Paulo a ficarem isolados sem
dúvida nenhuma tinham como objetivo evitar consequências desastrosas. O isolamento é uma
forma também de auxiliar que os hospitais não estejam abarrotados de pacientes, não podendo
oferecer um bom atendimento principalmente aos que mais necessitam.
Foi fundamental constatar através das transmissões on-line da Escola do Parlamento que
as escolas não estão preparadas em sua grande maioria para retornarem às aulas. Somente
uma parcela muito pequena de instituições municipais de ensino tem estrutura para atender as
adaptações sanitárias e medidas preventivas para evitar a transmissão comunitária do coronavírus.
Nas falas de educadores com mestrado, doutorados, representantes das diretorias regionais de ensino é notável uma grande preocupação com esse possível retorno. O sentimento
é de insegurança, angústia e ansiedade perante ao futuro.
O teste de algumas vacinas no mundo ainda estão em processo e no Brasil a realidade
mostra que o Instituto Butantã irá iniciar o teste. Ainda não é imediato é possível a cura dessa
doença. Cientistas do mundo todo estão incansavelmente procurando meios de conter a atual
pandemia.
Através do diálogo, escuta participativa e colaborativas discussões que ocorrem em
conjunto com Bruno Caetano, representantes escolares, pais e alunos é possível verificar o posicionamento destes. O secretário Bruno defende o retorno a volta às aulas, mas se demonstrou
aberto ao debate, respeitando as diversas opiniões manifestadas durante a discussão. Ele deixa
claro que tudo dependerá da queda dos índices de contágios no município estudado.
Ele defende o retorno das aulas dos terceiros, sextos e nos anos do ensino fundamental
que são finais de ciclos. Tem como proposta o retorno também das crianças de 3 e 5 anos da
educação infantil. A condição é que os alunos sejam separados em mais de uma sala, de forma
que a aglomeração não ocorra.
É notável nas reportagens que as medidas utilizadas atualmente como forma de ensino
não tem atingido uma grande maioria de estudantes. O processo de ensino-aprendizado foi
interrompido pelo fato dos materiais não terem sido recebidos por todos os alunos por meio
do correio visto que os endereços estão desatualizados e uma pequena minoria tem acesso a
internet, um meio utilizado para ensino na atualidade perante a atual pandemia.
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Alguns pais retornaram a seus trabalhos presenciais e apresentam dificuldades de ter
com quem deixarem os filhos visto que as escolas estão fechadas, mas mesmo assim eles têm
se adaptado, seja alguns trabalhando home office, outros adaptando seus horários para que
atendam as necessidades de seus filhos e de seu trabalho.
A escola era um dos meios seguros que a criança recebia alimentação e estava de certa
forma protegida e aos cuidados de educadores, livres de participarem de situações que venham
trazer risco às crianças. Não é possível ver um retorno de aulas para a educação infantil visto
que o cuidar está extremamente ligado ao educar, principalmente nos primeiros anos de vida.
Os pais, alunos, professores e demais pessoas relacionadas à educação passam por
um período de instabilidade emocional, onde o medo de contágio e morte são riscos nesta atual pandemia. A medida aparentemente adequada seria o retorno com os alunos dos finais dos
ciclos do ensino fundamental para que consigam recuperar o tempo perdido de aprendizagem
e atender aqueles que foram privados de participar do processo educacional. Seria uma minoria
mas já seria um começo para solucionar uma parcela do problema atual.
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AGRESSIVIDADE INFANTIL O USO DE
INSTRUMENTOS DA ARTETERAPIA EM
CRIANÇAS DE 3 a 6 ANOS

RESUMO: É comum encontrarmos casos de agressividade infantil no ambiente escolar e há
diversas explicações para este comportamento. O presente artigo tem como objetivo relacionar a arteterapia como instrumento para amenizar a agressividade na segunda infância (3 a 6
anos de idade) no âmbito escolar, além de fazer um apanhado das técnicas arte terapias mais
indicadas para educação infantil (recorte e colagem, modelagem, pintura, teatro, música e desenho). Por meio de pesquisas bibliográficas, pretendeu-se confirmar a eficácia da arteterapia
e apontar algumas diretrizes ao educador na aplicação das artes em pré-escolares. Concluiu-se que é de primordial importância a utilização das artes na pré-escola, pois seus conteúdos
permitem incrementar a imaginação, criar ou transformar o interior da criança, inventar e
expressar seus sentimentos e pensamentos, amenizando episódios agressivos.

Palavras-chave: Arteterapia; Agressividade Infantil; Segunda Infância; Técnicas Arteterapias;
Pré-escolares.
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INTRODUÇÃO

A

s primeiras interações dos bebês com o mundo ocorrem numa comunicação não
verbal. A criança, desde os primeiros dias de vida, manifesta suas necessidades
chorando e, na maioria das vezes, é entendida e atendida. São expressões emocionais que fazem parte do repertório padrão de toda criança.
Várias etapas do crescimento físico, intelectual e psicológico se dão rapidamente e englobam a primeira infância (0 a 3 anos) até alcançar a segunda infância (3 a 6 anos) quando
então muitas dissonâncias de comportamento surgem e são amenizadas e/ou controladas durante o processo de crescimento.
A passagem emocional da segunda infância nem sempre é entendida plenamente pelos
pais e educadores, e assim seu significado merece um estudo constante e aprofundado.
A principal problemática que se coloca, no universo infantil, com referência às emoções,
é encontrar maneiras de enfrentar a questão da escola. Há crianças que nesse ambiente se
revelam tímidas demais, indóceis ou ariscas, sendo que as agressivas são as que mais exigem
cuidados.
Uma criança agressiva em uma instituição de ensino significa uma ou mais crianças
agredidas, ambas precisando de acolhimento e compreensão. Assim, cabe ao bom profissional
buscar entender o comportamento infantil para levantar as possibilidades de educar, direcionar,
além de dar apoio às famílias na condução dessas crianças a uma convivência harmoniosa com
as demais.
Sabe-se que a infância é a idade das descobertas que acontecem por meio de mediações. Enquanto a criança relaciona-se com o meio, ela também satisfaz, em grande parte,
seus interesses, necessidades e desejos particulares, sendo a escola um meio privilegiado de
inserção na realidade. Lá a criança pode refletir, ordenar, desorganizar, destruir e reconstruir seu
mundo.
Uma criança que se mostra deslocada, tímida ou agressiva pode acabar mudando a forma de se expressar, analisar, criticar e transformar sua realidade. Entre as ferramentas que são
oferecidas para a auto expressão do pré-escolar, destacam-se os jogos, as brincadeiras e as artes, como o desenho, este inerente na criança, sendo sua forma simbólica preferida de trabalhar.
Quando o ambiente escolar é propício e a criança possui todos os requisitos para que
se possa desenvolver, nada a impede em sua caminhada. Porém, sabe-se que muitos são os
entraves psicológicos que ela encontra pelo caminho, seja em seu âmbito familiar, seja em sua
estrutura pessoal, seja em seu núcleo de convivência escolar.
A criança de pouca idade não consegue falar abertamente sobre seus conflitos e angústias. Muitas vezes só sinaliza de forma não verbal que precisa de ajuda. Suas mudanças para
comportamentos impróprios podem estar demonstrando que algo lhe incomoda. A linguagem
não verbal da arte mostra-se então ideal para que a criança expresse seus sentimentos, sejam
eles bons ou angustiantes. A arte funciona para ela como uma forma de se conectar com o
mundo interno e se harmonizar com o externo.
Assim, levanta-se a seguinte questão: Como o educador pode utilizar de técnicas da arteterapia para amenizar comportamentos extremos em crianças entre 3 a 6 anos? E esta questão
depende de outra ligada a ela: Na arteterapia, quais das suas técnicas têm sido aplicadas em
crianças da segunda infância com bons resultados?
A pesquisa aqui apresentada tem por objetivo confirmar a eficácia da arteterapia e apontar algumas diretrizes ao educador na aplicação das artes em pré-escolares. Foi escolhida como
metodologia desta pesquisa o levantamento bibliográfico, que considerou obras especializadas
em educação e arteterapia, além de artigos, trabalhos de conclusão de curso e papers sobre o
comportamento infantil na segunda infância com enfoque na arteterapia.
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As emoções negativas são expressas de jeitos
diferentes a cada etapa da vida. No primeiro
ano, o medo e as sensações de desconforto
É difícil para os adultos aceitarem a causam raiva e hostilidade que desaparecem
ideia de que uma criança pequena possa ter assim que são eliminadas as causas.
outros sentimentos que não sejam de carinho
Nos anos seguintes, pré-escolares,
e amor pelos outros ao redor. Porém todo ser
humano desde que nasce tem sentimentos po- os sentimentos hostis vão sendo dirigidos a
sitivos e negativos e apenas com a socializa- pessoas ou coisas. A criança descarrega sua
ção é que consegue não expressar emoções agressividade de forma direta, imediata e indiscriminada, batendo com toda força que consepouco aceitáveis.
gue (NOSSAS CRIANÇAS, 1970, p. 559).

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
NA SEGUNDA INFÂNCIA

A sociedade condena a raiva e a hostilidade, que levam adultos e crianças a comportamentos agressivos, desobedientes ou autoritários e uma das regras sociais que desde
cedo é ensinada é a de que se deve reprimir
esses impulsos e não dizer abertamente tudo
o que se pensa e sente.
Uma vez que a capacidade de ter sentimentos hostis é inerente à personalidade desde
a infância, ela pode se desenvolver de variadas
formas, ao longo do amadurecimento humano.
Normalmente, com o tempo, as crianças aprendem não só a controlar os sentimentos hostis,
como também a expressá-los de maneira adequada (NOSSAS CRIANÇAS, 1970, p. 1462).
A agressividade, no corpo deste trabalho, será tratada como a expressão hostil, ou
“luta”, no sentido de a criança impor a própria
vontade ou, ainda, defender os direitos que
acredita ter. No entender do psicanalista inglês
Douglas Winnicott (1994), a agressividade faz
parte da “força vital”, que pode converter-se
em vitalidade muscular e em comportamento
integrado ou não. A principal maneira de aproveitar essa força é o modo como a criança é
acolhida no seu meio: a diferença entre crianças agressivas e não agressivas vai depender
se este meio irá estimular ou inibir o potencial
delas.

Nesse período, toda criança tem um
excesso de curiosidade que a leva a mexer em
tudo, se jogar, jogar as coisas longe, pisar, desmontar, quebrar, e por isso é foco de repressão
por parte dos adultos. Os “nãos” que houve
geram nela raiva contra os que a querem cercear em seu desejo de explorar o mundo. Os
acessos de raiva podem ser diminuídos, sem
que as regras de comportamento sejam relaxadas, com atitudes sensatas de afastamento
de objetos frágeis e disponibilização de outros
que, mesmo que sejam quebrados, satisfaçam
a ânsia infantil de experimentação (Ibidem, p.
1462-3).
Já afirmava Winnicott (1998, p. 175)
que é preciso “que o adulto entenda, aceite
e valorize que a criança necessita derrubar a
torre de blocos de montar para que ela possa
valorizar a sua própria capacidade de construir
torre de blocos”. Ou seja, para poder entender a própria capacidade de aprendizagem, ela
precisa desconstruir ou destruir.

Ao chegar aos 4 ou 5 anos, em meio a
um processo de socialização, paulatinamente
a criança passa a liberar suas emoções de forma mais controlada pois manipula melhor seu
controle interno. Porém, a agressão verbal continua, sendo que todos os impulsos destrutivos
só estarão sob controle caso o processo de
A agressividade se apresenta de diver- socialização siga sem entraves.
sas formas, além da pura agressão física como
as mordidas, os chutes e os tapas. Ela pode
ser ainda, resistência, negação e até inação.
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Os comportamentos negativos mencionados constituem grandes problemas para os
profissionais de educação pré-escolar, já que
estes precisam encontrar as formas mais adequadas para lidar com as liberações emocionais extremadas dos pequenos.

No desenvolvimento humano influem o
ambiente e a hereditariedade, que exercem interação mútua e contínua. Nesse processo surgem padrões de comportamento sensório-motor, mental e social bem previsíveis. Ou seja, os
padrões podem ser influenciados pelo ambiente e pelos traços hereditários encaminhando
Para Candreva et alli (2009), o ambien- a criança para atitudes igualmente previsíveis
te familiar é um dos fatores de grande influên- (LA TAILLE, 1992).
cia nos comportamentos positivos ou negativos
das crianças. Os autores afirmam que o bebê
A criança, nos seus primeiros anos de
desde cedo já sente se é aceito ou não e isso vida, tem uma sensibilidade específica que a
tem consequência no seu comportamento.
ajuda no seu desenvolvimento e desperta suas
características básicas. Ou seja, as experiênBuscando amparo em diversas fontes cias vividas, antes e durante tal fase, podem
os mesmos autores acreditam que:
reforçar ou amenizar os traços da sua personalidade.
Nas famílias, em que não há demonstrações
de afeto e afeto, as crianças são extremamente agressivas. Também ambientes familiares coercivos, com punições, ameaças, provocações
entre os membros familiares, contribuem para o desenvolvimento da agressividade nas crianças (Idem).

Ao tomar conhecimento da própria individualidade, a criança vai caminhando para um
viver independente, busca se afirmar, se ajustar
e, dependendo de sua personalidade básica, torna-se mais ou menos agressiva quando encontra obstáculos que a impeçam de alcançar seus
objetivos. Isso ocorre, normalmente, na fase de
Razões possíveis dos comportamenadaptação da primeira para a segunda infância.
tos impróprios infantis são a insegurança e o
excesso de tensão, sendo que seus comporO epistemólogo e psicólogo Jean Piaget
tamentos agressivos podem estar ligados a (1985) indica o estágio pré-operatório (2 aos 7
(NOSSAS CRIANÇAS, 1970, p. 560):
anos) como ambiente de desenvolvimento da
agressividade, pois a criança, nessa fase, vê o
a) busca de uma defesa por recear por sua segurança; mundo com visão particular, concentrando-se
b) desejo de chamar a atenção sobre si;
no eu e considerando que tudo ao seu redor lhe
c) ciúmes;
pertence. Assim, ao tentar resolver as próprias
situações, pode lançar mão de violência, based) incapacidade de desenvolver um relacionamento;
e) dificuldade na adaptação a situações novas (divórcio ada no egocentrismo, que manda conquistar o
que imagina ser seu por direito, numa tentativa
dos pais, por exemplo);
f) exigências que não consegue ou não sabe como de adaptação.
cumprir.

Evidentemente, todas essas atitudes
da criança são naturais, pois fazem parte dos
mecanismos de desenvolvimento infantil, apenas revelando sua “imaturidade, impulsividade,
desconhecimento dos mecanismos adequados de expressão’’. A agressividade vai se acumulando e é descarregada em seguida, sob as
formas que a criança conhece” (Idem).

Por outro lado, a autoestima ameaçada também faz emergir a agressividade, já que
a frustração diminui a tolerância e desencadeia
uma reação, que geralmente inclui a raiva. A
criança ainda não compreende os sentimentos
do outro, nem percebe o sofrimento dele; em
tese, age como se fosse invencível, e, principalmente, como se fosse o centro de qualquer situação. Nessa circunstância, nem sempre a escola
e a família colocam claro os seus limites.
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O comportamento negativo é primordialmente a busca do equilíbrio pelo indivíduo
que quer ajustar-se ao convívio social, encontrar auto satisfação e auto afirmação por uma
questão de sobrevivência, e pode até ser percebido como um mecanismo de adaptação,
mesmo que impróprio.

A agressividade, geralmente, está ligada a uma atitude de defesa, sendo recurso dos
mais fracos e menos criativos em seu instinto
de sobrevivência. Ou seja, a falta de maturidade leva a criança a ser agressiva quando
não tem consciência de seu valor e sente que
pode perder terreno para o outro. Portanto, o
objetivo não deve ser procurar eliminar todas
as situações de frustração da criança. O que
deve ser feito é explicar-lhe que é normal ter
sentimentos ruins e que aos comportamentos
agressivos é que se deve colocar limites.

Muitas pesquisas ressaltam o mal que
acarretam os pais e familiares que estimulam
a agressividade na criança em seus primeiros
anos. Eles querem que ela seja “esperta”, capaz de se impor e se sobressair de qualquer
forma, porque os “bonzinhos” são perdedores
Além de ensinar à criança, e aos que
e sempre ficam para trás.
cuidam dela, habilidades de comunicação e negociação perante os limites, o educador pode
Além desses, há aqueles que, diante contribuir elaborando esquemas de apoio para
de uma criança que joga objetos no chão, bate a criança e para sua família (TRAIN, 1999, p.
ou morde, reagem, batendo nela ou a ordem 217). Outra ação eficaz é procurar canalizar a
para “ensinar” como dói. Eles estão apenas va- agressividade da criança para atividades molidando a agressividade como um meio a ser vimentadas ou que desviem sua tensão, para
imitado, como bem provou o psicólogo cogni- que não descambe em agressão física (NOStivo Albert Bandura em seus experimentos nos SAS CRIANÇAS, p. 561, 1970).
anos 60, a que veio chamar de “aprendizagem
ou reforço vicário”.
A maioria das crianças com comportamento impróprio possui capacidade de adapMesmo que esse proceder dê resulta- tação para encontrar seu equilíbrio emocional,
dos imediatos, que o adulto consiga sustar os mas não sabe disso. Precisa que a ajudem a
comportamentos infantis impróprios, ele está encontrar as formas mais adequadas para que
apenas fazendo a criança recalcar suas emo- consiga diminuir suas frustrações perante a reções, o que trará consequências futuras ainda alidade. Assim, no capítulo a seguir, apresentapiores. A explosão emocional um dia se dará, rei a arteterapia e, em seguida, suas ferramenou a criança se tornará apática ou medrosa tas de intervenção no comportamento infantil.
(NOSSAS CRIANÇAS, 1970, p. 560).
Uma criança apática tem maior dificuldade de interagir, assim como uma criança dominada pelo medo, uma vez que a carga
emocional é muito forte e ela não tem como
expressá-la. O que pais e educadores devem
fazer em primeiro lugar é identificar as causas
do comportamento negativo da criança e as situações em que tais comportamentos ocorrem
(se estão ligados à falta de atenção, por exemplo). Depois devem intervir nos momentos em
que a criança se sente tensa e insegura, não
deixando de oferecer reforços positivos para o
aumento de sua autoestima.

A ARTETERAPIA APLICADA EM
CRIANÇAS
Basicamente a arteterapia seria a utilização de recursos artísticos, tais como desenho, dramatização, fantasia dirigida, movimento corporal, dança, pintura, argila, etc., com fins
terapêuticos. De acordo com Associação Americana de Arteterapia – AAAT (apud CIORNAI,
2004a, p. 8):
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Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no
contexto de uma relação profissional por pessoas que
experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida,
assim como por pessoas que buscam desenvolvimento
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre
os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas
podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico (apud CIORNAI, 2004a, p. 8).

flitos inconscientes projetados. É de se considerar, no entanto, que isso não se dá em um
único momento, mas se trata de um processo
que pode se estender no tempo (CIORNAI,
2004b, p. 26).

Já a professora Edith Kramer, que publicou Arte como terapia (1958), ressalta qual
seria a diferença entre psicoterapia e arteterapia: esta última possui um poder emocional
único que leva ao “desenvolvimento de uma
organização psíquica capaz de funcionar sob
Portanto, a arteterapia desenvolve os pressão sem fragmentar-se ou recorrer a medirecursos cognitivos e emocionais de um indiví- das defensivas nefastas” (Ibidem, p. 28).
duo, seja ele adulto ou criança, possibilitando
mudanças pessoais. A base científica desse
Em suma, um arteterapeuta busca criar
campo foi constatada após estudos que com- uma relação que a permita entrar no universo
provaram que a frequência de ondas cerebrais da criança e lá encontrá-la, onde está e não
de pessoas absortas em um processo criativo onde gostaríamos que estivesse (SANTOS,
mostrou-se similar ao tipo de ondas cerebrais 2005, p. 107). Na arteterapia o objetivo é proque ocorrem perante processos de auto rege- piciar a experiência mental que a arte oferece,
neração e cura (CIORNAI, 2004b, p. 81).
mas sem direcioná-la à perfeição ou discriminá-la. Por exemplo, não se deve interpretar gloComo coloca a AAAT, os arteterapeu- balmente o desenho que se vê, mas iniciar pela
tas surgiram para auxiliar na aplicação de ati- descrição das linhas, formas, composição, as
vidades artísticas objetivando a autoconsciên- categorias visuais e relações estruturais indecia e mudança mental e, para tanto, recebem pendentemente dos conteúdos implícitos ou
um treinamento multifacetado condizente: co- explícitos. Isto porque toda imagem ou símbolo
nhecimentos sobre desenvolvimento humano, baseiam-se em estatísticas, convenções cultuteorias psicológicas, prática clínica, tradições rais e teorias psicológicas diversas. Sendo asespirituais, multi culturais e artísticas e sobre o sim, o desenho de um indivíduo “desafia qualpotencial curativo da arte (Idem).
quer padrão generalizante e uniformizador”
(CIORNAI, 2004b, p. 43-44).
É de se considerar que em muitos casos o arteterapeuta precisa procurar especiaAo propor a atividade ou um tema para
listas, como psiquiatras e assistentes sociais, uma pintura, desenho ou dramatização, um arpara realizar um trabalho em conjunto, a fim teterapeuta deve fazê-lo sempre em conjunto
de não cair na armadilha de achar que dá con- com a criança e respeitando seus limites. O
ta de tudo, ou que só importa, por exemplo, poder artístico dentro dela será o mobilizador
a vertente psicológica (FERNANDES, 2004, p. da ação expressiva que fará “emergir o rele263). Como veio a ensinar a pioneira da arte- vante” nela e obter com isso um novo olhar
terapia, Margaret Naumburg, primeiramente em de sua situação, naquele momento existencial
sua pesquisa de 1947 e depois em sua obra (Ibidem, p. 52).
máxima de 1973, Introdução à arteterapia, “o
material (inconsciente) expresso no trabalho de
Nesse processo de autorregulação orarte” leva o adulto ou criança, à compreensão gânica, como é chamado, “desejos e necessido simbolismo de suas imagens, porque as as- dades da pessoa assumem dominâncias, que
sociações livres promovem insights dos con- são os movimentos de nossas tensões internas
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(desejos, necessidades)” e se destacam “forÉ de se considerar que quando “a
mando figuras motivacionais” (Ibidem, p. 57). criança não tem nem estrutura cognitiva nem
afetiva para lidar com o que se passa com ela,
Quando as dominâncias são mais neu- se não receber apoio de um adulto, suas difiróticas que espontâneas, a qualidade de inte- culdades provavelmente se tornarão cada vez
riorização e contatos mostra-se pobre. No caso maiores” (SANTOS, 2005, p. 104).
do desenho, a elaboração de figuras fracas,
desvitalizadas, mal definidas pode estar aponPor si só, a arte torna-se terapêutica
tando uma disfunção ou patologia que impe- por permitir descargas de tensão e possibilitar
dem a criança de processos criativos consigo a expressão e a representação de sentimentos,
e com o mundo (Ibidem, p. 60-61).
pensamentos, fantasias ou desejos expressos,
ou ocultos, de forma socialmente aceita (NORDaí então a necessidade de buscar GREN, 2004, p. 203).
uma forma de ela obter a adaptação saudável desejada. Num círculo virtuoso, adaptando
Sendo uma atividade prazerosa, quano meio a si através de uma assimilação sen- do acompanhada de conversas e reflexões, a
sorial, a criança provoca uma nova acomoda- arte faz com que a criança vá aclarando os
ção interior pela qual transforma “criativamente aspectos positivos e negativos da sua vida,
suas estruturas e seus esquemas internos para aprendendo a fazer escolhas e a se colocar
se adaptar, ajustar e responder às pressões, no lugar dos outros. Isso possibilita que tome
aos convites e às solicitações do meio” (Ibi- consciência da própria forma e daqueles que
dem, p. 70).
estão a seu redor” (Ibidem, p. 205).
Tal assimilação e expansão da consciência é o que propicia a aplicação das atividades artísticas, assim como ocorre em menor
grau com a contemplação da arte. À medida
que o sensório-motor do ser humano é ativado,
emoção, percepção, imaginação e cognição
são despertados, propiciando realidades alternativas (Ibidem, p. 73, 74).

As crianças mais velhas e os adolescentes conseguem refletir a respeito da arte que acabaram de realizar. Já as crianças pequenas consideram mais
fácil conversar enquanto realizam suas atividades.
É quando geralmente trazem à tona seus conteúdos emocionais e seus problemas (Ibidem, p. 208).

Nesse “conhecer-se pelos sentidos”,
ocorre uma mobilização de emoção porque
não só é um momento de “falar sobre”, mas
de nele reviver o conflito de forma amenizada
(NOGUEIRA, 20094, p. 219). A fala da criança
em primeira pessoa é a mais eficaz na arteterapia, como no exemplo dado por Nogueira
(2004, p. 222), em que a criança diz que é
uma árvore e que quando bate o vento ela fica
com medo de cair, demonstrando que está vivenciando naquele momento seus sentimentos
e sensações.

Dificuldades emocionais deixam a
criança meio “emperrada” no processo de desenvolvimento. Seus comportamentos se mostram inadequados e podem envolver: comportamentos agressivos, obsessivos, hiperatividade,
insegurança, isolamento, fobias ou distúrbios
variados (de motricidade, sono, alimentação),
além de dificuldade de relacionamento na família e na escola (distúrbios de conduta, escolaridade, sociabilidade) ou consigo mesma
(autoimagem e autoconceitos inadequados).
A escolha do material a ser ofereciNos casos mais graves, muitas vezes elas passaram por certas situações traumáticas que do também é de grande importância: “Cada
não conseguiram elaborar (NORGREN, 2004, material artístico possui seu correspondente
emocional, alguns materiais podem provocar
p. 202).
desprazer e momentos de medo ou repulsa,
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despertando às vezes experiências mais agresA psicóloga Axline se interessou pelo
sivas na exploração de brincadeiras simbóli- seu caso e conseguiu permissão para levá-lo
cas” (FRANCISQUETTI, 2005, p. 231).
à sala de brinquedos semanalmente por uma
hora. No começo, ele se mantinha silencioso,
Estudos apontaram que a criança observava as coisas e pouco falava. De raro
transparece o seu interior muitas vezes de for- em raro dizia: “Não gosto de portas trancadas”.
ma bem identificável:
Em certa ocasião, ela ofereceu potes de tinta
a dedo. Ele mergulhou um dedo em uma cor,
As crianças desenham coisas grandes depois em outras e constatou: “Oh, vamos emquando as consideram importantes. alguns bora, Dibs.
autores afirmam que o aumento do tamanho
pode ser consequência de uma formação reatiEsta é uma tinta muito tola. Vamos emva contra a ansiedade despertada pelo objeto, bora.” Limpou as mãos, balançando a cabeassim como sua diminuição estaria relaciona- ça em sinal de desagrado. “Tintas a dedo não
da com características de personalidade, como são do meu interesse, de modo algum. Pintarei
inibição e comportamento retraído (ibidem, p. uma gravura.” De início a pintura parecia ape250).
nas borrões, depois com outras cores ele deu
forma a uma casa e muito tímido disse: “Isto
Com base nos dados que consegue é... a casa de D.A (da psicóloga)”. Com um lánessas atividades artísticas com a criança, pis desenhou uma fechadura na porta e barras
reunidos aos dados do seu desenvolvimento, nas janelas. “Pode ser fechada. Trança rápido
ambiente escolar e familiar e a própria percep- com chave. E ainda tem um porão que é escução pessoal, o arteterapeuta vai formando um ro.” A psicóloga olhou a gravura, depois para
quadro que lhe possibilita elaborar hipóteses e o menino e disse: “Humm, tem chave e porão
escolher as atividades mais apropriadas, e pre- escuro”. Dibs tocou na fechadura, encarou-a e
ferencialmente aprovadas pela própria criança falou: “É sua casa, agora”.
(Ibidem, p. 231). Atuando dessa forma, o profissional da educação ou:
AS FERRAMENTAS DA ARTETERAPIA
o professor que compreender o valor da arte como espaço e expressão individual e grupal e de autodescoberta
e descoberta do outro, levando essa vivência para seu
espaço de trabalho, poderá promover ações educativas
mais eficazes, que possibilitam a revelação de coisas desconhecidas pelo próprio sujeito (FAGALI, 2005, p. 41).

Um exemplo de como a arte pode abrir
portas infantis é oferecido por Virgínia Axline
(1983, p. 69-70): Dibs era um menino de 6
anos que na escola desde os 4 intercalava violentos acessos de raiva com mudez e imobilidade absoluta, em total isolamento. Os profissionais da escola se perguntavam se ele seria
um retardado mental, como acreditavam seus
pais, ou uma criança cujos impulsos agressivos jamais seriam equilibrados por falta de
contato pessoal.

Entre a diversidade de expressões das
artes plásticas, ou outras modalidades artísticas, é de se notar que parte delas não se
adequam a qualquer idade. Para crianças de
segunda infância que ainda se encontram às
voltas com o desenvolvimento físico, a coordenação de movimentos e o amadurecimento cognitivo, sem falar do desenvolvimento da
fala, do vocabulário e da alfabetização, nem
todas as formas de arte são aplicáveis, como
é o caso das dobraduras/origamis ou os mosaicos, por exemplo.
Entre as mais apropriadas e passíveis
de serem aplicadas pelos educadores estão as
que já tradicionalmente existem no ambiente
escolar. A diferença está no modo da arteterapia oferecer esses fazeres artísticos, a frequência e o momento correto.
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O RECORTE E COLAGEM
De acordo com a arteterapeuta Ângela
Philippini (2009, apud SIMÕES, 2011), pode-se começar por essa arte já que é uma modalidade expressiva para o início do processo
terapêutico, primeiro por causa de sua pouca
dificuldade operacional e depois porque proporciona desdobramentos do processo por ser
integradora, estruturadora e ordenadora.

A colagem ou recorte ao permitir reutilizar elementos já construídos dá a eles um
caráter totalmente inovador, possibilitando a
criação de novas associações imprescindíveis
à produção de insights, despertados pela ação
de visualização do todo através das partes coladas (FREITAS, 2010).

A MODELAGEM

A terapeuta gestáltica Violet Oaklander
(1980) vem a ensinar que o processo de colagem pode ser bastante significativo já que é
uma atividade divertida e que ajuda a soltar
a imaginação. A criança tem a oportunidade
de se expressar, enquanto prática a experiência sensorial e isso tem como resultado uma
manifestação emocional que a faz se organizar internamente e atribuir novos significados a
suas vivências.

A massa de modelar (argila, massa
plástica, massa de pão etc.) permite uma diversidade de manipulações que podem ser sucessivamente desmanchadas sem fim. Oaklander
(1980) entende que a argila, sendo um material
flexível e macio, adapta-se às mais variadas necessidades (amassar, mexer, apertar, beliscar,
cortar, jogar, bater) e é especialmente atraente
para as crianças. Dá a oportunidade de fluidez
entre o material e quem o manipula como nenhum outro.

As arteterapeutas Sara Païn e Gladys
Jarreau (2001, apud MULHOLLAND, 2003, p.
71) sugerem abordar a colagem rasgando o
papel, em vez de cortá-lo. Do papel rasgado
pode-se passar a tecidos e materiais diversos,
cortados para serem colados em uma variedade de fundos (sulfite, cartolina, madeira, plástico, parede etc.). O papel também pode ser
amassado antes de ser colado.

Segundo Païn e Jarreau (2001, apud
MULHOLLAND, 2003, p. 69), o primeiro passo
no trabalho com massa de modelar é observar
as reações que o material provoca: algumas
crianças inicialmente tem receio em manipular
a argila por ser fria e molhada. A preferência
infantil é pela massa plástica (massinha) de cores vibrantes.

Inúmeros materiais se prestam a ser
recortados/colados, no que se conhece como
assemblage (composição artística feita de objetos díspares agrupados): revistas, jornais, madeiras, sucatas, lantejoulas, purpurina, papéis
de texturas diversas (celofane, camurça etc.),
materiais orgânicos (folhas, flores, casca de
árvore, sementes, macarrão, cereais); areia, tecidos (linhas, rendas, feltro, lã etc.), tampinhas,
conchinhas, bastando ter cola ou fita adesiva.

De acordo com Oaklander (1980), a
modelagem é ótima para crianças com baixa
autoestima, uma vez que é difícil cometer um
erro ao trabalhar com esse material e porque
traz satisfação pelo simples ato de ela criar
seja o que for. Já para as agressivas, se mostra
ideal para descarregar a raiva: a criança acaba
batendo fortemente o quanto quiser na massa
sem ser cerceada.

Subjetivamente, o recortar ou rasgar
corresponde à vivência de cortes, rupturas,
separações, enquanto a colagem favorece a
organização de estruturas pela junção e articulação de formas prontas, levando à reparação
(MEDEIROS, 2010).

E as crianças que falam demais, enquanto trabalham, descobrem que podem se
expressar melhor sem usar uma enormidade
de palavras. Algumas dão preferência a conversar consigo mesmas ou com outras crianças enquanto trabalham o material, partilhando
na ocasião ideias e pensamentos. É por meio
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da apresentação da modelagem à criança que,
se há compulsão de limpeza, ela se revela
mais claramente. Apesar da repulsa pelo material, a criança pode se sentir fascinada e acabar experimentando o material pouco a pouco.
Crianças que têm problemas de evacuação
também podem se beneficiar do trabalho com
a massa de modelagem (OAKLANDER, 1980).
A arteterapeuta e psico-oncologista
Regina Chiesa (2004, apud FREITAS, 2010,
p. 37) veio a salientar que a argila se destaca
como um dos materiais com ação curativa mais
eficaz na agressividade disfuncional infantil. O
material oferece uma certa resistência ao seu
manipulador e na agressividade é importante
para a criança possuir um elemento que se coloque como seu “oponente”, fazendo com que
mobilize suas próprias energias na tarefa até alcançar alguma liberação ou catarse emocional.

ou quando é melhor permanecer em silêncio
(Idem).
Tanto a aquarela quanto a tinta a guache são apreciadas pelas crianças apesar de
após a secagem mostrarem pinturas opacas.
A pintura com sopro ou com cola colorida são
outras variantes também do gosto delas. O método de dobrar o papel para duplicar a parte
pintada pode propiciar manchas que induzem
as crianças a apontar semelhanças com figuras num jogo de imaginação. A textura grossa
da pintura a dedo pode não só servir para ser
espalhada com as partes do corpo, como também ser manipulada com esponjas, escovas
de dente, folhas, bolinhas de gude (rolando),
colheres ou garfos de plástico, causando diferentes efeitos no papel (MEDEIROS, 2010).
“As técnicas de criação de carimbos
com tintas são bastante apreciadas pelas
crianças neste período. O interesse maior é carimbar diferentes suportes e o próprio corpo”
(DINIZ, 2004). De acordo com Philippini (2009,
apud SIMÕES, 2011), a pintura, por proporcionar criações sem formas, muito auxilia na percepção e exploração do jogo simbólico.

Além de possibilitar criações tridimensionais, a massa de modelar pode servir de
base para a criança carimbá-la com objetos
(ou envolvê-los) ou utilizá-la para fazer pequenas assemblages. Observar que, além da tradicional massa artesanal feita de leite, farinha
e sal, pode ser oferecida uma outra composta
de leite em pó, achocolatado e leite de coco
Apesar de bidimensional, a maior qua(SIMÕES, 2011), que além de servir para a lidade da pintura é que “podemos criar superfímodelagem pode ser comida com mais gosto. cies que libertam dos traços limitadores impostos pelo desenho” (CHRISTO e SILVA, 2008,
apud MEDEIROS, 2010). E ao observar os
A PINTURA
trabalhos terminados, “não importa que essas
As crianças adoram pintar, explorar as pinturas sejam de todo desprovidas de qualidacores e as sensações que elas provocam, têm de estéticas. O que importa é propiciar à imaprazer em manipular sua consistência e se en- ginação oportunidade para desenvolver livre
cantam com o brilho das tintas. Com pincéis, jogo e que o indivíduo participe ativamente dos
com os dedos, a mão inteira e até o pé, muitas acontecimentos imaginados (NILSE SILVEIRA,
crianças se concentram em silêncio ao traba- 1982, apud SILVA, 2011).
lhar, enquanto deixam a pintura e suas emoções fluírem calmamente (OAKLANDER,1980).
A fluidez da tinta faz emergir emoções
diversas, pois a tinta não permite tanto controle
quanto os materiais mais secos. Observando
a criança, o terapeuta pode perceber sua concentração e quando é possível intervir falando
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O TEATRO
Segundo a doutora em psicologia Maria de Lima Salum e Moraes (1988, apud MULHOLLAND, 2003), as crianças passam um
terço do tempo brincando de faz de conta. Podem interpretar a mãe, a professora, familiares
ou qualquer outro personagem que queiram,
mas sempre transitando entre a restrição da
vida real e a liberdade da imaginação. Em seu
mundo fictício, a criança expressa suas vivências e seus sentimentos e os projeta na realidade objetiva, mas transformados. Incorporar papéis é uma forma de alcançar a compreensão
do mundo ou elaborá-lo à sua maneira.

Segundo Oaklander (1980), a criança
pode ter maior facilidade em falar por intermédio de fantoches, marionetes e bonecos, pois
proporcionam certo distanciamento, o que dá
a ela segurança para revelar alguns dos seus
pensamentos mais secretos. “O teatro permite ser bom e ruim. Ser o mocinho e o bandido. Ser a luz e ser a sombra. Será tudo. E
assim, ter a liberdade de escolha na vida cotidiana” (JITMAN VIBRANOVSKI, 2002, apud
MULHOLLAND, 2003).

A MÚSICA
De acordo com a psicóloga Regina
de Castro Chagas Pereira (1976, apud MULHOLLAND, 2003), a dança e a música integram melhor o mundo interior. A energia psíquica procura formas de liberar-se e que lhe dê
um propósito e harmonia. As vibrações musicais, carregadas de emoção, permitem à criança descarregá-las num extravasamento sem
receio de exteriorizá-las.

Conforme essa mesma psicóloga ensina, a representação dramática permite que
a criança expresse o que lhe impactou, o que
lhe causou prazer ou desprazer ou o que não
entendeu e lhe gerou temor. Ela pode reviver
experiências carregadas de emoções, tendo a
oportunidade de percebê-las de um novo ponto de vista. Assim, os jogos dramáticos proporSegundo o musicoterapeuta argencionam a redução do medo e da ansiedade
que certas situações produzem ou produziram tino Rolando Benenzon (1988, apud MULHOLLAND, 2003), a música é a expressão
na vida real.
que mais abarca a totalidade do indivíduo, porNo entender de Oakland (1980), a que atinge a totalidade do seu corpo. Ao se
criança ao participar do jogo da dramatização observar uma criança batendo ritmicamente
ou da pantomima (teatro sem palavras), não em um instrumento musical ou em um balde
apenas fala da dor que sente em seu interior, até destruí-lo, por exemplo, se nota a energia
mas a revive e dá a essa dor uma outra voz. comprimida irradiando de dentro do seu corpo
Permite que suas partes reprimidas emerjam para fora dele.
ou experimentem a absorção, excitamento e
Oaklander (1980) comenta que a utiliespontaneidade que lhe foram em algum mozação da música trouxe resultados em casos
mento negadas.
onde outras tentativas suas haviam falhado. Ela
Ao pensar, observar e atuar como o ou- permite um incremento no campo de atenção
tro, a representação teatral facilita a percepção da criança e aumenta sua tolerância à frusdos que estão ao seu redor e exercita a criança tração. As tensões diminuem à medida que a
em sua forma de se comportar em socieda- música torna a sua realidade mais agradável.
de. A representação da sucessão temporal de Essa mesma autora veio a afirmar que o uso
eventos, permite que a criança possa integrar à de canções populares têm mais força do que
sua experiência o significado das relações cau- livros de contos. As canções levam vitalidade,
sais do cotidiano ou situações mais abstratas beleza e força às emoções, à imaginação e à
(MORAIS, 1988, apud MULHOLLAND, 2003). experiência com mais suavidade que os textos.
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O psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky
(1988, apud PEREIRA, 2009) menciona sobre
a existência de um “certo grau de abstração”
no procedimento da criança que desenha, devido à liberação de conteúdos da sua memória. Nesse processo existe o reconhecimento
de que a linguagem verbal é o apoio da linguagem gráfica constituída pelo desenho. A criança desenvolve seu desenho de acordo com o
que faz sentido para ela. O final da realização
Em resumo, a dança, o canto, o fazer é o momento em que a própria criança diz o
musical colaboram para o reforço do sentido resultado do desenho.
de identidade, a autoconfiança, a autodiscipliO educador norte-americano Viktor
na e tem o poder de relaxar ou animar, dependendo do que é projetado na música (COSTA e Lowenfeld (1977, apud PEREIRA, 2009) ressalta a importância do desenho para a construção
BENENZON, apud MULHOLLAND, 2003).
da capacidade criativa, representativa da criança e de um veículo de sua auto expressão. É
O DESENHO
preciso lembrar que a representação gráfica,
o desenho que a criança realiza tem que ser
O desenho é uma das linguagens tralevado em conta como um resultado de sua
dicionalmente mais presentes na educação inatividade intencional, individual e que envolve
fantil. Segundo o Dicionário Larousse da Línos seus aspectos emotivos e cognitivos no seu
gua Portuguesa (2005), o desenho é definido
ajuste à realidade com a qual convive (ORTEcomo a arte de representar, com lápis, caneta
GA & MANZANO, 2011).
ou pincel, a forma e os valores de luz e sombra
de um objeto ou figura. Desenhar é uma ativiAssim é importante considerar que o
dade complexa que envolve o cérebro como
primeiro intérprete de um desenho é a própria
um todo, para sua percepção e execução, “exicriança e para compreendê-lo também é negindo a participação funcional dos dois hemiscessário haver a liberdade de expressão e que
férios cerebrais, por meio de suas atividades
se acompanhe o processo de sua produção
paralelas e complementares” (FRANCISQUET(PEREIRA, 2009). É essencial, no entanto, dar
TI, 2005, p. 244).
oportunidade para que a criança desenhe livremente, em suportes de diferentes tamanhos e
Segundo a psicopedagoga Mônica
texturas (papel craft, papel sulfite, panos, paiCintrão (2009) a criança utiliza o desenho
néis, cartolina, tecido, areia, chão, parede), em
para manifestar o que sente sobre si mesma
variadas posições e com diversos materiais
e o mundo. Dessa forma, passa a compreen(giz de cera fino e grosso, caneta hidrográfica,
der suas emoções, conceitos, interpretação
lápis de cor, pincel atômico).
de valores e normas da sociedade. Além de
demonstrar afetividade pelos amigos e família,
Quando a criança já apresenta certo
através do desenho, a criança descobre que é
domínio de seus movimentos, devem ser sugepossível inventar e fantasiar.
ridas diferentes propostas como desenhar em
vários tempos e ritmos, ou incentivar o desePara Jean Piaget (1972, apud PEREInho coletivo. Ao brincar desenhando e deseRA, 2009), o desenho aparece no período simnhando brincando, a criança vai descobrindo
bólico, um período que é marcado pelo desennovos prazeres e desafios dessa experiência,
volvimento da capacidade de representação.
novas formas de se relacionar com o mundo
A evolução do desenho acontece em conjunto
(AUGUST, 2011).
com o desenvolvimento da cognição.
No pensar da musicoterapeuta Clarice
Moura Costa (apud MULHOLLAND, 2003), tocando, ouvindo ou movimentando-se, a criança
se vê livre dos constrangimentos da palavra e
também pode se transportar para um mundo
interior mágico e prazeroso. Ao escutar ou ser
escutada, dá início a uma forma precária de
percepção do outro, porque surgem vínculos
estimulados pelo que foi compartilhado.
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O FAZER ARTÍSTICO COMO
INSTRUMENTO DOS EDUCADORES
Ao desenhar, pintar, rabiscar, cantar,
dançar, as crianças sentem prazer, utilizando
sua imaginação para criar ou transformar os
materiais, inventando sempre o novo, o diferente e o inusitado. A expressão artística sempre
resulta em um registro de sua personalidade.
É necessário destacar que o educador
deve oferecer para seus alunos a maior diversificação possível de materiais, e fornecer suportes, técnicas e desafios, mas sempre permitindo a escolha de expressão e exploração
dos novos conhecimentos. Conforme vem a
ensinar Coutinho (2005, p. 62):
Ao pintar, desenhar, modelar, a criança se encontra diante de múltiplas possibilidades criativas, explorando os materiais, o que se constitui em uma atividade enriquecedora, que combina e aguça todos os
sentidos. Não há necessidade de “ensinar” a criança. Ela deverá ter tempo para entrar com o material,
experimentar, tentar, ousar, vivenciar. Cabe ao adulto acompanhar este processo para que a experiência seja segura, estimulando as crianças, aceitando
suas produções sem julgamentos de natureza estética, sem apontar “erros” ou “equívocos”, pois aquela
é sua possibilidade de registro afetivo, de externalização de seu mundo interior (COUTINHO, 2005, p. 62).

Ao valorizar a arte na escola, o professor conduzirá o aluno a se interessar por suas
próprias produções e as de seus colegas, bem
como pelos diversos tipos de expressões artísticas. Os materiais oferecidos devem propiciar
à criança o máximo de contato. Por isso, deve
ser permitido a elas amassar, morder, colocar
no próprio corpo, “permitindo assim seu reconhecimento e ter seus significados e símbolos
compreendidos através do movimento, da manipulação e de todos os canais sensoriais” (DINIZ, 2004).

Segundo Urrutigaray (2008), através
das expressões criativas, dinamizadas por
meios plásticos ou performáticos, o “universo”
de cada criança tem a possibilidade de ser
explorado tanto em suas dimensões caóticas
como nos momentos de perfeita ordem. A criatividade manifestada nas produções artísticas
traz características simbólicas e proporciona a
possibilidade de reconstrução e de integração
da personalidade e a melhora dos comportamentos.
Mas não cabe ao professor tentar interpretar psicologicamente a arte de seu aluno,
pois para tal é necessário muito conhecimento
de psicologia e especialização em arteterapia.
Mas podemos proporcionar boas oportunidades para a criança enquanto se expressa artisticamente pois, segundo Ortega e Manzano
(2011), a criação e a expressão acontecem
globalmente: o corpo participa da criação, assim como a mente.
Por outro lado, trabalhos mais coloridos, mais criativos, com maior complexidade e
riqueza de detalhes do que os produzidos anteriormente, vão indicando que a representação
formal da criança conseguiu refletir e aprimorar
a contextualização (ideias, emoções, sentimentos). Bloqueios foram desmanchados e novos
significados foram assumidos.
Trabalhar a arte, em especial o desenho, possibilita o desabrochar do imaginário, e
resulta no desenvolvimento e aperfeiçoamento
do aprendizado emocional. Ou mesmo é capaz
de “desviar” a atenção da criança para algo
prazeroso para ela, canalizando suas aflições
e angústias que as levam a serem agressivas
com os colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do número reduzido de livros, artigos, teses e estudos abordando a arteterapia
aplicada em crianças de segunda infância, foi possível levantar diversas técnicas artísticas que
prioritariamente são benéficas para a aplicação em crianças de 3 a 6 anos.
Para que a utilização das artes caminhe efetivamente na educação é preciso refletir sobre a sua importância no processo do desenvolvimento infantil, que valor o professor deve dar
aos trabalhos desenvolvidos pelas crianças e que tipo leitura não deve fazer deles. Portanto, é
de primordial importância a utilização das artes na pré-escola, pois seus conteúdos permitem
incrementar a imaginação, criar ou transformar o interior da criança, inventar e expressar seus
sentimentos e pensamentos. O fazer artístico possibilita mais vida, prazer e significado ao processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que é particularmente poderoso para estimular
a vida social e o desenvolvimento construtivo da criança. Em suma, a arte é a “ponte que harmoniza e equilibra a relação entre o pensar, o sentir e o agir do homem” (RUDOLF STEINER).
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O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO REMOTO:
UMA REVISÃO DA LITERATURA

RESUMO: O presente artigo analisou a literatura a respeito da utilização de tecnologias como
promotoras do ensino remoto durante a pandemia do covid-19. A utilização de meios digitais
surgiu como desafio aos educadores, buscando dar continuidade ao processo de ensino. A
falta de formação para o ensino remoto, aliada a dificuldades de acesso, entre outros problemas, demonstram a importância de se discutir e problematizar a questão das tecnologias para
o ensino remoto. Ferramentas de ensino digitais têm sido empregadas mesmo antes da pandemia, contudo, com a expansão de seu uso observa-se que muitos docentes não possuem
conhecimento a respeito delas. Percebe-se que ferramentas que oportunizam o acesso de
forma simples e permitem o contato entre alunos e professores são aceitas facilmente nesse
processo. Além disso, as interações entre as partes, ainda que através de recursos digitais, se
mostraram fundamentais para uma aprendizagem satisfatória. A experiência do ensino remoto trouxe importantes informações sobre o uso da tecnologia para o ensino e sua importância
no processo de ensino-aprendizagem. A literatura apontou questões como a desigualdade
social entre os alunos, despreparo dos professores e de alunos para o uso de tecnologias,
dificuldades de organização e mesmo de atenção como alguns dos principais problemas para
o ensino remoto. Foram propostas ações como ouvir os professores para a implantação de
estratégias de ensino, fornecer recursos aos alunos em vulnerabilidade social, e valorizar um
planejamento que motive os discentes em suas atividades. Concluiu-se que as tecnologias
representam boa ferramenta para ensino presencial e remoto, cabendo ao professor avaliar
como melhor implementá-las.

Palavras-chave: Ensino Remoto; Aprendizagem; Covid-19; Tecnologias da Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata-se de uma revisão da bibliografia sobre o uso de tecnologias e sua relação com o ensino remoto durante a pandemia do Covid-19. Buscou-se problematizar o ensino remoto e o uso das tecnologias como forma de
suprir o déficit pedagógico gerado pela pandemia (principalmente no que se refere ao isolamento social e, por consequência, à interrupção do atendimento educacional presencial aos alunos).
Com o surgimento do Covid-19 e a dispersão da doença em velocidades alarmantes,
fez-se necessário que o governo brasileiro adotasse medidas de biossegurança para garantir o
controle da contaminação, visando zelar pela saúde da população. Dentre as medidas adotadas
pelo Estado cabe destacar a exigência do isolamento social, responsável pelo fechamento de
diversos estabelecimentos e entidades, dentre elas as unidades escolares de todo o país.
A portaria nº 544 de 16 de junho de 2020 do Ministério da Educação “Dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia pelo novo coronavírus – Covid-19” (Brazil 2020 apud Ries et al. 2020).
Devido ao impedimento de prosseguir-se com as aulas presenciais, professores e gestores precisaram reinventar a educação, reformulando suas práticas pedagógicas para o atendimento aos alunos. Representou um verdadeiro desafio para as instituições escolares alcançar
meios para atingir os alunos em seus domicílios, orientando-os rumo a uma nova forma de educação, através de vias remotas, visando manter padrões de qualidade.
As atividades remotas são classificadas em síncronas (professor e alunos conectados ao
mesmo tempo, realizando interações em tempo real) e assíncronas (atividades desconectadas
cronologicamente, onde professor e aluno não precisam estar online ao mesmo tempo para que
as atividades sejam realizadas (Santos Junior & Monteiro, 2020).
Barreiro et al. (2020, p.4) ressalta que o contexto de pandemia evidenciou “a não familiarização da comunidade acadêmica com os recursos disponíveis nos ambientes virtuais”, ou seja,
os profissionais da educação não possuíam o devido conhecimento a respeito das ferramentas
disponíveis para tornar possível a educação remota.
Tal evidência tem sido apontada como uma das maiores dificuldades na educação remota, sendo a impossibilidade de acesso por parte de uma parcela dos educandos um segundo
fator que impede a interação destes com professores e colegas de classe.
Cumpre ressaltar que o ensino remoto é dado em um período delimitado para suprir
demandas como o isolamento social, ao contrário da educação à distância que se refere ao ensino planejado e articulado para ser empregado de forma não presencial com uso de recursos
tecnológicos (Fernandes et al., 2020).
A forma como se deu o atendimento aos educandos com a oferta de atividades e aulas
síncronas e assíncronas tornou-se alvo de diversos estudos na área da educação e economia e
mostra-se como uma temática necessária a ser discutida e problematizada. A partir das observações anteriores, o presente artigo busca analisar, por meio de levantamento bibliográfico, os
recursos tecnológicos utilizados durante este período, elencando as dificuldades encontradas
por docentes e educandos durante as aulas remotas e apontar possíveis sugestões em prol de
uma maior qualidade na oferta de educação à distância no futuro.
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TECNOLOGIA NO ENSINO REMOTO

Observa-se que existe uma grande
gama de ferramentas digitais disponíveis para
uso no ensino, porém muitos professores desconhecem sua existência, como utilizá-las em
sua prática e/ou não tem acesso às mesmas,
fazendo com que o ensino remoto seja restrito
às suas possibilidades.

Devido ao avanço das tecnologias,
principalmente no que se refere à área da comunicação, discute-se o uso das tecnologias
da informação como instrumentos para mediação da aprendizagem (Santos Junior & Monteiro, 2020). Sendo assim, o uso de recursos tecSantos Junior & Monteiro (2020) aponnológicos na educação vem ocorrendo desde
antes do contexto de pandemia, sendo apenas tam o Google Sala de Aula como ferramenta
ampliado durante este período para a oferta do mais utilizada para atividades assíncronas por
estar disponível de forma online pelos navegaensino remoto de forma generalizada.
dores web ou aplicativo de celular e disponibiliCani et al. (2020, p.24) aponta que “a zar diversos recursos que permitem a interação
pandemia acelerou um processo que já estava entre professor-aluno e a utilização de metodoem curso: a integração das TDIC com a educa- logias ativas.
ção”, fortalecendo o argumento de que o uso
Esta plataforma disponibiliza de forma
de ferramentas tecnológicas tem ocorrido em
diversas situações, inclusive vem sendo ampla- integrada o Google Meet, utilizado para enconmente defendido e fortalecido desde antes do tros síncronos. Fernandes et al. (2020), destacam que no uso desta ferramenta intercala-se
surgimento do Covid-19.
a troca de informações pelo uso de microfones
Em estudo, Camacho et. al. (2020, p. 3) (voz) e chat, viabilizando a participação mesmo
argumenta que o uso de tecnologias representa dos alunos mais tímidos. Este recurso deve ser
não apenas o direito de acesso aos conteúdos, um aliado para que possibilite o dinamismo dumas também de “equipamentos e programas rante as aulas online.
adequados, de conteúdo e apresentação da
O Zoom foi apontado por Santos Júnior
informação em formatos adequados”, ou seja,
o uso de tecnologia na educação deve trazer & Monteiro (2020) como recurso mais utilizaum olhar ao fazer pedagógico adequando-se do para aulas síncronas. Os autores defendem
que a maior vantagem de recursos como videàs necessidades atuais dos educandos.
oconferências é permitir o contato entre aluno
Barreiro et al. (2020) apresenta as pla- e professor e que as dúvidas sejam esclarecitaformas Moodle ®, ferramenta do Google ® das de forma mais dinâmica. Podemos destae Zoom ® como as mais utilizadas durante as car também a possibilidade de interação enaulas remotas. Cabe aqui salientar que o Goo- tre os educandos, que podem responder aos
gle ® oferece as ferramentas: Google Sala de questionamentos do professor ou dos colegas
Aula, Meet, Docs, Formulários, Apresentação, através de discussões.
entre outros, sendo a plataforma mais compleO WhatsApp foi apontado por Fernanta e utilizada pela rede pública de ensino atudes et al. (2020) como uma das ferramentas
almente.
Além destes recursos, Cani et. al.. utilizadas por professores para o atendimento
(2020) apresentam o YouTube®, Padlet®, síncrono e assíncrono, por ser uma plataforma
Trello®, Loom®, OBS®, Laboratórios Virtuais, já utilizada por alunos e professores no dia-aQuizizz®, Kahoot®, Quizlet®, Canva®, Sound- -dia. Podemos destacar também o fato de que
cloud®, MindMeister®, Coggle® e livros virtu- algumas operadoras de celular não cobram
ais como ferramentas disponíveis para serem o uso de dados deste aplicativo facilitando o
acesso deste por professores e alunos.
utilizadas na área da educação.
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Ries et al. (2020) destaca que o êxito
no processo de ensino e aprendizagem se dá
em grande parte pela troca de informações entre aluno-professor e aluno-aluno, que ocorre
naturalmente no meio social da escola. Desta
forma, verifica-se a necessidade de uma articulação de atividades e aulas que favoreça o
surgimento de oportunidades para que estas
trocas ocorram através de aulas síncronas ou
construções colaborativas em ambientes assíncronos.
Sobre essas trocas de informações,
destaca-se ainda que os feedbacks fornecidos
pelos professores sobre as atividades são de
suma importância para que o aluno possa rever
os seus erros e reconstruir conceitos (Ries et
al. 2020), sendo uma estratégia didática muito
necessária tanto no ensino presencial quanto
no remoto.

seja, além de possuir os recursos é necessário
utilizá-los de forma coerente com os objetivos
de aprendizagem.
Cani et. al. (2020, p.30), destaca que é
necessário que alunos e professores tenham,
frente a educação remota, um novo olhar para
a educação, construindo novos valores e prioridades, revendo como são feitas as práticas e
como ocorre a comunicação, buscando “traçar
novos caminhos para fazer acontecer a educação”. Sendo assim, o aprendizado que esse
período proporcionou a todos quanto ao uso
das tecnologias a favor da educação não deve
ser esquecido após a pandemia, mas devem
ser repensadas estratégias para contribuir no
processo de ensino-aprendizagem.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS
AULAS REMOTAS

Os feedbacks permitem que o professor acompanhe e oriente os alunos, realizando
não apenas uma avaliação superficial, mas a
retomada de conceitos. A correção por si só
(atribuição de notas ou respostas prontas) restringem a reflexão do aluno sobre o seu erro e,
por consequência, a revisão de um conceito
equivocado.

Barreiro et al. (2020) argumenta que a
desigualdade socioeconômica do Brasil se reflete diretamente na capacidade de acesso a
recursos (tecnológicos ou não) por parte dos
alunos. Desta forma, o ensino remoto evidencia
e amplia estas desigualdades, visto que parte dos alunos não conseguem ter acesso (ou
quando o tem, o mesmo é restrito) aos meios
necessários para acompanhar as aulas e ativiOs fóruns de educação também se dades de maneira adequada.
mostram como uma ferramenta eficaz para
permitir a interação entre o aluno e o professor
Dentre os alunos que possuem recure entre os próprios alunos de forma assíncrona sos para acompanhar as aulas remotas, uma
(NHANTUMBO, 2020), por este motivo é uma grande parcela possui apenas o celular como
ferramenta que deve ser explorada e utilizada ferramenta (Arruda, 2020). Dentre os maiores
pelos professores. Além de permitir a intera- desafios para o acompanhamento satisfatório
ção, este recurso permite que o professor te- com este aparelho destaca-se o tamanho da
nha uma visão mais clara do aprendizado do tela (que limita a visualização dos conteúdos
aluno, o que contribui diretamente para o pla- propostos pelos professores), o uso de internet
nejamento.
por dados móveis (que por vezes não atende à
demanda de conteúdos aos quais o educando
Além dos recursos tecnológicos em precisa ter acesso: como vídeos, aulas online,
si, Fernandes et. al. (2020, p.7) apresenta al- entre outros) e a capacidade do celular para
gumas regras para possibilitar o rendimento comportar os aplicativos e documentos necese aproveitamento escolar, sendo elas: “distri- sários (NHANTUMBO, 2020).
buição do tempo, engajamento dos alunos,
manter a energia e fomentar o dinamismo”. Ou
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Além da falta de recursos, é necessário
destacar que dentre os educandos que possuem acesso à internet e aos recursos tecnológicos, muitos “não estão aptos ao manuseio
eficaz e completo das ferramentas digitais”
(Barreiro et al. 2020, p.12). Sendo assim, deixam de usufruir com qualidade dos recursos
disponíveis, tornando sua experiência de ensino autolimitada.

Estes fatores fazem com que muitos
alunos percam a motivação de realizar as atividades tornando-se menos participativos do
que seriam/eram nas aulas presenciais. Cani
et al. (2020) argumenta que é necessário que
o professor investigue os hábitos de estudo
dos alunos, auxiliando-os e propondo soluções
para melhorá-los.
A falta de recursos e de motivação para
realizar as atividades faz com que a adesão
dos alunos ao ensino remoto, em especial da
rede pública, seja baixa (Craveiro et.al., 2020),
prejudicando a garantia do atendimento pedagógico e aprendizagem destes alunos.

Ries et al. (2020, p.13) destaca que “a
demora na adaptação com ambientes virtuais
e a visualização das plataformas como confusas, pouco intuitivas e agradáveis” é uma das
dificuldades para a educação remota. Verificamos assim a necessidade de maior preparo,
tanto dos professores quanto dos alunos, para
Fernandes et. al. (2020) ressalta que,
utilizar os recursos tecnológicos disponíveis.
principalmente no início da pandemia, os pais
estavam em home-office e, por este motivo, não
“Muitas vezes as dificuldades de apren- conseguiam acompanhar as atividades dos fidizagem não se vinculam aos conteúdos e ati- lhos. E devido principalmente à falta de autonovidades previstas, mas às condições de usabi- mia dos alunos em estabelecer uma rotina de
lidade dos ambientes e recursos” Nhantumbo estudos, a assistência dos pais é fundamental
(2020, p.565). O planejamento didático precisa neste processo, e a falta desta trouxe grandes
considerar não apenas o currículo, mas a exe- impactos ao aproveitamento pedagógico dos
quibilidade das ações propostas nas diversas educandos.
realidades contempladas. É fundamental refletir
a respeito das condições de aprendizagem disO contato entre aluno e professor inponíveis a cada educando, para que se possa fluencia no planejamento das ações docentes
promover uma educação realmente universal. e é discutido por Craveiro et.al. (2020) como
uma das barreiras na educação à distância.
Craveiro et al. (2020) argumenta que Por não haver um contato direto com o aluno,
os problemas estruturais da educação pública o professor por muitas vezes não consegue
brasileira foram agravados com o ensino re- mensurar de maneira efetiva o que este aluno
moto, principalmente devido à dificuldade de está aprendendo do conteúdo transmitido e se
acesso dos estudantes. Desta forma, observa- os métodos empregados estão alcançando o
-se que o isolamento social apenas agravou a objetivo esperado.
diferença entre a qualidade de educação das
instituições públicas e privadas, segregando os
Muitos não interagem com o professor
alunos das instituições públicas.
durante as aulas mesmo em atividades síncroOs aspectos econômicos e pedagógi- nas (Arruda, 2020), o que tem sido um grande
cos não são os únicos que dificultam uma edu- desafio para a educação remota. Aos docencação remota de qualidade. Ries et al. (2020) tes cabe o desafio de procurarem estratégias
afirmam que questões pessoais e familiares para que as aulas sejam mais dinâmicas, intambém agem como agente dificultador do en- centivando a participação dos alunos, mesmo
sino, como dificuldade de organização pessoal à distância.
e em manter a atenção durante as aulas e realização das atividades.
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Outra dificuldade, elencada por Novello
et al. (2020), são os “bugs” e atualizações dos
ambientes virtuais de aprendizagens e ferramentas que dificultam o uso pleno do mesmo.
Alunos e professores se habituam a um layout
da ferramenta e, quando ocorrem atualizações
ou bugs, necessitam rever o funcionamento da
mesma para que possam continuar a utilizá-la
sem grandes prejuízos.

“Podemos continuar utilizando as ferramentas de ensino a distância para sanar possíveis deficiências educativas que possam ter
ficado insuficientes” (Fernandes et al. 2020,
p.12). Tal argumento nos remete ao fato de que
as ferramentas utilizadas durante esse período,
podem ser utilizadas para a recuperação de
aprendizagens no contexto extraescolar após o
retorno das atividades presenciais, desde que
Esse movimento dificulta o domínio de oferecidos recursos e capacitação necessária.
docentes e alunos sobre a ferramenta, visto
Barreiro et al. (2020) destaca que os
que muitas vezes é preciso rever e assimilar
novamente o modo de uso dos recursos dis- docentes apontam a importância de serem ouponíveis, impossibilitando que sejam explora- vidos e terem oportunidade de apresentar suas
dos outros recursos que esta oferece. Por este opiniões e sugestões para a implantação de
motivo, observa-se a importância de tutoriais propostas que serão ofertadas para a educapara explanação a respeito destas atualizações ção. Tal reivindicação surge do fato de que são
sempre que elas aconteçam.
estes que estão em contato direto com o aluno
e conhecem a realidade escolar, bem como as
Arruda (2020) argumenta que o ensino necessidades para o atendimento dos educanremoto só não está sendo efetivo porque existe dos.
uma maior preocupação, por parte das organizações educacionais, em explorar diferentes
Outro ponto em destaque é a oferta
recursos do que em aprofundar o uso de um
de recursos tecnológicos aos educandos a fim
recurso específico. Desta forma, as ferramentas utilizadas neste período de pandemia são de minimizar a desigualdade social existente,
buscando igualar condições de acesso entre
utilizadas ainda muito superficialmente.
os alunos que possuem e não possuem estes
recursos. Compreende-se as implicações ecoPOSSÍVEIS SOLUÇÕES
nômicas de tal movimento, porém é destacado que apenas desta forma é possível garantir
A mudança na percepção do uso de
com mais facilidade o acesso ao ensino remotecnologias na educação por parte do profesto para todos.
sor é o primeiro passo a ser dado rumo a uma
educação à distância/remota de qualidade
É preciso elencar que mesmo de pos(Novello et al., 2020). Muitos professores veem
se de tais recursos, ainda é necessário que o
a tecnologia como inimiga, não aliada à aprenplanejamento do professor privilegie atividades
dizagem, e por este motivo se “fecham” ao seu
nas quais o aluno seja protagonista, atuando
uso mesmo de forma esporádica.
de forma ativa na construção do conhecimento
com uso de ferramentas que o motivem. Ries
É preciso que os professores compreet al. (2020) destaca que a automotivação é
endam que a tecnologia precisa ser utilizada
uma grande aliada no ensino remoto, pois imcomo uma aliada da educação. Seu uso deve
pulsiona o aluno a realizar as tarefas e ser mais
ser somado à busca por metodologias ativas
participativo em aulas síncronas.
como forma de protagonizar a atuação discente na construção da aprendizagem. Cabe ressalvar que o uso da tecnologia por si só, não
aponta para uma mudança na metodologia de
ensino, mas sim como esta é utilizada por alunos e professores.
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Aguiar & Frossard (2020) destacam
que os recursos tecnológicos podem ser utilizados como aliados da educação, oferecendo
materiais complementares e atividades colaborativas. Sendo assim, a tecnologia constitui
uma ferramenta que precisa ser explorada para
que seu uso seja estimulado de forma eficaz
após o retorno das aulas presenciais.
Entretanto, para que professores e alunos possam ter condições de uso pleno das
tecnologias, conforme explicitado por Cani et.
al. (2020), é necessário que eles recebam
condições adequadas para esse uso, que vão
desde a aquisição de equipamentos, até a formação (principalmente para os professores)
para que possam ser exploradas as diversas
ferramentas tecnológicas disponíveis para a
educação.

Com tal formação o professor se torna
apto a manipular as ferramentas tecnológicas
com autonomia, sendo levado a compreender,
manipular, esclarecer dúvidas e dominar o uso
dos recursos. Quando esse preparo não é feito, a aprendizagem em meio digital é comprometida.
Sobral (2020) destaca que os impactos causados durante a pandemia do Covid-19
devem servir de alerta para a necessidade de
preparo para o enfrentamento de condições limitantes. Sendo assim, os impasses com que
nos deparamos durante este período devem
nos impressionar a buscar maior conhecimento para o embate de situações similares ou
outras catástrofes que limitem a educação em
seu formato cotidiano.

Cabe ressalvar que o ensino à distância, a priori, deve ser direcionado para adultos, por não se encontrarem em um período de
educação inicial onde se necessita de contato
físico, movimentação e socialização para fortalecer a aprendizagem (Arruda, 2020). Sendo
assim, a tecnologia pode e deve ser utilizada
em aulas presenciais na educação básica ou
ferramenta extracurricular para fortalecer o ensino, não como substituta do ensino regular.
Novello et. al. (2020) destaca que é necessário que o corpo docente receba capacitação (técnica e metodológica) para o uso de
ferramentas digitais, pois sem o mesmo não é
possível que o professor organize estratégias
para alcançar os objetivos propostos. Tal formação não deve ser restrita aos cursos de pós-graduação, mas ser inserida no currículo dos
cursos de licenciatura e ofertada em cursos de
aperfeiçoamento profissional e formação continuada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Tecnologias de Comunicação vem sendo utilizadas na educação como aliadas no
processo de ensino-aprendizagem, sendo fortalecidas durante o ensino remoto devido a regulamentação do ensino remoto pelo MEC durante o período de pandemia pelo novo coronavírus.
Verificou-se que a oferta de atividades síncronas e assíncronas pelas vias digitais é de
suma importância neste processo e, quando essas vias são utilizadas em conjunto, permitem
que o aluno seja atendido de forma satisfatória, auxiliando-o na construção do conhecimento
mesmo à distância.
Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos educandos no acesso a ferramentas
e internet que possibilitem o ensino remoto, é necessário que o Poder Público e Instituições de
Ensino viabilizem meios para que os alunos possam continuar seus estudos e ser atendidos pelos professores mesmo com a ausência destes recursos (Nhantumbo, 2020), o que se mostra
como um dos maiores desafios para o ensino remoto.
É importante ressaltar que para tal é necessário não apenas que professores e alunos
tenham acesso às ferramentas e internet, mas que saibam utilizar e explorar os recursos de forma satisfatória. Para tal, mostra-se necessário que a formação de ambos aborde o uso destes
recursos (letramento digital), dando subsídios para que recusas e possíveis dificuldades no uso
de tecnologias sejam menos recorrentes (CANI et al. 2020).
Assim como no ensino presencial, é preciso ter um olhar inclusivo para a educação à
distância (CAMACHO et al., 2020), respeitando as diferenças de cada aluno e região. É preciso
ter um olhar para a realidade dos educandos que serão inseridos neste contexto para que as
estratégias utilizadas sejam condizentes com as necessidades e características de cada público-alvo.
A educação inclusiva permite também que os alunos sejam atendidos respeitando-se
suas diferenças, algo que é facilitado pelo uso de recursos tecnológicos. Durante este período
de pandemia, pudemos observar a necessidade de fortalecer o vínculo e a parceria entre escola
e família.
Nhantumbo (2020), destaca que durante o ensino remoto a participação dos pais se
tornou fundamental para o acompanhamento e cobrança dos filhos frente a realização das
atividades e participação dos encontros síncronos, o que pode ser um grande avanço para a
educação.
É necessário fortalecer esse senso de responsabilidade pela educação das crianças
nos pais no retorno às aulas presenciais, fortalecendo a realização de atividades extra escolares
(trabalho, lição de casa, pesquisa, entre outros) e o acompanhamento do rendimento e desempenho escolar. Este movimento pode contribuir grandemente para a aprendizagem do aluno e
valorização do ensino.
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Ainda nos encontramos em um período de incertezas sobre a pandemia. Barreiro et al.
(2020), destaca que as incertezas quanto a duração e impactos socioeconômicos da pandemia
refletem diretamente na incerteza de como se dará a educação no retorno às atividades presenciais.
Nhantumbo (2020, p.560) destaca que a pandemia do coronavírus não traz impactos
negativos apenas para a área da educação, mas para “todas as áreas da sociedade”. Sendo assim verificamos que os alunos retornarão com prejuízos não apenas cognitivos, mas com outras
áreas da vida afetadas e que precisarão ser alvo no planejamento do professor e da construção
do Projeto Político Pedagógico da escola.
Frente a estas incertezas verificamos a necessidade de um olhar sensível dos professores, de modo que no retorno das aulas presenciais, estejam a postos para traçar estratégias
e metodologias para a recuperação da aprendizagem, além de trabalhos envolvendo aspectos
socioemocionais para o acolhimento de todos.
Sobral (2020) ressalta que não se pode esperar por um retorno “normal” das atividades,
tanto no âmbito escolar, quanto nas demais áreas da vida. Por este motivo é necessário que
docentes e demais componentes da comunidade escolar estejam atentos às mudanças que
precisarão ser realizadas na retomada das aulas presenciais após uma análise diagnóstica dos
educandos.
Observa-se também a necessidade de maiores estudos em momento posterior à pandemia para mensurar os impactos gerados na educação (Arruda, 2020) dando base para a articulação de políticas e práticas pedagógicas voltadas à recuperação da aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR COM A
SUSTENTABILIDADE EM SALA DE AULA

RESUMO: Este artigo pretende buscar reflexões acerca de um tema tão explorado nos dias
atuais: A sustentabilidade. A educação para a sustentabilidade pode ser divertida, envolvente
e capacitadora para os alunos. Isso permite que eles assumam a responsabilidade por suas
ações e contribuam com sua visão para um futuro sustentável. Permite-lhes desenvolver conhecimentos, competências, valores e motivações para a ação, permitindo-lhes manter o seu
próprio bem-estar - e o da sua comunidade e do planeta - num mundo cada vez mais interligado. Priorizar a sustentabilidade é o reconhecimento de que - como professores, pais e comunidade - todos trabalham para garantir que as crianças e jovens tenham um futuro brilhante.
Os alunos vivem em uma era de muitos desafios para os sistemas ambientais complexos que
fornecem suporte para toda a vida em nosso planeta. O futuro de cada aluno em cada sala de
aula é motivo suficiente para professores e escolas iniciarem a jornada em direção à sustentabilidade.

Palavras-chave: Alunos; Futuro; Sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
Educação para a Sustentabilidade é uma abordagem educacional que visa desenvolver
nossos alunos com valores e motivação para construir consciência e conhecimento sobre questões de sustentabilidade e para agir.
A Educação para sustentabilidade busca desenvolver alunos que sejam capazes de
pensar criticamente, inovar e fornecer soluções para padrões de vida mais sustentáveis para o
século XXI. Conforme Leff:
Os problemas ambientais são, fundamentalmente, problemas do conhecimento. Daí podem ser derivadas fortes implicações para toda e qualquer política ambiental que deve passar por uma política do conhecimento, e também para a educação. Apreender a complexidade ambiental não constitui um problema
de aprendizagens do meio, e sim de compreensão do conhecimento sobre o meio (LEFF, 2002, p. 217).

Muitos professores endossam a incorporação da educação para a sustentabilidade na
aprendizagem e no ensino porque é divertida, envolvente e capacitadora para seus alunos. Cada
escola está localizada em um ecossistema; um mundo complexo pronto para ser descoberto,
explorado, investigado, documentado, comunicado e compreendido.
Aproveitamos uma ampla gama de habilidades e conhecimentos de uma variedade de
disciplinas. Eles são naturalmente combinados quando a educação para a sustentabilidade é
integrada ao currículo.
Na sala de aula, no dia a dia, a sustentabilidade enriquece e fortalece o aprendizado dos
alunos. O escopo da sustentabilidade é frequentemente descrito como incluindo três esferas social, ambiental e econômica.
Sustentabilidade é ao mesmo tempo uma disciplina integradora e um projeto multidisciplinar; tem dimensões estatísticas, científicas e humanísticas. Com seu foco em problemas
específicos e soluções particulares, a sustentabilidade sugere abordagens baseadas em locais
e em projetos para o aprendizado dos alunos.
Ensinar para a sustentabilidade também lembra que a pedagogia é um projeto cívico;
existem laços importantes entre a sala de aula e a comunidade:
[…] a
pação
dente
ciar a

Sustentabilidade se pauta nos objetivos da equidade social, proteção ambiental e
democrática, integrando o desenvolvimento econômico apenas como um aspecto
dos anteriores e jamais aceitando a trilogia do desenvolvimento sustentável, em
economia como fator de igual importância à sociedade e à ecologia (SATO, 2003,

particidepenevidenp. 2).

A retórica de crises ambientais globais e urgentes pode oprimir os alunos quando eles
consideram a imensidão dos problemas que a humanidade enfrenta e as dificuldades envolvidas
em lidar com eles. Esses sentimentos de sobrecarga cognitiva ou emocional podem fazer com
que os alunos se sintam desengajados, impotentes e até ressentidos, o que pode atrapalhar o
processo de aprendizagem (SATO, 2003).
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Embora ensinar os alunos sobre os muitos desafios à sustentabilidade ambiental necessariamente introduza algum risco de sobrecarga, os professores podem limitar isso tendo a
certeza de discutir histórias de sucesso ambiental. Por exemplo, isso pode incluir a discussão
de políticas ou movimentos ambientais que tiveram sucesso em mitigar a poluição, conservar
recursos ou promover resiliência ecológica (SATO, 2003).
Seja qual for o sucesso, incorporá-los aos cursos pode ajudar os alunos a imaginar um
futuro que é moldado por sua agência e evitar qualquer queda em resignação cínica ou reação
de medo:
sustentabilidade é educar para viver no cosmos – educação planetária, cósmica e cosmológica– ampliando nossa compreensão da Terra e do universo. É educar para ter uma perspectiva cósmica. Só assim poderemos entender mais amplamente os problemas da desertificação, do desflorestamento, do aquecimento da Terra e dos problemas que atingem humanos e não-humanos (GADOTTI, 2008, p. 77).

Os alunos que enfrentam a sobrecarga emocional dos problemas ambientais podem
facilmente sentir que todo o seu estilo de vida está ameaçado pelos limites de recursos e pelos ambientalistas que defendem uma vida simples. Os educadores às vezes podem aumentar
esse sentimento de ameaça, adotando uma abordagem moralizante, prescritiva e inflexível para
estilos de vida mais sustentáveis. Uma abordagem alternativa é envolver os alunos, discutindo
suas definições de felicidade e qualidade de vida e se elas estão relacionadas a altos níveis de
consumo e uso de recursos (GADOTTI, 2008).
Uma compreensão crítica e completa das questões relacionadas à sustentabilidade ambiental necessariamente envolve contribuições de uma ampla variedade de disciplinas das ciências naturais, ciências sociais e humanas. Isso pode ser assustador para alunos e educadores,
pois muitas vezes exige que pensemos fora de nossa experiência intelectual (GADOTTI, 2008).
A interdisciplinaridade pode ser um desafio, mas torna-se mais fácil com um uso mais
eficaz dos recursos na comunidade e além, como ensino em equipe com um colega de uma disciplina diferente, organização de palestrantes convidados ou trazendo palestrantes convidados
da comunidade local (GADOTTI, 2008).

908

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

UM OLHAR SOBRE A
SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO
O ensino da sustentabilidade é estimulante e desafiador devido à natureza interdisciplinar dos problemas em jogo. Ao ensinar
essas questões, os professores geralmente
trabalham fora de suas próprias áreas de especialização:
Entre 2012 e 2013, as escolas são convidadas a “arregaçar as mangas” e partir para a ação. Incentivadas
a procurar respostas para as mudanças socioambientais globais, as escolas encontram-se diante de um
duplo desafio. Precisam se tornar sustentáveis para
fazer frente aos fenômenos que as mudanças climáticas acarretam. Ao mesmo tempo, precisam preparar-se para educar para a sustentabilidade, construindo com os estudantes e seus familiares as formas
de se prevenirem, se adaptarem e, quando possível,
abrandar os efeitos das mudanças climáticas em
suas vidas e na de suas comunidades (MEC, 2012).

Os alunos devem ser incentivados a
explorar as estruturas por trás de nossa vida
cotidiana para entender seu alcance e impacto.
Eles devem estar cientes dos desafios enfrentados pelos responsáveis por essa infraestrutura.
Esses desafios podem desempenhar
um papel central no ensino da sustentabilidade. Eles mostram aos alunos que são capazes
de ter um efeito positivo em suas próprias vidas e na vida de outras pessoas. Ao educar os
alunos sobre os desafios da sustentabilidade,
eles podem se inspirar para fazer a diferença
no futuro. Segundo os Anais (2005):
Para reorientar a educação quanto ao desenvolvimento
sustentável é necessário admitir que comportamentos
e categorias tradicionais não podem ser mantidas isoladas umas das outras e que devemos trabalhar cada
vez mais, para inter-relação das mesmas, visando enfrentar os complicados problemas da atualidade. A
educação, ambiental ou não, é um dos mais nobres
veículos de mudança na história, a conquista de um
direito inalienável do ser humano mas não age isoladamente (ANAIS I ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE
BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE, 2005, p.72).

Fazer a diferença está no cerne de ser
um cidadão global e é uma força própria de
empoderamento. Inspira os jovens a desenvolver uma ampla compreensão do mundo ao seu
redor. Ajuda-os a compreender que têm o poder de agir. Também os incentiva a ter um papel ativo nas comunidades, tanto locais quanto
internacionais (ANAIS, 2005).
As comunidades estão no centro de
qualquer cidade e existem em todos os tamanhos, origens e crenças. Incentivar os alunos a
serem cidadãos globais ensinará empatia por
pessoas de diferentes culturas. É uma base ideal para discussões sobre essas comunidades,
muitas das quais enfrentam diferentes desafios
sociais e oportunidades para aqueles dentro
das próprias experiências do aluno (ANAIS,
2005).
Nossas cidades e comunidades são
centros de educação, comércio, desenvolvimento social, ciência e muito mais. Eles devem
crescer rapidamente nas próximas décadas, e
protegê-los e apoiá-los à medida que crescem
é uma meta clara para o futuro. Há uma grande variedade de assuntos que os professores
podem explorar para mostrar a importância da
sustentabilidade, tais como (ANAIS, 2005).
•Desenvolvimento urbano e seu impacto
na qualidade do ar e no meio ambiente.
•O efeito da poluição e da vida urbana na
saúde dos cidadãos.
•A gestão do abastecimento de energia e
sistemas de energia sustentável.
•Como o planejamento urbano pode fornecer espaços públicos seguros e inclusivos para todos.
•A gestão e planejamento de sistemas de
transporte público.
A sustentabilidade tem grande relevância para o currículo. Ele se estende por ciência,
geografia, economia, sociologia e muito mais.
Isso afeta muito as nossas vidas passadas,
presentes e futuras. Apresentar esses assuntos de sustentabilidade nas salas de aula pode
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ajudar a formar cidadãos globais: aqueles que
olham além de suas próprias experiências e
veem como questões de maior alcance podem impactar a vida das pessoas ao seu redor
(CARTA DE BELGRADO, 1972).

Aprender sobre sustentabilidade é muito influenciado pela própria subjetividade dos
alunos, que é composta por suas próprias visões inconscientes e conscientes do mundo,
como eles se relacionam com o mundo, suas
emoções sobre como o mundo funciona e suas
A reforma dos processos e sistemas educativos é emoções quando suas visões são desafiadas
essencial para a elaboração desta nova ética do de(MELLO, 2012).
senvolvimento e da ordem econômica mundial. Os
governos e formuladores de políticas podem ordenar mudanças e novos enfoques para o desenvolvimento, podem começar a melhorar as condições de
convívio no mundo, mas tudo isso não deixa de ser
solução de curto prazo, a menos que a juventude
mundial receba um novo tipo de educação. Isso vai
requerer a instauração de novas e produtivas relações entre estudantes e professores, entre escolas e
comunidades, e ainda entre o sistema educativo e a
sociedade em geral (CARTA DE BELGRADO, 1972).

O conhecimento dos alunos é composto de “verdades” que eles possuem sobre
o mundo e do grau de poder que eles sentem
que têm em sua vida com base nessas “verdades”. Os alunos (e as pessoas em geral) são
participantes / agentes ativos na construção de
sua própria percepção do mundo e sua influência sobre ele (MELLO, 2012).

Todos os alunos devem estar cientes
da sustentabilidade nas cidades e comunidades. Seus olhos devem estar abertos para o
potencial de impactar a sustentabilidade tanto positiva quanto negativamente. Os alunos
precisam entender a dependência entre os
humanos e o ambiente onde vivem. A educação para a sustentabilidade proporcionará aos
educadores a oportunidade de ensinar aos alunos situações que são mutuamente benéficas
para os humanos e para o ecossistema natural
(CARTA DE BELGRADO, 1972).

Ser sustentável está inerentemente relacionado a comportamentos. Os humanos não
escolhem e praticam comportamentos baseados em seus valores. Em vez disso, de acordo
com a hipótese da justificação, os humanos
justificam seus comportamentos usando seus
valores. Portanto, ao fazer os alunos questionarem e repensarem seus comportamentos e
pedindo-lhes que avaliem o impacto de seus
comportamentos, o professor estaria desafiando e questionando seus valores (MELLO,
2012).

Com a educação para a sustentabilidade, é importante que os professores conheçam
as ideias de uma comunidade local para a criação de programas para um futuro sustentável:
Na escola sustentável, o espaço físico cuida e educa, pois incorpora tecnologias e materiais mais adaptados às características ambientais e sociais de cada
região. [...] Na escola sustentável, a gestão cuida e
educa, pois encoraja relações de respeito à diversidade, mais democráticas e participativas. O coletivo escolar constrói mecanismos eficazes para a tomada de
decisões por meio da Comissão de Meio Ambiente e
Qualidade de Vida. [...] Na escola sustentável, o currículo cuida e educa, pois é iluminado por um Projeto
Político-Pedagógico que estimula a visão complexa da
educação integral e sustentável (MELLO, 2012, p. 37).

A SUSTENTABILIDADE E AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A educação é um componente importante para o progresso no mundo desenvolvido
e em desenvolvimento. O acesso à educação,
a qualidade da educação e a educação que
busca incorporar aspectos da sustentabilidade
são fatores-chave para enfrentar os desafios
globais atuais. De acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) Meio Ambiente:
A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes,
aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de
um modo comprometido com a vida, com o bem-estar
de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é
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necessário que, mais do que informações e conceitos,
a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com
formação de valores, com o ensino e aprendizagem
de procedimentos. E esse é um grande desafio para a
educação. Gestos de solidariedade, hábitos de higiene
pessoal e dos diversos ambientes, participação em pequenas negociações são exemplos de aprendizagem
que podem ocorrer na escola (BRASIL 1998, p. 187).

Para alcançar uma mudança de paradigma na educação para a sustentabilidade e
o desenvolvimento sustentável, é necessária
uma reforma da educação formal, integração
da sustentabilidade no ambiente de educação
não formal e extensão e reforço da educação
para a sustentabilidade (BRASIL, 1998).
A disseminação de práticas educacionais bem-sucedidas que incorporam sustentabilidade em todo o mundo permitiria que indivíduos, instituições educacionais (formais e
não formais), organizações, indústria e profissionais avaliem, modifiquem e / ou integrem
essas práticas em seus ambientes específicos
(BRASIL, 1998).
A difusão e adoção das melhores práticas educacionais para a sustentabilidade é
fundamental para enfrentar os desafios globais
que a sociedade atual e futura enfrentará. Para
que a adoção e difusão continuada de conceitos de sustentabilidade sejam colocados em
prática, há uma necessidade crítica de uma
compreensão das abordagens contemporâneas que variam de região para região ao redor
do mundo (BRASIL, 1998).
Com os avanços na tecnologia moderna do usuário final, vêm mais opções de menu
para a propagação da difusão da educação
para a sustentabilidade. O impacto da adoção
com base em métodos e modelos educacionais renovados precisa ser capturado. Esta
edição especial tenta capturar uma coleção
abrangente de abordagens contemporâneas
para a educação para a sustentabilidade (BRASIL, 1998).

Nos últimos 20 anos, organizações internacionais e governos nacionais têm enfatizado a necessidade de as políticas de educação
serem (re) orientadas para a mudança social,
a sustentabilidade e a preparação dos alunos
para a vida em uma sociedade global (BRASIL,
1998).
Esta área da pedagogia não é isenta
de problemas. Quando a política é transformada em prática, os professores precisam levar
vários fatores em consideração, especialmente
quando as questões de sustentabilidade global
são complexas:
O que parece significativo evidenciar sobre a aproximação entre possíveis interpretações entre os significados da temática ambiental e da educação ambiental
é o caráter político também da educação ambiental,
o compromisso da educação em garantir os processos de sociabilidade, em construir, tanto entre as sociedades e a natureza como entre os diferentes seres humanos, relações que valorizem a vida e que
por isso tornam-se humanizadoras, caracterizando
essa prática social como politicamente comprometida. Assim, quando entendida como processo indissociável de outros processos de sociabilidade, isto é,
como prática social, entre outras, a dimensão política da educação evidencia-se (COSTA, 2006, p. 23).

A Educação Sustentável é uma abordagem de sistemas completos que ensina aos
alunos soluções de longo prazo para a prosperidade econômica, cidadania responsável e
a saúde de nosso ecossistema natural. Educando para a Sustentabilidade prepara os jovens alunos para participarem da mudança em
direção a um futuro sustentável. A educação
tem sido reconhecida como um fator chave na
criação de uma sociedade que vive de forma
sustentável (COSTA, 2006).
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A EDUCAÇÃO, O ENSINO SUPERIOR E
A SUSTENTABILIDADE
Globalização e digitalização conectam
o mundo. Como resultado, as culturas se misturam, as economias crescem e a comunicação acelera. O mundo se torna cada vez mais
complexo e incerto (DELORS, 1999).
Além dessas tendências, a humanidade está alterando o clima, os animais e as paisagens do planeta de maneiras sem precedentes e ameaçando toda a vida na Terra. Dados
esses desenvolvimentos globais, os alunos
têm uma demanda crescente por educação
que vai além do ensino de conhecimentos e
habilidades apenas para encontrar um emprego (DELORS, 1999).

Nesse sentido, o papel da Educação
para o Desenvolvimento Sustentável é conseguir que os alunos possam pensar e agir por
si e com outros para trabalhar em um mundo
mais sustentável. Para isso, os alunos precisam
ser capazes de pensar e agir de forma crítica,
holística e colaborativa. Mas como você consegue esses resultados de aprendizagem? É por
isso que esse conceito requer um tipo diferente
de abordagem pedagógica (DELORS, 1999).
A sociedade atual, embora muitas vezes não tenha bem claro de que tipo de educação seus jovens necessitam, já não está mais
indiferente ao que ocorre nos estabelecimentos de ensino. Não apenas exige que a escola
seja competente e demonstre ao público essa
competência, com bons resultados de aprendizagem pelos seus alunos e bom uso de seus
recursos, como também começa a se dispor
a contribuir para a realização desse processo,
assim como a decidir sobre os mesmos (DELORS, 1999).

Acima de tudo, os estudantes precisam
de novas perspectivas para entender o mundo em rápida mudança em que vivem. Além
disso, eles precisam participar desse mundo.
Portanto, a escola e a família comparMuitos deles também querem ajudar a reduzir
a pobreza, proteger o meio ambiente e criar tilham a responsabilidade pela educação das
crianças e jovens, mas cabe à equipe gestora
sociedades inclusivas.
se esforçar para trazer os pais para o ambienA mudança só acontece por meio de te escolar, promovendo meios para isso. As
grupos, equipes ou comunidades que são constantes mudanças políticas, econômicas
mobilizadas em torno de uma causa comum. e sociais ocorridas no mundo requerem que
Para se tornarem líderes em sustentabilidade, a escola esteja atenta às exigências impostas
os alunos precisam inspirar seguidores, nego- pelo novo modelo de sociedade. Na atualidaciar com os oponentes, construir alianças e se de, as instituições escolares estão passando
comunicar através das culturas. Portanto, eles por vários desafios e mudanças, tornando-se
precisam aprender sobre tópicos como traba- relevantes para elas, aspectos como inovação,
lho em equipe, parcerias, liderança, democra- desempenho, competitividade e produtividade
(DELORS, 1999).
cia ou participação (DELORS, 1999).
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A Universidade, como instituição social,
precisa acompanhar as mudanças da sociedade e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de pensar e de atuar
com autonomia, compreendendo e redefinindo os objetivos do processo de socialização.
Compreende-se também, a necessidade de se
considerar os conhecimentos prévios do aluno, com finalidade de prepará-lo para pensar
e agir democraticamente em uma coletividade nem sempre democrática. De acordo com
Delors (1999): “A educação necessária para o
século XXI deve assentar-se sobre princípios
educacionais associados à educação contínua
e permanente, permitindo ao aluno aprender a
aprender, aprender a fazer, aprender a conviver
e aprender a ser” (DELORS, 1999).
É importante ressaltar que a democratização efetiva da educação é promovida não
apenas pela gestão da educação, conforme definido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (9.394/96). O
essencial é despertar o processo educacional
e o ambiente escolar pelas mais altas qualidades de ensino, a fim de que todos busquem
na educação métodos para desenvolver os
conhecimentos, as habilidades e as atitudes
necessárias para participar de modo efetivo e
consciente do processo de democratização da
educação (DELORS, 1999).
A Universidade e seus profissionais devem cada vez mais investir em conhecimento
e localizá-lo para que a organização escolar
aumente sua capacidade de criar e de inovar,
já que conhecer novas perspectivas, iniciativas
e modelos mentais possibilitam ao gestor escolar mudar seu olhar em relação a situações
atuais. A alienação deixa de fazer parte de seu
cotidiano e passa, então, a compreender processos e culturas que permeiam o ambiente
educacional (DELORS, 1999).

O conhecimento da História da Educação possibilita aos gestores a construção de
uma escola mais coerente com o seu projeto
político-pedagógico, tornando-a um instrumento para a construção de uma sociedade justa,
humana e solidária.
É preciso pensar na história baseada
na concepção de totalidade, procurar inserir a
escola num contexto real, verdadeiro, fazendo-a
comprometida e construtora do conhecimento
transformador (Silveira, 2005). Além do mais,
a história da educação pode instrumentalizar o
gestor escolar com fundamentos teóricos, para
que ele reflita sobre seu papel social e político na escola pública, bem como indicar que
os educadores, em geral, são os protagonistas
dessa construção. Para Lombardi (2005):
Trata-se, certamente de um desafio ao mesmo tempo
político e pedagógico do qual não é possível ao gestor
se esquivar, visto ser inerente ao cargo por ele exercido, cujo enfrentamento, uma vez assumido o legitimado, para a relevância social do papel que lhe cabe
no interior da instituição escolar (LOMBARDI, 2005).

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) estabelece que o diretor de escola deva ser educador qualificado para o cargo, preocupação que
já existia desde 1930.
Se, no âmbito da sociedade em geral,
a democracia é entendida como um processo
político, econômico e cultural, em que existe
um “vínculo entre o povo e a nação” (GRAMSCI, 1977, 1740), essa prática precisa ser construída e vivida no cotidiano das instituições
escolares, tornando-se assim, um processo de
envolvimento político da comunidade escolar
e, por suas características, um processo de
produção de conhecimentos e de emancipação social e política.
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A educação é um desdobramento da
política e implica a compreensão dos projetos
educacionais que as classes sociais pretendem conservar ou instaurar, as diversas formas
de administrar as instituições educacionais e
as suas implicações nos processos de organização, como se pode observar a seguir na
visão de Ganzeli (2005).

A proposta pedagógica no Ensino Superior deve valorizar a cultura do sucesso no
ensino aprendizagem e na vida profissional,
social e familiar de todos. Para implantar essa
nova universidade, é necessária uma gestão
mais eficiente e moderna, e que novos papéis
sejam atribuídos aos gestores para que o país
possa cumprir o preceito constitucional de garantir toda a educação universitária com qualiFreire resume de maneira bastante ex- dade e equidade (FREIRE, 1996).
pressiva a importância da gestão democrática
na construção de uma identidade escolar auA Lei de Diretrizes e Base da Educatêntica:
ção Nacional (LDB) exige a redefinição de responsabilidade dos vários sistemas de ensino e
Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar novas incumbências da escola: como tarefas,
os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no funções ou atribuições para promover o fortalesentido de participarem, de tomarem um pouco o desti- cimento gradativo de sua autonomia. Para isso
no da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder é necessário optar pela gestão democrática,
fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o imen- possibilitando à escola maior grau de autonoso trabalho que se põe diante de nós que é o de assumir mia e garantindo o pluralismo de ideia e conesse país democraticamente (FREIRE, 1996, p.126). cepções pedagógicas, com o objetivo de melhorar o nível de educação escolar oferecida
A participação proporciona mudanças (FREIRE, 1996).
significativas na vida das pessoas; elas passam a se sentirem responsáveis quando perceEnsinar e aprender, hoje, não se limibem que têm objetivos em comum. Contudo, a ta ao trabalho dentro da sala de aula. Implica
democratização da escola depende dos ges- modificar o que fazemos dentro e fora dela, no
tores do sistema a que a escola se vincula, da presencial e no virtual, organizar ações de pesequipe diretiva, do desejo e empenho dos pro- quisa e de comunicação que possibilitem confessores em participar da tomada de decisões, tinuar aprendendo em todo o ambiente escolar.
além da criação de acessos de participação
de pais, estudantes e funcionários (FREIRE,
1996).
A escola que todos desejamos não
deve ser uma utopia, mas uma realidade democrática e de qualidade, devidamente organizada para atender às características diferenciadas de crianças, jovens e adultos, com
materiais e equipamentos suficientes (FREIRE,
1996).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Educação para o Desenvolvimento Sustentável significa adotar uma abordagem mais holística da educação com o objetivo de ‘criar um mundo melhor para esta geração e as gerações
futuras de todos os seres vivos no planeta Terra’.
Isso permite que cada criança adquira os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
necessários para moldar um futuro sustentável. Os humanos tendem a ver o desenvolvimento
como um processo necessário e normal, mas quando esse processo se torna cada vez mais
dependente da super exploração de nossos recursos naturais, a reposição dessas reservas e
suprimentos é afetada; e administrar esse desequilíbrio exige assumir uma escola de pensamento ligeiramente diferente.
Uma forma de cultivar essa mentalidade em nossos jovens é incentivando estilos de vida
sustentáveis por meio da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Viver de forma sustentável é mudar nossas atitudes de uma forma que ajude a transformar nossas vidas em algo que
não tenha um impacto muito forte em nossas rotinas atuais, usando os recursos do planeta com
moderação.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável incorpora os principais desafios ambientais, como as mudanças climáticas, em disciplinas básicas como matemática, ciências e
arte, e envolve a modificação do processo de ensino-aprendizagem para uma abordagem mais
abrangente. Os alunos são, portanto, capazes de relacionar o que aprendem em sala de aula
com suas ações da vida real e, cada vez mais, estarão em melhor posição para assumir a liderança na mudança de comportamentos e na adoção de estilos de vida sustentáveis, quanto mais
esse tipo de educação for adotado.
Como as escolas não funcionam mais isoladas, sua integração com o mundo exterior
expõe os alunos a diferentes pessoas e culturas, dando-lhes a oportunidade de valorizar o que
o planeta oferece, respeitando a necessidade de usar os recursos de forma eficiente e responsável.
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O PROCESSO DE LETRAMENTO E A DISLEXIA

RESUMO: A escrita deste artigo tem como objetivo elucidar considerações relevantes acerca do
processo de letramento e a dislexia, que é um transtorno e em sua grande maioria é hereditário, e pesquisas mostram que em grande parte dos casos onde há indivíduos com esse
transtorno há também parentes que o tem, as chances de um pai que possui esse transtorno
ter um filho que também o terá são de 35% a 45%, é um índice que não pode ser desprezado.
Para o embasamento deste artigo e alcance dos objetivos propostos nos utilizamos do Método de Pesquisa Bibliográfico Qualitativo, fundamentado no estudo de diversos autores que
trabalham sobre a temática proposta.

Palavras-chave: Contribuições; Dislexia; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

V

ivemos os séculos da civilização da escrita. Todas as nossas sociedades baseiam-se sobre o escrito. A lei escrita substitui a lei oral, o contrato escrito substituiu a
convenção verbal, a religião escrita seguiu à tradição lendária. E, sobretudo, não
existe história que não se funde sobre textos (HIGOUNET, 2003).
A aquisição da leitura é algo que tem muito valor em quase todas as sociedades, é um
processo que leva algum tempo e requer dedicação por parte do indivíduo gerando nos pais, e
nós educadores grandes expectativas que nem sempre são correspondidas de acordo com o
esperado.
Mas antes de falarmos em problemas de aprendizagem é preciso primeiro
compreender o que é Leitura e Escrita, antes de dizer que alguém não aprende ou tem dificuldade é necessário especificar do que se trata.
A leitura é um processo complexo e elaborado, um indivíduo, alfabetizado é capaz de ler
e escrever, e não é mais analfabeto, é aquele que sabe decodificar o código linguístico.
Mas, não apenas isso, ele deve ser capaz de interpretar as várias formas que estes escritos têm, ou seja, os vários contextos. Ele deve compreender o que está escrito, esta habilidade
é conhecida como Letramento.
A pessoa alfabetizada (vem do termo conhecedor do alfabeto), não é necessariamente
letrado. A história da escrita começou com as cavernas e as pinturas rupestres, e ao longo da
história da humanidade o homem foi adquirindo novas habilidades, a linguagem, a
comunicação e o relacionamento social.
Na antiguidade o conhecimento era passado através da oralidade, e era dessa forma que
os mestres repassavam o conhecimento para discípulos. A escrita surgiu com a necessidade
do desenvolvimento humano e com a necessidade de anotações sobre a economia da época.
A leitura e escrita na história da humanidade passou por várias etapas, foi só da elite, foi
só da igreja até chegar em todas as camadas sociais. Ademais, hoje a escrita e a leitura são a
base da sociedade moderna pois o mundo gira em torno da informação através desses meios.
A leitura é uma atividade de um elevado grau de importância para a vida do homem
perante a sociedade. Em virtude disso, muitas discussões têm surgido em torno de sua importância para a formação de leitores e cidadãos críticos, bem como em torno da prática de ensino
da língua materna.
Isso se justifica devido ao fato de que a leitura possibilita ao homem a inserção e participação ativa no meio social e, por isso, essa prática deve ser desenvolvida desde cedo e,
primordialmente, no âmbito escolar.
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Segundo Delmanto (2009) a escola deve ter a preocupação cada vez maior com a formação de leitores, ou seja, a escola deve direcionar seu trabalho para práticas cujo projeto não
seja apenas o ensino da leitura em si, mas desenvolver nos alunos a capacidade de fazer uso da
leitura, como também da escrita para enfrentar as dificuldades da vida em sociedade e, a partir
do conhecimento adquirido com essa prática e com suas experiências, continuar o processo de
aprendizado e ter um bom desempenho na sociedade ao longo da vida.
A leitura é uma atividade de um elevado grau de importância para a vida do homem perante a sociedade. Em virtude disso, muitas discussões têm surgido em torno de sua importância
para a formação de leitores e cidadãos críticos, bem como em torno da prática de ensino da
língua materna. Isso se justifica devido ao fato de que a leitura possibilita ao homem a inserção
e participação ativa no meio social e, por isso, essa prática deve ser desenvolvida desde cedo
e, primordialmente, no âmbito escolar.
Segundo Delmanto (2009) a escola deve ter a preocupação cada vez maior com a formação de leitores, ou seja, a escola deve direcionar seu trabalho para práticas cujo projeto não
seja apenas o ensino da leitura em si, mas desenvolver nos alunos a capacidade de fazer uso da
leitura, como também da escrita para enfrentar as dificuldades da vida em sociedade e, a partir
do conhecimento adquirido com essa prática e com suas experiências, continuar o processo de
aprendizado e ter um bom desempenho na sociedade ao longo da vida.
A autora ainda acrescenta que diante das diversas transformações com as quais convivemos a escola precisa, mais do que nunca, fornecer ao estudante os instrumentos necessários
para que ele consiga buscar, analisar, selecionar, relacionar e organizar as informações complexas do mundo contemporâneo.
Nesse sentido, compreende-se que a leitura é um processo que não está limitado apenas no âmbito escolar ou somente um meio para obter informações, mais do que isso, ela deve
ser uma prática que todos possam usá-la na própria convivência com o meio social. Entretanto,
o que se observa é que em muitas escolas, a leitura ainda é desenvolvida a partir de influência
de muitos modelos tradicionais ou concepções errôneas da leitura.
De acordo com Solé (1996, p.33) discorre sobre essa problemática e esclarece que: O
problema de ensino da leitura na escola não se situa no nível do método, mas na própria conceituação do que é leitura, da forma em que é avaliada pelas equipes de professores, do papel
que ocupa nos Projetos Curriculares da escola, dos meios que se arbitrem para fortalecê-la,
naturalmente, das propostas metodológicas que se adotam para ensiná-la.
Desse modo, percebe-se que é preciso adotar métodos, criar situações que possibilitem
aos alunos, a capacidade de desenvolverem diferentes capacidades de leitura. Sobre isso Delmanto (2009) considera que devemos ensinar, além da decodificação, a compreensão, apreciação do texto, assim como a relação do leitor com o texto.
A autora acrescenta que se os educadores propuserem atividades visando a esses objetivos, os alunos serão capazes não apenas de localizar informações, mas de se relacionar e
integrar as partes do texto, de refletir sobre os seus sentidos, captando as intenções informações
implícitas, de perceber relações com outros contextos, assim como de gerar mais sentidos para
o texto e de valorizar os que leem de acordo com seus próprios critérios.
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O PROCESSO DE LETRAMENTO E A
DISLEXIA
Myklebust e Johnson (1962, APUD VALETT, 1989, p. 6-7) definem a dislexia como
“uma síndrome complexa de disfunções psiconeurológicas associadas, tais como perturbações em orientação, tempo, linguagem escrita,
soletração, memória, percepção visual e auditiva, habilidades motora e sensorial relacionadas”.

Para o DSM-IV-TR (2008), a dislexia
pode ser definida como:
um rendimento em leitura substancialmente inferior
ao esperado para a idade cronológica, inteligência
medida e a escolaridade do indivíduo. A perturbação
da leitura interfere significativamente no rendimento
escolar ou em atividades de vida cotidiana que exigem habilidades de leitura. Na presença de um déficit
sensorial, as dificuldades de leitura excedem habitualmente a estas associadas (DSM-IV-TR, 2008, p. 82).

De acordo com Massi (2007) a ClassiCondemarin e Blomquist definem a disficação de Transtornos Mentais e de Comportalexia como:
mento da CID 10 (1993) reconhece a dislexia,
um conjunto de sintomas reveladores de uma disfun- sob o código F81.0, e a define como:
ção parietal geralmente hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a aprendizagem da leitura num contínuo que se estende do sintoma leve ao severo (...)
é frequentemente acompanhado de transtornos na
aprendizagem da escrita, ortografia, gramática e redação (CONDEMARIN; BLOMQUIST, 1986, p. 21).

A dislexia é definida por Capellini e
Ciasca (1999, apud Capellini e Salgado, 2003,
p. 156) como uma expressão que se refere à
defasagem entre o desempenho esperado de
uma criança nas habilidades de leitura e escrita
a partir de seu nível intelectual e do desempenho efetivamente observado, ou seja, quando o
processo de desenvolvimento e aprendizagem
da criança aparece comprometido somente em
fase escolar.

Comprometimento específico e significativo no desenvolvimento das habilidades de leitura. [...] A habilidade de compreensão da leitura, o reconhecimento de
palavras na leitura, a habilidade oral e o desempenho
de tarefas que requerem leitura podem estar todos afetados. Dificuldades para soletrar estão frequentemente
associadas a transtorno específicos de leitura e muitas
vezes permanecem na adolescência, mesmo depois
de que algum progresso na leitura tenha sido feito. [...]
Crianças com transtorno específico de leitura seguidamente têm uma história de transtornos específicos do
desenvolvimento da fala e da linguagem muitas vezes
revela dificuldades contemporâneas sutis. Em adição à
falha acadêmica, comparecimento escolar deficiente e
problemas com ajustamento social são complicações
assíduas, particularmente nos últimos anos do primário
e do secundário. A condição é encontrada em todas
as linguagens conhecidas, mas há incertezas se a sua
frequência é afetada ou não pela natureza da linguagem e do manuscrito. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 1993, p. 2149, apud MASSI, 2007, p. 47-48.)
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A definição de dislexia da International
Segundo Nunes et al. (2003) é um
Dislexia Association, segundo Ianhez e Nico grande desafio para a criança, pois requer a
(2001) é a mais usada atualmente e a define aquisição de novas habilidades as quais não
como:
fazem parte do seu cotidiano, o que pode gerar
um grande desafio nessa jornada da aquisição
Um distúrbio específico da linguagem, de origem da leitura.
constitucional, caracterizado pela dificuldade em decodificar palavras simples. [...] Apesar da instrução
convencional, adequada inteligência, oportunidade
sociocultural e ausência de distúrbios cognitivos e
sensoriais fundamentais, a criança falha no processo
de aquisição da linguagem incluindo, com frequência, os problemas de leitura, aquisição e capacidade
de escrever e soletrar (IANHEZ; NICO, 2001, p. 23).

Ianhez e Nico (2001, p. 30) deixam claro que, embora a dislexia seja um distúrbio de
leitura e escrita, nem todo distúrbio de leitura e
escrita é dislexia. Por isso a Classificação Internacional de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID 10 (MASSI, 2007) descreve a
dislexia como um distúrbio específico de leitura. Rodrigues e Silveira (2008) abordam sobre
a importância de conhecer a dislexia na vida
escolar do aluno:
A dificuldade de conhecimento e de definição do que
é dislexia, faz com que se tenha criado um mundo tão
diversificado de informações, que confunde e desinforma e causa ainda ignorada evasão escolar em nosso
país, e uma das causas do “analfabetismo funcional”
que, por permanecer envolta no desconhecimento,
na desinformação ou na informação imprecisa, não é
considerada como desencadeante de insucessos no
aprendizado (RODRIGUES E SILVEIRA, 2008, p.3).

É um processo difícil até mesmo para
os ditos normais e para os que possuem habilidades extraordinárias em outras tarefas, até
mesmo eles encontram obstáculos específicos
para dominar a leitura e a escrita.

A dislexia é um desses obstáculos, e
de acordo com vários pesquisadores cerca de
10% a 15% da população mundial sofre desse
distúrbio, e que dentre estes cerca de 4% apresentam necessidades específicas, ou seja, que
precisam de ajuda para alcançarem qualidade
de vida em seu cotidiano seja profissional, educacional ou social.

Tendo em vista que hoje o mundo é
focado na transmissão da informação pela leitura e compreensão de texto. A Declaração de
Salamanca (1994) determina que as escolas
devem acolher crianças com ou sem deficiência, incluindo-os em programas educacionais,
mesmo quando há deficiência severa (SALAMANCA, 1994),

As escolas devem acolher todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.
Devem acolher crianças com deficiências e bem
dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades;
crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais
e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas (SALAMANCA, 1994, p. 18).
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Este artigo tem como objetivo sensibilizar e esclarecer que a Dislexia é um distúrbio
e não uma doença, e que não compromete o
indivíduo cognitivamente, e que a participação
da família e dos educadores é de suma importância para garantir qualidade de vida aos
indivíduos que a possuem.

A escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que poderia servir de definição
dela própria.

A história da humanidade se divide em
duas imensas eras: antes e a partir da escrita. O disléxico várias vezes não consegue um
diagnóstico verdadeiro, e sofrem muito até chegar em um diagnóstico concreto.

Muitas vezes os educadores, familiares
e até o próprio aluno tendem a confundir esse
distúrbio com falta de interesse, de vontade e
até mesmo com algum sinal de comprometimento cognitivo,

O desafio que enfrentam as escolas integradoras é o
de desenvolver uma pedagogia centralizada na criança, capaz de educar com sucesso todos os meninos
e meninas, inclusive os que possuam deficiências
graves. O mérito dessas escolas não está só na capacidade de dispensar educação de qualidade a todas as crianças; com sua criação, dá-se um passo
muito importante para tentar mudar atitudes de discriminação, criar comunidades que acolham a todos e
sociedades integradoras (SALAMANCA, 1994, p. 18).

Segundo Rodrigues e Silveira (2008):
Para que isso ocorra de um natural é
preciso que o educador tenha um olhar sensível e sem um pré-conceito formado a respeito
deste educando, a família também precisa contribuir incentivando para garantir que aluno não
será excluído do sistema educacional.

O papel do educador é despertar no aluno o interesse pelo saber. Se isso não acontecer, este aluno
não desenvolve sua criatividade e capacidade para
construir sua própria história de vida, por isso é importante que o professor conheça o universo cultural
de cada aluno (RODRIGUES; SILVEIRA, 2008, p.5).

Para ocorrer a aprendizagem da leitura
e da escrita, a criança precisa estar atenta para
constatar que a linguagem oral é composta por
palavras e sílabas, descobrindo que estas correspondem a unidades da fala. Ianhez e Nico
(2002) elencam uma série de atitudes que o
professor pode e deve adotar em sala de aula
Leffa (1996, p.17-18), ao propor uma com os alunos disléxicos, assim como com os
definição de leitura, afirma que: A leitura é um demais. Entre elas destacam-se:
processo feito de múltiplos processos, que
ocorrem tanto simultânea como sequencialmente, esses processos incluem desde habilidades de baixo nível, executados de modo automático na leitura proficiente, até estratégias
de alto nível, executadas de modo consciente.
Como já foi citada, a leitura é essencial
para o bom desenvolvimento individual e social
do homem, é pela leitura que podemos construir e reconstruir conceitos que servirão para a
nossa formação enquanto sujeitos sociais.
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Use vários materiais de apoio para apresentar a lição
à classe [...]; anuncie o trabalho com bastante antecedência [...]; realize aulas de revisão [...] aumente o
limite de tempo para provas escritas; leia a prova em
voz alta e antes de iniciá-la verifique se todos entenderam e compreenderam o que foi pedido; avise no
primeiro dia de aula o desejo de conversar individualmente com os alunos que têm dificuldades de
aprendizagem (IANHEZ E NICO, 2002, p. 72, 73,74).

Além disso, a criança necessita conscientizar-se de que existem fonemas. A consciência dos fonemas é imprescindível para a
aprendizagem da leitura do sistema de escrita
alfabética como o da língua portuguesa, uma
vez que geralmente as letras do alfabeto correspondem a fonemas.

Segundo Garcia (1998, p.40), “as dificuldades de aprendizagem da leitura, podem
ser caracterizadas por dificuldades relacionadas com as tarefas de leitura; por alterações na
leitura causadas por déficits culturais, econômicos e motivacionais.”

A dislexia é evidenciada na fase da
alfabetização, mesmo que alguns sintomas já
estejam presentes em fases anteriores e não
apresentem danos motores, déficits cognitivos
ou patologias cerebrais. A leitura para o disléxico é muito complicada, e é ainda muito recente
esta descoberta e por isso ainda é muito difícil
de diagnosticar.

Os disléxicos são extremamente inteligentes, e com um QI acima da média. Apesar
deste fato algumas pessoas ainda acreditam
que só são inteligentes os que conseguem
ler, e caso o indivíduo não consiga decodificar
esse código passa a ser deixado de lado é
como se não servisse para mais nada dentro
da escola.

Ler envolve muitos aspectos, mas a leitura só existe como um circuito que conecta
a inteligência a ele mesmo, e não se trata de
inteligência em si, mas o ser inteligente que já
existe, bem como ler é um dos grandes avanços da cognição, mas é não é apenas assim
que uma pessoa se mostra inteligente.

É o que justifica a dificuldade da criança no início do processo de aprendizagem da
Partindo do pressuposto da ideia de
leitura e da escrita, uma vez que existem di- Vygotsky (1991 apud MASSI, 2007), de que é
versas causas que levam a criança a ser uma por meio da relação com o outro que o sujeidisléxica.
to estabelece relações com objetos de conhecimento, a cognição da criança, sua atenção,
bem como sua memória, são aspectos de deO distúrbio é definido como neurológi- senvolvimento que se dão, primeiramente, no
co de origem congênita que acomete crianças plano social, em um segundo momento, intecom potencial intelectual normal, sem déficits grar a dimensão individual.
sensoriais, com suposta instrução educacional
apropriada, mas que não conseguem adquirir
ou desempenhar de maneira satisfatória a habilidade para a leitura e escrita.
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Algumas crianças disléxicas são dotadas intelectualmente, eles possuem uma forma
de organização cerebral que os leva muitas vezes a serem grandes ídolos, sendo dentre eles
muitos médicos, arquitetos, esportistas, engenheiros e assim por diante.

Os indivíduos com este distúrbio pensam diferente do raciocínio convencional. Eles
pensam de forma diferente do raciocínio que
é processado no hemisfério esquerdo do cérebro. A espécie humana não chegaria aonde
chegou sem sua forma de organização processual. O indivíduo disléxico não memoriza a sequência das palavras, para ele é sempre algo
desconhecido.

Por fim, é importante salientar que na
sala de aula algumas estratégias podem ser
utilizadas para facilitar a vida escolar do aluno com dislexia, por exemplo: gravar aula
para depois assistirem novamente, oferecer
ao aluno oportunidades de responder oralmente às questões e dar mais tempo para esses
alunos disléxicos para realização de provas
e ou atividades escritas, esses são exemplos
simples que podem deixar esse aluno mais à
vontade para dar continuidade no seu processo de ensino e aprendizagem.

A Estrutura cerebral em leitores capacitados se dá por meio de uma rede que se localiza no hemisfério esquerdo do cérebro, que
envolve regiões do lóbulo temporal, e as regiões parietais e na região frontal, essas são três
áreas que estão tipicamente envolvidas com a
leitura.

Nos disléxicos essas áreas não se envolvem com o processo da leitura como ocorre
nos dos leitores ditos comuns, às áreas do hemisfério esquerdo não se envolvem tanto nesse processo. A mudança parece ter acontecido
em parte pelo que se costuma ser considerada
uma função do hemisfério esquerdo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de grande importância que os profissionais da área da educação possam identificar
os sinais de alunos que possivelmente possuem este transtorno, e é muito importante que esse
educador não deixe esse problema de lado, pois é crônico e não desaparece.
Ele tem que ter em mente como reconhecer, e ter uma postura correta em relação a
isso, pois é necessário que se tome providências para que este aluno não se perca em meio ao
sistema e deixe de ter uma vida produtiva em todos os sentidos.
A modernidade exige que um leitor eficiente ultrapasse os limites do campo visual e seja
capaz de buscar no interior do texto informações que não estão explícitas acionando mecanismos mentais de recuperação e resgate, permitindo-lhe interagir com o que foi lido.
Então, o intuito é repensar a prática pedagógica e buscar novos mecanismos para que
os alunos se tornem leitores autônomos, vivenciando diferentes situações e práticas de leitura,
transpondo essas experiências para sua vida social.
Hoje, torna-se indispensável que o professor na sua rotina de sala de aula invista em
atividades de leitura, organize o tempo e o espaço para estas atividades e oriente no uso adequado da biblioteca escolar e salas de leitura.
Muitos professores não têm consciência de que a leitura inclusive para o aluno disléxico
deve ser uma prática social e acabam escolarizando-a, sem que a criança utilize-a, interligando
com o seu uso social. Não basta ao indivíduo ser simplesmente alfabetizado, ou seja, aprender
meramente a decodificar.
A leitura deve possibilitar uma libertação dos padrões comuns, ler não pode restringir a
decifrar o código, é preciso ler para interagir com autonomia. A condição socioeconômica não
pode ser encarada pela escola pública como um obstáculo, reproduzindo desigualdade. Neste
sentido basta observarmos como a biblioteca escolar e as salas de leitura podem contribuir
proporcionando acesso aos mais variados tipos de livros e de material impresso, tornando-se
ambientes acolhedores onde todos querem estar.
A grande maioria dos disléxicos são adultos, e não se pode ignorar esse fato, pois o
problema com eles não é mais no sistema educacional onde é possível intervir, e nem sempre
eles vão conseguir continuar a estudar ou desenvolver sua capacidade de leitura.
Mas, é possível ensinar a um adulto, o cérebro do adulto tem muito a ganhar, pois é
plástico e moldável e demonstra uma capacidade incrível e significativa de reorganização o que
é de suma importância no processo da aquisição da leitura.
Existem pontos de vista diferentes sobre este transtorno, há aqueles que acreditam que
se trata literalmente da configuração cerebral, da capacidade de processar certas coisas, que
se trata de um déficit, um transtorno no cérebro, essa é uma visão médica.
Mas, há também a visão humanística onde se vai de encontro dos que acreditam que as
pessoas nascem diferentes, não são todos iguais, se pensar desta forma pode se
dividir os
seres humanos em duas categorias, os que sabem e os que não sabem.
Os alunos disléxicos precisam ter mais tempo e dedicação para
que eles consigam aprender alguma coisa, alguns disléxicos consegue ler, mas não conseguem entender o que se lê, alguns são
pré-julgados e rotulados por esse distúrbio, porém em alguns
casos tem grandes facilidades com os números e se destacam
nas aulas de matemática.
Por fim, infelizmente, ainda é comum que os alunos com dislexia sejam rotulados e acabam se perdendo no sistema educacional,
e ele termina por ser excluído, pois o sistema em grande parte ainda
não está preparado para reconhecer e trabalhar como o aluno disléxico.
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A MÚSICA COMO ATIVIDADE LUDO EDUCATIVA
NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DAS
CRIANÇAS

RESUMO: A educação infantil assumindo um caráter lúdico, se associa de maneira decisiva neste processo de aprendizagem, tendo a música como algo que está no cotidiano do educando
torna mais fácil o aprendizado e coloca este instrumento um meio privilegiado na apreensão
de novos conceitos e possibilidades de ensino. Para tanto realizou-se uma revisão bibliográfica considerando autores como BRÉSCIA (2003), GARDNER (1985), SCHMIDT (2010) entre
outros procurando demonstrar a importância da música como uma forma de trabalho ludo
educativo para a apreensão do conhecimento e aprendizagem dos alunos. Concluiu-se que
a música é um elemento articulador e uma ferramenta que aliada à prática educativa pode
ser determinante para que o aluno venha adquirir novas competências e habilidades no seu
percurso educativo.

Palavras-chave:

Música; Educação Infantil; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como tema a música como atividade ludo educativa no
desenvolvimento cognitivo das crianças sendo uma ponte para que a aprendizagem ocorra entre todas as etapas da educação infantil por essa perspectiva
delimitou-se algumas questões a serem norteadas durante ao trabalho:
• A música instrumentalizada no ambiente educativo e suas implicações na construção
do conhecimento são favoráveis ao desenvolvimento das crianças?
• Qual é a contribuição da música para que as crianças se tornem seres autônomos na
vida e na sua prática de ensino?
A música e as crianças são grandes amigos. Eles se tornam quase inseparáveis. As
crianças gostam de cantar e tocar instrumentos, mover, criar e responder à música em todos os
tipos e formas que lhe venham a atrair. Eles giram e dançam para a música sempre que podem.
Elas também são curiosas sobre o som e fontes de som e apenas a visão de instrumentos de ritmo faz os olhos das crianças pequenas acender, sorrisos surgir, e gritos de eu quero
tocar.
Música e crianças naturalmente caminham juntos. Os anos anteriores que as crianças
entram no jardim de infância são mais críticos principalmente no que diz tangente ao crescimento e desenvolvimento significativo.
Os educadores que trabalham com crianças em creches têm a responsabilidade de dar
alegria, proporcionar experiências e criar oportunidades que irão abrir e expandir o emocional
das crianças, sendo que a música se torna uma grande ferramenta para que alcancem isto.
Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso metodológico, a pesquisa
bibliográfica, realizada a partir da análise pormenorizada de materiais já publicados na literatura
e artigos científicos divulgados no meio eletrônico.
O texto final foi fundamentado nas ideias e concepções de autores como: Bréscia (2003),
Coll (1987), Gardner (1985), Luersen (2001), e Schmidt (2010).
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tímulo à realização e o controle de movimentos específicos, contribuem na organização do
A música como qualquer outra forma pensamento, e as atividades em grupo favorede aprendizado se traduz em uma forma de cem a cooperação e a comunicação.
linguagem que faz parte da cultura humana
Além disso, a criança fica envolvida
desde os tempos remotos, sendo que entre as
características principais da linguagem musical numa atividade cujo objetivo é ela mesma,
é o caráter lúdico, pois a música nada mais é onde o importante é o fazer, participar, não
que um jogo de relações entre sons e silêncios, existe cobrança de rendimento, sua forma de
onde temos a existência de diferentes sistemas expressão é respeitada, sua ação é valorizada,
e através do sentimento de realização ela dede composição musical.
senvolve a autoestima.
Conforme Bréscia (2003) embora tiSegundo Bréscia (2003) as crianças
vemos uma evolução com o advento da tecnologia, ainda assim podemos salientar que mentalmente deficientes e autistas geralmente
a música sempre esteve presente na vida das reagem à música, quando tudo o mais falhou.
crianças, e de certa forma no seu processo de A música é um veículo expressivo para o alívio
da tensão emocional, superando dificuldades
educação.
de fala e de linguagem.
Tanto no ensino das matérias quanto
A terapia musical foi usada para menos recreios cantar pode ser um veículo de
compreensão, memorização ou expressão das lhorar a coordenação motora nos casos de paemoções. Além disso, o canto também pode ralisia cerebral e distrofia muscular. Também é
ser utilizado como instrumento para pessoas usada para ensinar controle de respiração e da
dicção nos casos em que existe distúrbio da
aprenderem a lidar com a agressividade.
fala. (BRÉSCIA, 2003).
O relaxamento propiciado pela atividaJá que a música comprovadamente
de de cantar também contribui com a aprendizagem. Observa - se que: “O relaxamento de- pode trazer tantos benefícios para a saúde físipende da concentração e por isso só já possui ca e mental porque a escola não a utiliza mais?
um grande alcance na educação de crianças Inclui-la no cotidiano escolar certamente trará
dispersivas, na reeducação de crianças ditas benefícios tanto para professores quanto para
hiperativas e na terapia de pessoas ansiosas” alunos. Os educadores encontram nela mais
um recurso, e os alunos se sentirão motivados,
(BARRETO, 2000, p. 109).
se desenvolvendo de forma lúdica e prazerosa.
Podemos ainda comentar que crianComo já foi comentado, a música ajuda
ças com problemas de adaptação geralmente apresentam respiração curta e pela boca, a equilibrar as energias, desenvolve a criatividao que dificulta a atenção concentrada, já que de, a memória, a concentração, autodisciplina,
esta depende do controle respiratório (BRÉS- socialização, além de contribuir para a higiene
mental, reduzindo a ansiedade e promovendo
CIA, 2003).
vínculos (BARRETO; SILVA, 2004).
As atividades relacionadas à música
também servem de estímulo para crianças
com dificuldades de aprendizagem e contribuem para a inclusão de crianças portadoras
de necessidades especiais. As atividades de
musicalização, por exemplo, servem como es-

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
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Segundo o Aurélio (2014), lúdico, é
OS FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL, O LÚDICO REPRESENTADO tudo relativo a jogo ou a divertimento ou ainda, aquilo que serve para divertir ou dar praATRAVÉS DA MÚSICA
zer, partindo deste pressuposto temos que o
brincar está enraizado no cotidiano infantil, e
transformá-lo em aprendizado, tornando-se de
antemão uma nova perspectiva construtivista
da aquisição de conhecimentos.

Os princípios que norteiam a Educação Infantil fundamentam-se na criança como
um ser social que participa da construção do
conhecimento e interage com o meio. Nesse
sentido, a prática pedagógica necessita ser inDesde a antiguidade os filósofos resterativa, dinâmica e ainda utilizar-se de jogos
e brincadeiras, promovendo a integração nos saltaram o jogo como uma ferramenta criativa
aspectos físicos, intelectuais, afetivos e sociais. para o aprendizado e tudo que provinha do lúdico fazia aumentar o interesse das crianças
As crianças pequenas têm que ter a e despertava mais o desejo de aprender. Raoportunidade de usar a linguagem de forma ciocinar, tomar decisões, saber ir para frente,
criativa, para expressar ideias e emoções e in- parar, pensar, isto faz com que as crianças de
teragir com os demais colegas do seu grupo. fronte com desafios que permitam que o seu
Desta forma a função simbólica, o processo de cérebro crie novas sinapses, que a interagem
pensamento e o letramento estarão presentes com o que sabiam , com a reflexão e desta
na prática pedagógica em que as linguagens: construção as mesmas consigam evoluir para
oral, musical, desenhos, pinturas, corpo, escri- algo novo e significativo.
ta, mídia – TV, cinema, informática, poesia, tePortanto, segundo Schmidt (2010), há
atro, gestual, escultural, mímica e matemática
estejam presentes de forma intencional (GARD- de ressaltar que o jogo em si é uma ferramenta
que objetiva-se por completar o indivíduo em
NER, 1985).
seu saber, seus conhecimentos e sua apreenJá nas interações e relações sociais a são do mundo, além de suscitar uma grande
criança pequena tem que aprender a conviver possibilidade de se constituir como elemento
na diversidade, nos conflitos oriundos da con- motivador do processo educacional.
vivência em grupo para poder construir identidades sociais e pessoais, conhecimentos no
espaço coletivo, estabelecer relações significativas com os demais, conviver com pares e
conhecer o mundo natural e social:

A MÚSICA COMO MEIO DE
INTEGRAÇÃO DO SER

Há muito vem se estudando a relação entre música e saúde, conforme Bréscia
É necessário pensar o agir pedagógico da Educação (2003):
Infantil como criativo, flexível, atendendo à individualidade e o coletivo das crianças. Este, em nosso entender, é o eixo organizador da aquisição e da construção
do conhecimento. Entretanto, pensar sobre isto implica
estruturar o espaço da sala de aula, para que nele se
dêem as interações do sujeito com o mundo físico e
social, oportunizando lhe vivências e situações de trocas, tomadas de decisões, sendo promovidas assim,
sua autonomia e cooperação, tão importantes para a
formação de um novo cidadão (SCHMIDT, 2010, p.43).

A investigação científica dos aspectos e processos psicológicos ligados à música é tão antiga quanto as origens
da psicologia como ciência. A autora cita ainda os benefícios do uso da música em diversos ambientes como
hospitais, empresas e escolas (BRÉSCIA, 2003, p. 41).

Em alguns hospitais a música tem sido
utilizada antes, durante e após cirurgias, os resultados vão desde pressão sanguínea e pulso
mais baixos, menos ansiedade, sinais vitais e
estado emocional mais estáveis, até menor necessidade de anestésico.
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A Faculdade de Medicina do Centro
de Ciências Médicas e Biológicas da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo realizou
uma pesquisa que avalia os efeitos da música em pacientes com câncer. A pesquisa revela que a musicoterapia pode contribuir para
a diminuição dos sintomas de pacientes que
fazem tratamento quimioterápico.
Em empresas o meio mais procurado
para se fazer música é o canto coral, pois esta
é uma atividade que permite a integração e
exige cooperação entre seus membros, além
de proporcionar relaxamento e descontração.
Na opinião de (FAUSTINI apud BRÉSCIA 2003,
p.61).
A necessidade social do homem de
ser aceito por uma organização e de pertencer
a um determinado grupo para o qual contribua
com seu tempo e talento, é amplamente satisfeita pela participação num grupo coral. Além
disso, este grupo lhe dará grande satisfação e
prazer em suas realizações artísticas, beneficentes, religiosas, e desenvolverá nele orgulho
sadio, por estar sua pessoa relacionada a um
excelente grupo. Cantar é uma atividade que
exige controle e uso total da respiração, proporcionando relaxamento e energização. Fregtman apud Gregori (1997 p. 89) comenta que:
“O canto desenvolve a respiração, aumenta a
proporção de oxigênio que rega o cérebro e,
portanto, modifica a consciência do emissor”.

Gregori (1997) explica que harmonia,
em música, é uma combinação de sons simultâneos que acompanha a melodia e é construída de acordo com o gosto do compositor. No
cotidiano, inclusive na escola, também se deve
buscar harmonizar a síntese dialética corpo/
mente, pois esta também deve propiciar uma
maior tomada de conhecimento da consciência corporal, promovendo o equilíbrio do ser e
contribuindo para sua integração com o meio
onde vive, e a música pode contribuir para isto
segundo os avanços das neurociências.

MUSICALIZANDO OS PROCESSOS DE
ENSINO
Fazer música envolve mais do que a
voz ou os dedos tocando um instrumento, uma
criança que aprende sobre a música tem de
tocar vários conjuntos de habilidades, muitas
vezes simultaneamente. Por exemplo, as pessoas usam seus ouvidos e olhos, assim como
os músculos grandes e pequenos.

A aprendizagem da música suporta
toda a aprendizagem. Não que Mozart fará você
ficar mais inteligente, mas deixarão o aprendizado mais integrado, e a atividade estimulante.
Como afirma Luersen (2001): “[...] Uma experiência rica em música para crianças de cantar,
ouvir e em movimento é realmente trazer um
benefício muito grave para a criança à medida
A prática do relaxamento traz muitos que progridem na aprendizagem mais formal”
benefícios, contribuindo para a saúde física e (LUERSEN, 2001, p.23).
mental. De acordo com Barreto e Silva (2004,
p. 64): O relaxamento propicia o controle da
Enquanto as crianças vêm ao mundo
mente e o uso da imaginação, dá descanso,
pronto para decodificar sons e palavras, a eduensina a eliminar as tensões e leva à expansão
cação musical ajuda a melhorar aquelas habida nossa mente”.
lidades naturais. Crescendo em um ambiente
Assim como as atividades de musica- musicalmente rico muitas vezes é vantajoso
lização, a prática do canto também traz bene- para o desenvolvimento da linguagem das
fícios para a aprendizagem, por isso deveria crianças.
ser mais explorada na escola. Bréscia (2003)
Mas essas capacidades inatas preciafirma que cantar pode ser um excelente companheiro de aprendizagem, contribui com a so- sam ser reforçadas e praticadas, o que pode
cialização, na aprendizagem de conceitos e na ser feito em casa ou em um ambiente de edudescoberta do mundo.
cação musical mais formal (GARDNER, 1985).
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O efeito da educação musical no desenvolvimento da linguagem pode ser visto no
cérebro, e indicam claramente que o treinamento musical se desenvolve fisicamente a parte
do lado esquerdo do cérebro conhecida por
estar envolvida com a linguagem de processamento, e pode realmente ligar os circuitos do
cérebro de maneiras específicas.

Um dos pontos centrais deste trabalho foi justamente a caracterização das atividades que, segundo os autores, devem estar
presentes nas pré-escolas e fazem da música,
da criança, do professor e da Educação Infantil
elementos em permanente interação. Ao analisar estas atividades o presente estudo adentrou o universo das riquezas que permeiam a
cultura infantil. A criança vivencia naturalmente
Esta relação entre a música e o desen- as brincadeiras musicais, que, assim, tornamvolvimento da linguagem também é socialmen- -se experiências extremamente ricas e dotadas
te vantajosa para as crianças. O desenvolvi- de criatividade e emoção (SCHMIDT, 2002).
mento da linguagem ao longo do tempo tende
a melhorar partes do cérebro que ajudam a
Quando a música é percebida pelos
música processo. A competência no idioma educadores como fonte de ensino-aprendizaestá na raiz da competência social. A experi- gem, as ações mais comuns realizadas no diaência musical fortalece a capacidade de ser -a-dia transformam-se em vivências capazes de
verbalmente competente (LUERSEN, 2001).
estimular o desenvolvimento da criança. Isso
ocorre pela intensa relação da música com
Alguns estudos em Universidades do o brincar, que, em todas as culturas, persiste
Canadá apontam um pequeno aumento nos como forma de preservação social e histórica.
QI de crianças de seis anos que receberam
aulas de piano e voz semanais, frente às ouPor isso é importante que a escola
tras crianças que não tiveram uma educação seja uma condutora desse processo, oferecenmusical. Por fim, a música pode melhorar as do à criança todos os subsídios necessários
habilidades da criança na aprendizagem e em para que potencialize seus conhecimentos e
outras tarefas, mas é importante entender que veja sentido na sua aprendizagem. Segundo
a música não faz de ninguém mais inteligente. Schmidt (2002):
Como os muitos benefícios intrínsecos à educação musical incluem ser disciplinado, aprender uma habilidade, fazendo parte
do mundo da música, gestão de desempenho,
fazendo parte de algo que você pode se orgulhar, e até mesmo adaptando-se melhor às
condições de ensino. As práticas que conduzem a música nas esferas do conhecimento,
dando-lhes significados, representam para a
criança a oportunidade de ampliar sua capacidade de articular os processos perceptivos
e cognitivos nela existentes, relacionando-os
para se comunicar e interagir com os outros
(LUEHR SEN, 2001).

[...] É preciso que haja uma conscientização coletiva de
todas as esferas educativas sobre sua importância no
campo da educação, sobretudo na Educação Infantil,
fazendo com que seja devidamente tratada como uma
linguagem tão importante quanto as demais áreas do
conhecimento e, portanto, fundamental para o processo de ensino-aprendizagem (SCHMIDT, 2002 p. 78).

Para musicalizar a escola e transformar
a música numa área do conhecimento tão importante quanto as demais o educador deve
entender que o primeiro passo é buscar compreender a Unidade Escolar em todos os seus
aspectos, afinal, são as pessoas que orientam
as ações na escola, e não as disciplinas que a
compõem.
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FORMAS DE SE TRABALHAR MÚSICA
NA ESCOLA
A escola é uma parte importante da sociedade, onde os jovens têm a oportunidade
de focalizar o mundo em que vivem, de estabelecer relações entre vários conhecimentos,
inclusive os conhecimentos musicais. Vários
pesquisadores na área de educação musical
têm investigado a escola e seus fazeres musicais.
Segundo Souza (2002) os professores em geral valorizam o ensino de música,
mesmo sendo esse ainda periférico na maioria
das escolas, manifestando-se muitas vezes por
realização de uma hora cívica, ou de uma banda marcial, ou apenas como música de fundo,
certamente a música está presente nas escolas.
As funções da música, vêm ao encontro das demais pesquisas citadas anteriormente, podendo ser acrescidas de outras funções
que são específicas do ensino de música nas
escolas do ponto de vista dos seus atores. A
função de expressão emocional, a música a
serviço de outras disciplinas ou como mero
meio de divertimento, bem como a música a
serviço dos talentosos foram elementos que
apareceram nas falas de professores e administradores escolares.
Há várias formas de se trabalhar a música na escola, por exemplo, de forma lúdica
e coletiva, utilizando jogos, brincadeiras de
roda e confecção de instrumentos (FERREIRA,
2001, p. 31).

Dessa forma, a música é capaz de combater a agressividade infantil e os problemas
de rejeição. Nas escolas da rede municipal de
Franca, onde o Projeto de Educação Musical já
existe desde 1994 (ou seja, muito antes da lei
nº 11.769 entrar em vigor), as crianças não só
ouvem música, como a produzem, fazendo pequenos arranjos e tocando instrumentos como
a flauta doce e alguns de percussão.
Elas também vivenciam a música, por
meio de trabalhos corporais que desenvolvem a atenção e a coordenação motora. “Não
queremos formar músicos, mas desenvolver o
espírito crítico, conhecer as raízes da música
brasileira, despertar o gosto musical, preservar
nosso patrimônio e aumentar o repertório. Para
que o ensino proposto na Lei tenha bons resultados, o indicado é que as escolas intensifiquem trabalhos já produzidos em sala de aula
e que levem em conta o contexto cultural dos
alunos (FERREIRA, 2001).
A utilização da música como elemento
de aprendizagem cultural que também representa sensibilidades, valores, padrões e regras,
favorece e reformula o modelo de trabalho em
sala de aula. O potencial amplo que pode ser
explorado com o uso da música tem caráter
interdisciplinar, envolvendo, entre outras, Literatura, Língua Portuguesa, Geografia, Ciências,
Filosofia e História. Atuando como elemento
deflagrador de todo um processo de discussão sobre atuações, temas e personagens e
momentos da História, a música auxilia na metodologia aplicada e facilita aos alunos a elaboração de conceitos e a significação de fatos
históricos, possibilitando a troca de aprendizados e o repensar de ações e preconceitos.
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Conforme Schmidt (2002), é no espaESCOLA COMO UM ESPAÇO PARA
ço de sala de aula que professores e alunos de
UMA EDUCAÇÃO LÚDICA
História travam um embate em que o professor,
novidadeiro do passado e da memória, senteO lúdico tem sua origem na palavra
-se com a possibilidade de guiar e dominar em “ludus” que quer dizer jogo, a palavra evoluiu
nome do conhecimento.
levando em consideração as pesquisas em
psicomotricidade, de modo que deixou de ser
As questões urbanas são um exemplo considerado apenas o sentido de jogo. O lúdisignificativo de assuntos que podem ser trata- co faz parte da atividade humana e caracterizados com música, pois envolvem a sociedade. -se por ser espontâneo e funcional.
As cidades constituem territórios que condicionam inúmeras experiências individuais e coleNa atividade lúdica não importa somentivas. Sobre a cidade são construídas várias te o resultado, mas a ação, o movimento vivenmemórias e vivências – algumas visíveis e tan- ciado. A maioria das escolas tem didatizado a
gíveis; outras, invisíveis – que representam e atividade lúdica das crianças restringindo-as a
possibilitam uma boa reflexão da metrópole e exercícios repetidos de discriminação viso- moda sociedade da época (FERREIRA, 2001).
tora e auditiva, através do uso de brinquedos,
O professor pode construir através da
música pontes entre o passado e a atualidade.
Afinal, nossas canções são múltiplas e criativas, assim como as estratégias e as ações a
serem utilizadas no espaço da sala de aula.
Para que as aulas de Música não virem hora do
recreio, é preciso uma atenção por parte dos
atores sociais envolvidos no processo.

desenhos coloridos, músicas ritmadas (RIZZI,
1987).

Ao fazer isso, ao mesmo tempo em
que bloqueia a organização independente
das crianças para a brincadeira, essas práticas pré- escolares, através do trabalho lúdico
didatizado, enfatizam os alunos, como se sua
ação simbólica servisse apenas para exercitar
e facilitar para o professor, a transmissão de
Além disso, é preciso checar se esse determinada visão do mundo, definida a priori
ensino será contínuo e com uma metodologia pela escola (RIZZI, 1987).
capaz de desenvolver a capacidade musical
dos estudantes de forma gradual, sem truncaÉ fundamental que se assegure à crianmentos e interrupções (SCHMIDT, 2002).
ça o tempo e os espaços para que o caráter lúSegundo Albano (2011) às associações de classe, os coordenadores pedagógicos e professores da área devem trabalhar
com responsabilidade junto ao MEC e às diretorias de ensino para a implantação de um
ensino musical de qualidade.

dico do lazer seja vivenciado com intensidade
capaz de formar a base sólida para a criatividade e a participação cultural e, sobretudo para
o exercício do prazer de viver, e viver, como diz
a canção... Como se fosse brincadeira de roda
(RIZZI, 1987).
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É papel da educação formar pessoas
críticas e criativas, que criem, inventem, descubram que são capazes de construir conhecimento. Não devendo aceitar simplesmente o
que os outros já fizeram, aceitando tudo o que
lhe é oferecido. Daí a importância de se ter alunos que sejam ativos, que cedo aprendem a
descobrir, adotando assim uma atitude mais de
iniciativa do que de expectativa.

sibilidades de ação. Proporcionando à criança
brincadeiras que possam contribuir para o seu
desenvolvimento psicossocial e consequentemente para a sua educação (CUNHA, 1994).

O sentido real, verdadeiro, funcional da
educação lúdica estará garantida, se o educador estiver preparado para realizá-lo. Sendo
que o papel do educador é intervir de forma
adequada, deixando que o aluno adquira coConsidera-se função da educação in- nhecimentos e habilidade; suas atividades vifantil promover o desenvolvimento global da sam sempre um resultado, é uma ação dirigida
criança; para tanto é preciso considerar os co- para a busca de finalidades pedagógicas.
nhecimentos que ela já possui, proporcionar à
criança vivenciar seu mundo, explorar, respeiFerreiro (1989), já aponta para a importar e reconstruir (RIZZI, 1987, p.38).
tância de se oferecer à criança ambientes agradáveis onde se sinta bem e a vontade, pois
Nesse sentido a educação infantil deve a criança deverá se sentir como integrante do
trabalhar a criança, tomando como ponto de meio em que está inserida. Conceber o lúdico
partida que esta é um ser com características como atividade apenas de prazer e diversão,
individuais e que precisa de estímulos, para negando seu caráter educativo é uma concepcrescer criativa, inventiva e acima de tudo crí- ção ingênua e sem fundamento.
tica. Quando o aluno chega à escola traz consigo uma gama de conhecimento oriundo da
A educação lúdica é uma ação inerente
própria atividade lúdica. A escola, porém, não na criança e no adulto aparece sempre, como
aproveita esses conhecimentos, criando uma uma forma transacional em direção a algum
separação entre a realidade vivida por ela na conhecimento. A criança aprende através da
escola e seus conhecimentos.
atividade lúdica ao encontrar na própria vida,
nas pessoas reais, a complementação para as
A escola agindo desta forma estará suas necessidades (FERREIRA, 1989).
comprometendo a própria espontaneidade da
criança, que não se sentirá tão à vontade em
sala de aula a ponto de deixar fluir naturalmente
sua imaginação e emoção. O lúdico aplicado à
prática pedagógica não apenas contribui para
a aprendizagem da criança, como possibilita
ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas
e prazerosas (CUNHA, 1994).
Ressalta que a brincadeira oferece
uma situação de aprendizagem delicada, isto
é, o educador precisa ser capaz de respeitar
e nutrir o interesse da criança, dando-lhe possibilidades para que se envolva em seu processo, ou do contrário perde-se a riqueza que
o lúdico representa. Neste sentido é responsabilidade do educador, na educação infantil,
ajudar a criança a ampliar de fato, as suas pos938
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo da música aumenta habilidades de trabalho em equipe e desenvolve a disciplina. Por exemplo, para que uma orquestra soe bem, todos os músicos devem trabalhar juntos em
harmonia em direção a um único objetivo, o desempenho, e deve - se comprometer a aprender
música, assistir a ensaios, e a praticar.
A música oferece às crianças um meio de auto expressão e desenvolvimento cognitivo,
pois atua em áreas do cérebro que poderão auxiliar em uma vivência mais significativa e que
atue no seu processo de aprendizagem.
A música é concebida como um universo que conjuga expressão de sentimentos, ideias,
valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que
vive. Ao atender diferentes aspectos do desenvolvimento humano físico, mental, social, emocional e espiritual, a música pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional.
Nesse sentido faz-se necessária a sensibilização dos educadores para despertar a conscientização quanto às possibilidades da música para favorecer o bem estar e o crescimento das
potencialidades dos alunos, pois ela fala diretamente ao corpo, à mente e às emoções.
A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a inteligência, relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e lógicas matemáticas ao desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo.
Além disso, a música também vem sendo utilizada como fator de bem estar no trabalho
e em diversas atividades terapêuticas, como elemento auxiliar na manutenção e recuperação da
saúde.
As atividades de musicalização também favorecem a inclusão de crianças na educação
infantil pelo seu caráter lúdico e de livre expressão, não apresentam pressões nem cobranças de
resultados, são uma forma de aliviar e relaxar a criança, auxiliando na desinibição, contribuindo
para o envolvimento social, despertando noções de respeito e consideração pelo outro, e abrindo espaço para outras aprendizagens.
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OS DESAFIOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
NA PREFEITURA DE SÃO PAULO

RESUMO: O debate sobre a qualidade da educação está intrinsecamente ligado à atuação da
equipe gestora, especificamente à figura do coordenador pedagógico, profissional genuinamente responsável pela organização das aprendizagens no cotidiano escolar. Dentre as diversas atribuições deste cargo tão estratégico está a capacidade de lidar com imprevistos,
organização da rotina, conhecimento do grupo docente e seu contexto bem como a garantia
de que os espaços formativos da escola sejam democráticos, plurais e possibilitem a ressignificação constante dos processos de ensino e aprendizagem. Este estudo parte dos aportes
teóricos de Vera Placco, Erika de Oliveira Haydn, Paulo Freire, Isaneide Domingues e outros
para discutir os desafios impostos ao coordenador pedagógico nos espaços de JEIF na rede
municipal de educação da cidade de São Paulo dentro da perspectiva crítica proposta por
Paulo Freire.

Palavras-chave: Formação contínua; Práxis; Gestão.
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INTRODUÇÃO

O

debate sobre qualidade da educação, especialmente a educação pública é carregado de concepções políticas, culturais e sociais o que legitima o caráter democrático e plural de uma educação como direito para todos, como garantido
pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
de 1966.
Neste sentido o debate sobre a formação docente e o papel do coordenador pedagógico também é diuturnamente discutido. Entender o papel estratégico que este profissional ocupa
no interior da escola se faz fundamental a quem se propõe e refletir a formação contínua docente
centrada na escola.
O sucesso escolar e a excelência no processo de ensino e aprendizagem em escolas
públicas ou privadas em todo o país é o principal objetivo de todas as políticas educacionais vigentes. A contemporaneidade impõe a todos os educadores o desafio de olhar para a realidade
do aluno para além dos conhecimentos ou conteúdos meramente transmitidos, transcendendo a
concepção cognitiva da aprendizagem que, apesar de fundamental, não contempla o desenvolvimento de inteligências muito importantes no processo de aprendizagem: inteligência emocional,
social e ética.
Este estudo busca discutir a formação de professores a partir das políticas implantadas
durante a gestão do Professor Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação da cidade de
São Paulo no período de 1988 a 1991 durante o governo da prefeita Luiza Erundina de Souza,
especificamente a constituição da Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), jornada que
possibilitou a ampliação da carga horária de professores do munícipio de São Paulo com horas
destinadas à formação contínua docente, articulada e orientada pelo coordenador pedagógico,
que teve suas atribuições regulamentadas pelo decreto 54.453 de 10 de outubro de 2013.
Neste sentido, este estudo busca desenvolver uma análise sobre a importância dos
espaços destinados à formação contínua em serviço de professores nas escolas da rede municipal de São Paulo nos horários destinados à discussão do Projeto Especial de Ação (PEA). É
possível afirmar que a JEIF na prefeitura de São Paulo é um espaço de formação crítica de fato?
A atuação do coordenador pedagógico favorece a formação crítico reflexiva do docente?
Para tal, a primeira parte deste estudo analisa a configuração da atual carreira do magistério na cidade de São Paulo e em seguida serão tecidas considerações sobre a importância
da formação contínua em serviço articulada pelo Coordenador Pedagógico, consolidando a implementação do Projeto Político Pedagógico das unidades educacionais em consonância com
os pressupostos e referenciais teóricos da Secretaria Municipal de Educação, relacionando tais
conhecimentos com o contexto em que a escola está inserida.
A segunda parte do trabalho propõe uma reflexão sobre a atuação do coordenador pedagógico como um cargo estratégico na escola, responsável pelo gerenciar as aprendizagens
e a formação contínua docente, posicionando-se como um par avançado do professor, subsidiando e teorizando a prática cotidiana no espaço escolar buscando identificar se é possível
realizar uma formação contínua docente efetivamente crítica, transcendo o caráter meramente
conteudista, focado no resultado de avaliações externas?
Este estudo é baseado nos pressupostos teóricos de Vera Maria Nigro de Souza Placco,
teórica que se dedica a estudar o papel do coordenador pedagógico como responsável pela
formação contínua docente no espaço escolar, Lev Semionovitch Vygotsky, autor precursor da
teoria socioconstrutivista ou sociointeracionista, autor imprescindível na formação de educadores do mundo inteiro.
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PANORAMA DA FORMAÇÃO
CONTINUADA DOCENTE NA
PREFEITURA DE SÃO PAULO
Neste estudo adotamos um recorte específico de discussão: as escolas municipais
de ensino fundamental da cidade de São Paulo. Esta escolha se dá não só pela vivência do
pesquisador como docente referido na rede,
mas também pela presença de grupos de trabalho, oferta de cursos, núcleos de estudo e
discussões que acontecem sistematicamente
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

colaborativa, observadas a legislação vigente,
o currículo proposto pela referida secretaria e
também os resultados de avaliações externas.
Tanto o PPP como PEA da unidade escolar necessita da aprovação do conselho de
escola e homologação do supervisor escolar
e diretor regional de educação para ser realizado.
O conselho de escola configura-se
como uma instância democrática dentro do espaço escolar, assegurado pelo artigo 117 da
lei 14.660/2007 que diz “ O Conselho de Escola é um colegiado com função deliberativa e
direcionada à defesa dos interesses dos educandos e das finalidades e objetivos da educação pública do Município de São Paulo” (SÃO
PAULO, 2007).

A atual jornada de trabalho docente da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo foi estruturada no início da década de 90, no
governo da prefeita Luiza Erundina e atualmente é regulada pela lei nº 14.660/2007 que conNeste sentido a participação em tal insfigura a jornada de trabalho dos educadores
tância deliberativa é extremamente necessária
de duas maneiras.
na escolha das temáticas trabalhadas e debaA primeira chama-se Jornada Básica tidas nos espaços formativos da escola, envolDocente (JBD) que consiste no cumprimento vendo e informando todos os segmentos da
de 25 horas/aula de regência, três horas/aula comunidade escolar nos processos de conspara hora atividade (H.A), destinada a leitura e trução e produção de conhecimento.
estudos e duas horas para cumprimento em local de livre escolha (H.L). A outra jornada, chamada Jornada Especial Integral de Formação
(JEIF), conta com 25 horas/aula de regência,
3 H.A, 2 H.L e 12 horas de trabalho destinadas
à formação continuada em serviço.

O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases
LDB de 20 de dezembro de 1996 em seu inciso VIII informa que o ensino será ministrado
com base no princípio de gestão democrática
do ensino público, para que se cumpra a lei
é imprescindível garantir o funcionamento de
As horas/aula destinadas à formação instituições democráticas no espaço escolar
são destinadas à participação do profissional como o Conselho de Escola e a Associação
docente no Projeto Especial de Ação (PEA) e de Pais e Mestres (APM), (BRASIL, 1996)
horários de formações coletivas, ambas conA participação do profissional docente
duzidas pelo coordenador pedagógico, cargo
estratégico na escola por ser responsável pela na elaboração do projeto político pedagógico
da escola a LDB aponta em seu título II, artigo
formação contínua docente em serviço.
13º “I – participar da elaboração da proposta
Dado o breve panorama da estrutura pedagógica do estabelecimento de ensino” e
básica da carreira docente na Prefeitura Muni- “II – elaborar e cumprir plano de trabalho, secipal de São Paulo, é importante ressaltar que gundo a proposta pedagógica do estabelecitanto o Projeto Político Pedagógico (PPP) das mento de ensino” (BRASIL, 1996).
unidades escolares bem como o Projeto Especial de Ação (PEA) são construídos de maneira
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É importante ressaltar que na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo a
função de coordenador pedagógico é regulamentada pelo decreto 54.453 de 10 de outubro de 2013, que fixa as atribuições dos profissionais de educação que integram as equipes
escolares das Unidades Educacionais da rede
municipal de ensino da cidade de São Paulo
(2013, p. 3) e em seu artigo 10º apresenta a
seguinte redação:

tema do Projeto Especial de Ação (PEA) que,
em consonância com o projeto político pedagógico da unidade, será discutido durante o
ano letivo com a equipe docente.

O próximo capítulo do estudo abordará de maneira específica a atuação do coordenador pedagógico nos encontros formativos
de JEIF na rede municipal de ensino em uma
perspectiva de articulação com os pressupostos institucionais com a secretaria municipal de
O Coordenador Pedagógico é o responsável pela educação e as demandas formativas dos docoordenação, articulação e acompanhamento dos centes no interior da escola.
programas, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional, em consonância com as diretrizes da política educacional
da Secretaria Municipal de Educação, respeitada
a legislação em vigor (SÃO PAULO, 2013, p. 3).

Placco (2002) entende que formar professores é compreender o educador em toda
a complexidade do ser humano, entendendo
assim uma relação inalienável com o conceito
de identidade, uma vez que os espaços formativos no interior da escola devem considerar
as diferentes identidades e especificidades dos
educadores, que se evidenciam em momentos
de troca de experiência e saberes nos momentos de formação.
A ideia de Placco é corroborada por
Haydn (2018, p. 30) em sua tese de mestrado
intitulada “Um estudo sobre a formação contínua do professor na perspectiva crítico-política”:
o espaço de formação torna-se essencial e complexo, pois é o âmbito em que a complexidade do sujeito, sua identidade e sua relação com o mundo e
com a educação afloram. Este momento de formação torna-se mais significativo quando há intencionalidade na atividade formativa (HAYDN, 2018, p.30).

Vale ressaltar que ao coordenador pedagógico, de acordo com as suas atribuições
dispostas no decreto municipal nº 54.453 de
2013 a coordenação do processo de escuta
coletiva e construção de consenso acerca do

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Este estudo foi realizado a partir da
análise da legislação vigente que estrutura os
espaços de formação e a carreira do magistério na rede municipal de ensino da cidade
de São Paulo bem como investigação da bibliografia vigente sobre a atuação do coordenador pedagógico como agente a serviço da
formação contínua docente no interior da escola, que busca transcender a JEIF como um
espaço meramente instrutivo para um espaço
formativo democrático e capaz de acolher as
demandas formativas dos docentes.
Partindo dos aportes teóricos de Vera
Maria Nigro de Souza Placco, Erika de Oliveira
Haydn, Leon Vygotsky entre outros, esta parte
do estudo analisou artigos, teses de mestrado
e obras publicadas dos referidos autores para
maior compreensão da temática escolhida.
Para compreender a atuação da formação docente e a escola como um espaço democrático, horizontal e capaz de problematizar
a relação entre teoria e prática.
É preciso compreender que a escola
é um espaço genuinamente político, entendendo a palavra política em sua concepção mais
pura, segundo o dicionário Aurélio (1998, p.
564) “habilidade no relacionar-se com os outros, tendo em vista a obtenção de resultados
desejados” (DE HOLLANDA FERREIRA, 1998,
p. 564).
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Paulo Freire (2003) defende em toda
a sua obra e ao longo de toda sua vida que a
educação é um ato político. É político pois é
pensado com base na interação e no relacionamento com o outro, uma vez que a escola está
inserida em uma sociedade, em um contexto e
em um vasto leque de diversidade cultural.
Freire (2003) ainda aponta que conceber a escola e o ato de educar como ato político vai além da mera relação de teoria e prática,
transcende este movimento legitimando assim
a construção da práxis, o falar o que faz e sobre como fazer o que se faz. A visão apontada
pelo autor compreende o professor como um
agente crítico de sua prática, rompendo com
uma possível visão meramente reprodutora de
conhecimento sem a consciência crítica de seu
ofício.

formação contínua docente dentro da escola
também não é neutro.
O discurso do coordenador para com o
grupo docente é carregado de sentidos, valores
e culturas que são atravessados pela dialética
do ofício, o atravessam e consequentemente
também os docentes são atravessados pelo
discurso do coordenador pedagógico, transformando assim cada escola em uma experiência única e desmistificando a ideia de discurso
único ou igual para todos na rede municipal de
ensino de São Paulo.
Placco (2008, p.54) ainda traz uma discussão importante sobre o papel do coordenador pedagógico como um agente mediador
do confronto, do chamamento à reflexão, ao
compromisso assumido pelo grupo, uma vez
que segundo a autora este movimento é fundamental para que “possam todos os envolvidos ingressar e permanecer em processo de
aperfeiçoamento de nossa prática educativa”
(PLACCO, 2008, p. 54).

Este estudo busca analisar a escola na
perspectiva sociointeracionista ou socioconstrutivista de Vygotsky, neste sentido Mondin e
Dias (2013) definem a interação social como
um processo interativo-comunicativo, sendo
necessário considerar a intersubjetividade dos
A rede municipal de ensino desenvolve
sujeitos neste processo.
coletivamente um período intitulado revista Magistério (SÃO PAULO, 2018) no qual são publiOs sentidos, valores e culturas são cados periodicamente editoriais com o objetivo
transformados o tempo todo durante a intera- de propor a reflexão sobre assuntos diversos
ção, o que faz do processo de aprendizagem e desafios impostos na prática cotidiana dos
algo pulsante, vivo e transformador. Dessa profissionais de educação da rede.
forma podemos compreender com base nos
pressupostos teóricos de Vygotsky que a inEm sua quinta edição, a revista publiteração é a tônica do processo de aprendiza- ca um exemplar destinado aos profissionais
gem e das relações sociais na escola como que compõem a gestão escolar, neste estudo
um todo, engloba não apenas a relação alu- apontaremos pontos cruciais trazidos pelo períno-professor, mas também professor-professor, odo sobre o fazer do coordenador pedagógico
professor-gestão, gestão-comunidade e todas discutidos por Mônica Matie Fujikawa e Renata
as relações humanas no espaço escolar.
Araújo.
Neste sentido cabe destacar o que a
obra Teoria crítica e resistência à educação, do
autor Henry Giroux (1986) também Paulo Freire
(1997) que se debruça sobre a discussão da
não neutralidade política da escola. Uma vez
que o ato de educar é um ato político, logo o
ofício do coordenador pedagógico ao atuar na

Segundo Fujikawa e Araújo (2018,
p.15) o mote do trabalho do coordenador pedagógico consiste em “identificar necessidades, mapear possibilidades e projetar ações no
contexto de formação” (FUJIKAWA E ARAÚJO,
2018, p. 15).
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Ainda neste sentido as autoras apontam para a necessidade de o profissional analisar sua prática cotidiana para se perceber
como um formador docente em serviço, mas
também como aprendiz, culminando assim na
construção de relações horizontais no espaço
escolar.

autoras, a realização do mapa de formação
pode contribuir para que a ação do coordenador pedagógico seja também comungada com
os pares na escola, favorecendo a partilha das
ações realizadas no contexto escolar.

Da elaboração do quadro situacional,
ainda segundo Fujikawa e Araújo (2018), surge o Mapa de Formação, que consiste na realização de um quadro descritivo em que se
estabeleçam metas claras para o trabalho com
questões prementes nas demandas formativas
dos professores, viabilizando também o olhar
para o percurso formativo que se estabelece
diante do grupo de professores. Segundo as

Outro desafio imposto para o coordenador pedagógico segundo Fujikawa e Araújo
(2018) e Placco (2008) consiste em não deixar
que os momentos de formação se deem de forma fragmentada ou como um espaço apenas
de informação.

Ainda na Revista Magistério, as autoras sugerem também um olhar cuidadoso para
Ainda sobre as autoras, um dos prin- a elaboração das pautas formativas a serem
cipais desafios do coordenador pedagógico trabalhadas nos horários coletivos de JEIF na
consiste na organização de sua rotina e a flexi- escola.
bilidade ao lidar com conflitos e emergências
que aparecem no cotidiano escolar, estando
Fujikawa e Araújo (2018) também desciente dos desafios diários de sua rotina como tacam a importância do registro e acompaa pressão ao “atuar sob lacunas” (FUJIKAWA nhamento do trabalho desenvolvido durante o
E ARAÚJO, 2018 p.16).
Projeto Especial de Ação (PEA), para que o
percurso trilhado pelo grupo durante a consPara além do organizar a rotina, o fazer trução do projeto, as discussões realizadas, o
pedagógico é permeado pelo compromisso de confronto de diferentes ideias e percepções
teorizar a prática docente, trazendo o grupo seja registrado e avaliado ao final do processo,
para a reflexão sobre o movimento de ação- sugerindo também que seja realizada diaria-reflexão-ação também citado por Fujikawa e mente a avaliação do encontro conduzido pelo
Araújo (2018).
coordenador, garantindo assim que o grupo
mantenha-se coeso, alinhado e atento ao proAs autoras propõem como caminho jeto discutido na escola.
para viabilizar o trabalho do coordenador a realização do plano de ação, recurso que pode
É possível compreender que o trabalho
auxiliar a localizar grandes demandas no con- do coordenador pedagógico é deveras dinâmitexto escolar, elencando soluções, objetivos e co e o profissional que ocupa função tão espossibilidades de resolução.
tratégica na escola deve perceber que em sua
atuação demanda organização do tempo, rotiNeste recurso as autoras sugerem que na e a capacidade de lidar com o imprevisto.
dentro do plano de ação seja realizado um quadro situacional, em que o coordenador avalie
Para além destes desafios, ser o artio contexto em que sua atuação está inserida, culador e formador do grupo docente de uma
as principais características e fragilidades do escola prescinde a reinvenção, mudanças de
grupo docente, o perfil do grupo em geral e as rota, levando em conta a experiência dos prodemandas formativas dos professores.
fessores e suas necessidades formativas.
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Ao enxergar os momentos formativos
como um espaço para problematização da prática, o lugar privilegiado da construção do conhecimento e da formação contínua de todos
os envolvidos no processo, rompendo com estereótipos sobre o papel do coordenador como
responsável por lidar com imprevistos e emergências do cotidiano escolar.

refletir a figura do coordenador frente a desafios diversos como a articulação, mediação e
posicionamento frente não só às necessidades
formativas dos professores mas também às demandas de formação dos próprios coordenadores pedagógicos, profissionais que também
necessitam de formação contínua ofertadas
pelas Diretorias Regionais de Educação (DRE)
da cidade de São Paulo.

Embora os desafios do fazer do coordenador pedagógico sejam diversos, é necessário considerar o que informa Domingues
(2015) em relação à formação na escola. A
autora informa que o papel da formação na
escola por ser o local em que se desenvolve
o currículo do aluno, onde as fragilidades e
necessidades do processo de ensino e aprendizagem surgem, configurando a função do
coordenador como uma agente indispensável
na condução do processo de mobilização de
saberes, troca de experiências e produção de
conhecimentos a serviço da busca pela qualidade escolar.

As discussões trazidas pelas autoras
contribuem para a construção de uma narrativa
do coordenador pedagógico como uma figura
deveras importante na construção da identidade profissional do docente, uma vez que é
através de sua atuação que o professor tem
a oportunidade de reinventar, tematizar e relacionar sua prática com os aportes teóricos e
com os conhecimentos articulados pelo coordenador não só nos momentos de JEIF mas a
todo o momento dentro da escola. Esta relação
dialética e dialógica construída colaborativamente entre o grupo docente e o coordenador
contribui para o compromisso coletivo da busPara Domingues (2015) às ações da ca e aprimoramento da qualidade da aprendiescola que são sistematizadas pelo coordena- zagem. (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2007).
dor pedagógico passam por diversos lugares
antes de sua concretização, indo desde a hieA partir dos aportes teóricos discutirarquia administrativa em que este profissional dos neste estudo é importante destacar que na
se encontra até necessidade de lidar com a for- prática cotidiana da escola é importante que
mação docente com base no acolhimento das o coordenador pedagógico garanta o maior
demandas formativas do grupo de professores número de oportunidades de integração entre
evidenciando a não neutralidade do processo os pares, por exemplo assegurar que os grueducativo, que é constantemente atravessado, pos de JEIF sejam heterogêneos, integrando
ressignificado e transformado pela pluralidade professores do maior número de ciclos e anos
de concepções pedagógicas ideológicas e po- possíveis.
líticas da administração pública, porém sem fuEntende-se que nem sempre tais situgir do compromisso ético de se posicionar de ações são concretizadas pois há fatores exterforma crítica frente às administrações e proje- nos neste contexto como a acomodação de
tos pensados para realização nas escolas.
horários da equipe docente ou a distribuição
de turmas nos horários da escola. Desta forma,
Neste sentido, a prática do coorde- é também uma tarefa do coordenador pedagónador pedagógico passa a ser entendida se- gico assegurar que o grupo docente se mangundo Domingues (2015) como um trabalho tenha como um corpo integrado e a par das
intelectual que se transforma de acordo com discussões e articulações fomentadas na JEIF.
o contexto pedagógico, político, social e cultural no qual o profissional em questão faz
parte. Fica clara assim a necessidade de se
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Para Freire (2001) o espaço formativo
deve ser entendido como uma engrenagem dinâmica, em que a dialética do fazer e do pensar sobre fazer. A prática docente ao transcender o caráter meramente prático, ou da prática
pela prática, é transformada pela presença do
espaço formativo na escola em que é possibilitado e mediado pelo coordenador pedagógico
a oportunidade de refletir criticamente sobre a
prática.

O coordenador pedagógico aparece
nas contribuições dos autores citados como
um profissional que possui ação estratégica na
escola, uma vez que sua atuação é pensada
com o objetivo de mobilizar, articular e administrar conhecimentos necessários para garantir o
sucesso e a qualidade do processo de ensino
e aprendizagem.
Para que se atinja tal objetivo (FUJIKAWA E ARAÚJO, 2018) apontam para a necessidade de o coordenador pedagógico organizar sua rotina levando em consideração a
capacidade de lidar com os imprevistos e demandas burocráticas impostas pela dinâmica
do cotidiano escolar e as necessidades formativas do grupo docente.

Neste sentido é importante que o professor aproprie-se do espaço formativo como
um lugar que propicie a ampliação de sua
consciência sobre o contexto social, histórico
e político em que está inserido para que sua
prática seja efetiva e constantemente ressignificada pelo fazer pedagógico, neste processo
a presença e a articulação do coordenador é
Fujikawa e Araújo (2018) ainda proimprescindível.
põem no nº 5 da Revista Magistério desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de
De acordo com Vygotsky (2004) o pro- São Paulo a realização do quadro situacional,
cesso educativo torna-se mais dinâmico quan- documento que pode auxiliar o coordenador
do se considera a vida e o contexto escolar e pedagógico no levantamento das característifortalece de maneira significativa a aprendiza- cas e demandas formativas do grupo de progem.
fessores da unidade escolar.
As reflexões trazidas por Vygotsky
(2004), Freire (2003, 2001), Haydn (2018),
Placco (2008) e Dominguez (2015), colocam
em tela a necessidade de conceber a escola
como um espaço vivo, pulsante e capaz de se
reinventar a cada momento.
Os espaços formativos organizados
pelo coordenador pedagógico são locais para
a concretização da práxis em sua completude,
concretizando o papel do professor como profissional intelectual capaz de ressignificar sua
relação entre teoria e prática, processo que é
viabilizado e fomentado pela ação do coordenador pedagógico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rede municipal de ensino da cidade de São Paulo possui especificidades e características próprias da maior cidade do país. É possível afirmar que cada escola é um universo à
parte, mas que também está conectada a uma rede que possui uma identidade cultural peculiar.
Discutir os desafios impostos ao cotidiano do coordenador pedagógico é também discutir o papel da escola a serviço da diversidade, da pluralidade de saberes e ao respeito à intersubjetividade dos sujeitos que estão inseridos no processo de ensino e aprendizagem.
O fazer do coordenador pedagógico é caracterizado por sua ação estratégica em várias
frentes de atuação na escola, a este profissional é dada a função de articular a formação contínua docente centrada na escola, mobilizando as demandas formativas dos professores, promovendo através da JEIF um espaço plural e democrático de discussão sobre o Projeto Especial
de Ação e o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar em que está inserido.
Para que a JEIF seja o lócus privilegiado da formação docente, como afirma Domingues
(2015), o coordenador pedagógico deve levar em consideração a necessidade de organizar sua
rotina a partir do quadro situacional proposto por Fujikawa e Araújo (2018) na Revista Magistério.
A partir da detecção das demandas formativas e das características do grupo docente
coordenado pelo profissional em questão é necessário propor ações e discussões que possibilitem fazer dos espaços formativos o lócus privilegiado da formação contínua em serviço, possibilitando aos educadores a reflexão constante e a teorização de sua prática no cotidiano escolar.
A partir da contribuição dos autores citados é possível compreender que o coordenador
pedagógico é peça chave na construção de uma educação pública com qualidade social, feita
por profissionais docentes capazes de transcender o lugar de mera reprodução do conhecimento, tornando-se agentes críticos da construção do conhecimento, legitimando o caráter democrático, plural e político da escola pública.
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UM OLHAR SOBRE A AFETIVIDADE E A
LUDOPEDAGOGIA NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM

RESUMO: Algumas pesquisas apontam para o fato de que a afetividade associada a práticas pedagógicas torna mais efetiva a aprendizagem do conteúdo pelo educando. O presente artigo
busca mostrar de que forma a Ludopedagogia pode contribuir nesse processo como instrumento facilitador de aprendizagem afetiva e de significado, trazendo com ela o benefício do
prazer e cultivo das relações sociais, auxiliando o desenvolvimento dos educandos de forma
global. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica relacionada à afetividade no processo ensino-aprendizagem e à Ludopedagogia. Buscamos, então, mostrar que podemos melhorar nossas práticas por meio da afetividade e da ludicidade, e assim traremos mais sentido e
prazer para o desenvolvimento escolar dos nossos alunos.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Afetividade; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

C

ada vez mais percebemos em nossos estudos e práticas diárias enquanto educadores, a necessidade de encontrarmos novas formas de interagir e trabalhar
o processo ensino-aprendizagem, de modo que este seja significativo e efetivo
para os educandos, que se mostram – muitas vezes – desinteressados no conhecimento que a
escola tradicional tem a oferecer.
O presente artigo pretende realizar observações sobre o quanto a dimensão do afeto
influencia nas práticas pedagógicas dos professores e na aprendizagem dos alunos, de forma a
ser essencial incluí-la em cada aspecto do planejamento de ensino.
Nesse sentido, colocaremos também um olhar sobre a Ludopedagogia, pois esta aparece como uma possibilidade de atuação em que a afetividade se faz extremamente presente,
podendo assim servir de modo congruente para um ensino pautado na concepção holística de
ser humano, onde não se separam os aspectos cognitivos dos emocionais.
Apresentaremos, então, o que é afetividade e qual a importância dela na aprendizagem,
assim como faremos uma apresentação da Ludopedagogia, seu objeto de estudo e aplicações.
Em seguida, buscaremos mostrar como afetividade e ludicidade caminham de mãos dadas,
fazendo parte de uma orientação pedagógica que vai de encontro com as necessidades dos
educandos nos tempos atuais.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de alguns artigos e livros que explanaram sobre esses conceitos e que trouxessem também – de forma prática – como a afetividade e a ludicidade contribuem diretamente no processo ensino-aprendizagem e na formação de
professores.
Sabe-se que, apesar de já termos muitos estudos que nos orientam no sentido de utilizar
a integração afetividade/cognição em nossas práticas pedagógicas, poucos são os educadores
que realmente atuam de acordo com esses estudos, voltando-se sempre no sentido de valorizar
o conhecimento por si só, principalmente a partir do momento em que a criança ingressa no
ensino fundamental.
A ideia deste artigo é novamente reforçar que o uso de recursos que atrele a afetividade
ao conhecimento, implicando utilizarmos da Ludopedagogia para isso, faz com que o ensino
seja mais motivador, interessante e construtor de memórias e aprendizagens únicas, elevando o
desenvolvimento escolar como algo efetivamente prazeroso e transformador.
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AFETIVIDADE NA APRENDIZAGEM
De acordo com Leite (2012), durante
séculos, o pensamento dominante era de que o
homem era separado em duas dimensões principais: a razão e a emoção. Esse pensamento
chamado de dualista, pois divide o homem em
duas partes, também colocava a razão como
superior à emoção, sendo esta a melhor característica do ser humano. Dessa forma, era
função da razão (conhecimento científico) domar a emoção (conhecimento não científico),
exercendo sobre ela um controle.
Um dos desafios apresentados ao iniciar os estudos sobre a dimensão afetiva, está
contido em entender as razões pelas quais o
pensamento dualista permaneceu historicamente periférico dentre as relações de ensino
e aprendizagem, primeiramente negligenciada
pelas teorias psicológicas tradicionais.
O domínio da razão sobre a emoção é
observado nos diferentes períodos da história.
Na Antiguidade, pela oposição entre o conhecimento inteligível e o conhecimento sensível,
sendo os sentimentos não considerados como
uma forma de conhecimento objetivo pelo seu
grau de subjetividade.
Na Idade Média, por meio do conflito
entre razão e fé, com o predomínio desta sobre a razão. Na Idade Moderna, há uma crescente do pensamento cartesiano dualístico,
valorizando o indivíduo como um ser pensante, consciente de sua individualidade e de sua
liberdade.

Apesar disso, não há como negar que
ainda hoje trabalhamos a partir de uma concepção dualista, segundo a qual o trabalho
educacional envolve e se guia – para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos – centrados na razão, deixando outros aspectos dos
educandos de lado. Neste sentido, os currículos e programas desenvolvidos – nos diferentes momentos da nossa política educacional
– centraram-se sempre no desenvolvimento da
dimensão racional/cognitiva, por meio do trabalho pedagógico em sala de aula, em detrimento da dimensão afetiva.
A partir do século XX, as concepções
dualistas começaram a ser contestadas pelo
advento de teorias filosóficas, sociológicas e
psicológicas centradas em elementos culturais,
histórico-sociais do processo de formação do
ser humano integral, criando-se bases para a
compreensão sobre o homem nas relações entre razão e emoção.
O pensamento humano caminhou para
a integração dessas concepções, nas quais
se tornaram indissociáveis na análise do processo educacional e da constituição do indivíduo. Uma concepção histórica fundamental
no processo transição do pensamento dualista está contida nas ideias do filósofo Baruch
de Espinosa, no qual defendia que o corpo e
a mente são atributos de uma substância única, que corpo e alma seguem as mesmas leis,
rompendo com a estrutura do ideal secular das
concepções dualistas.

Para entendermos melhor como a afetividade influi na aprendizagem, precisamos priCom o desenvolvimento da ciência, a meiramente tentar entender o que os teóricos
partir do século XVIII, um novo modo de pensar escrevem sobre esse conceito.
começou a surgir. O pensamento humano caWallon (1968) é um dos teóricos que
minhou, assim, na direção de uma concepção
de homem monista (holístico), em que afetivi- estudou mais a fundo a questão da afetividade
dade e cognição são vistas como dimensões e do apego. Para ele, a emoção é o primeiro
indissociáveis do ser e parte do mesmo pro- e mais forte vínculo que se estabelece entre o
cesso, não sendo mais possível analisá-los se- sujeito e as pessoas do ambiente, constituindo
as manifestações iniciais de estados subjetivos
paradamente.
mais como componentes orgânicos.
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Apesar disso, esse autor apresenta
a afetividade e as emoções como conceitos
distintos, sendo que a primeira na verdade se
mostra como uma representação, realizada a
partir da apropriação dos símbolos sociais e
transformada pelos sentimentos e representações internas do sujeito, da segunda.
Este autor elaborou um estudo do desenvolvimento humano centrado no processo
de relação entre quatro grandes cernes, sendo
eles: a afetividade, a cognição, o movimento e
a pessoa. Para Wallon, o desenvolvimento no
qual acontece por meio da integração desses
quatro núcleos, pode ser explicado pela interação contínua entre esses processos biológicos
e o meio social, estando relacionados.

A partir desse entendimento sobre a
afetividade, podemos compreender também
que esta está intrinsecamente ligada à aprendizagem, pois a compreensão do mundo pelo
sujeito vem desde cedo atrelado às suas emoções e interpretações.
De acordo com Leite (2012), a afetividade possui um conceito mais amplificado,
sendo constituído, posteriormente, no processo de desenvolvimento humano. Esses sistemas envolvem vivências e formas de expressão mais complexas, desenvolvendo-se pela
apropriação do indivíduo, pelos processos simbólicos da cultura e sua representação.
Do mesmo modo, Pereira (2010) afirma que a construção dos conhecimentos resulta das interações de natureza histórica, social e
biológica que se estabelecem no cotidiano. Assim, torna-se necessário aprender a lidar com
a dimensão afetiva como se aprende a lidar
com outras dimensões de nossa vida, como –
por exemplo – a dimensão cognitiva. Por esse
motivo, o professor não pode negligenciar a
afetividade na relação educativa.

Wallon (1968) defende que a emoção
e a cognição estão interligadas no indivíduo
em todos os aspectos, embora Wallon defende que exista predomínios alternados das funções. A inteligência, por sua vez, não se desenvolve sem afetividade e vice-versa. Já Vygotsky
(1993), determina que o indivíduo nasce como
um ser biológico que, ao longo do contato com
a cultura social de seu meio, adquire as funPaulo Freire (1997) acredita que a
ções elementares e superiores da razão.
construção do conhecimento deve sempre levar em consideração os componentes afetivos:
Comparando-se às ideias de Wallon
e Vygotsky, podemos apresentar pontos em O que eu sei, sei com o meu corpo inteiro: com minha
comum com relação à afetividade e o uso da mente crítica, mas também com os meus sentimentos,
razão. Ambos os autores assumem uma con- com minhas intuições, com minhas emoções. O que eu
não posso é parar satisfeito ao nível dos sentimentos,
cepção desenvolvimentista sobre as manifes- das emoções, das intuições. Devo submeter os objetações emocionais, nas quais inicialmente são tos de minhas intuições a um tratamento sério, rigoorgânicas e biológicas; posteriormente ga- roso, mas nunca desprezá-los (FREIRE, 1997, p. 29).
nham complexidade à medida que o indivíduo
atua no meio simbólico, cultural e sociológico.
Dessa maneira, vemos que diversos
estudos mostram que a afetividade é fundaPosteriormente, assume o caráter so- mental no processo ensino-aprendizagem,
cial afetivo para estabelecer relações entre a pois a partir dela cria-se um ambiente propício
afetividade e a inteligência em seu processo de à construção dos conhecimentos pelas criandesenvolvimento.Segundo Almeida e Mahoney ças. No entanto, de forma prática, observamos
(2004), que compartilham da teoria walloniana, que – apesar dessa importância – a dimensão
afirmam que a afetividade é, então, a capacida- afetiva tem sido negligenciada, tanto na prática
de de ser afetado pelo mundo, seja ele o mun- da sala de aula quanto na formação dos prodo interno ou externo, através das sensações fessores que vão atuar na educação infantil e
agradáveis ou desagradáveis.
fundamental.
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Nesse sentido, devemos sempre refletir
sobre o papel do professor enquanto mediador
nas relações que os educandos estabelecem
entre os diversos objetos de estudo e suas
emoções. Há grande importância nas decisões
que o educador toma – tanto diretamente no
desenvolvimento do seu trabalho pedagógico
quanto em suas atitudes e nas relações que
estabelece com seus alunos – pois a partir
dessas primeiras relações o aluno desenvolverá os afetos futuros com sua vida escolar.
Dentre o conjunto de escolhas que o
educador pode identificar ao realizar suas atividades, reconhecendo os fatores que compõem
a mediação pedagógica, podemos abordar
cinco áreas a respeito da inserção do afeto em
sala de aula, são elas: a escolha dos objetivos
de ensino, a decisão sobre o início do processo de ensino, a organização dos conteúdos,
a escolha dos procedimentos e atividades e
a escolha dos procedimentos de avaliação da
aprendizagem.

Outro dado considerável diz respeito
à organização dos conteúdos de ensino, dos
quais os mesmos são organizados de forma
aleatória, não formando uma estrutura organizada, dificultando o processo de apropriação
dos conteúdos pelo estudante.
A escolha dos procedimentos e atividades de ensino estão ligados às relações
dentro do âmbito escolar. Estritamente ligado
ao modo como o conteúdo será abordado e
resolvido, se terão atividades expositivas ou
em grupo, realizar algum tipo de pesquisa ou
propor a leitura de um texto. Atividades bem
planejadas e escolhidas aumentam as chances
de o aprendizado acontecer com sucesso.

Escolher os procedimentos avaliativos
podem, ou não, gerar o distanciamento afetivo
entre o aluno e o conteúdo/matéria. A lógica
da avaliação tradicional, que tem por objetivo
colocar o aluno em um patamar de notas, acaba por diferenciar os estudantes em suas capacidades e por fim, pode levar ao distanciamenA perspectiva afetiva relacionada aos to e a bloqueios de aprendizagem.
objetivos de ensino é uma resolução que envolve valores, crenças e concepções de quem
Luckesi (1984) aborda a avaliação diageduca. Visto que, muitas vezes, boa parte dos nóstica como um meio de avaliar os resultados
estudantes não se identificam com a relevância de forma democrática, de modo que estes redos objetivos propostos nas grades curricula- sultados sejam utilizados a favor do processo
res das escolas, é importante que a mesma de aprendizagem do estudante, alterando as
selecione os objetivos e conteúdos a serem formas de ensino conforme se observa nos
abordados, procurando estabelecer vínculos diagnósticos avaliativos. Desta forma, garante
afetivos entre os alunos e as propostas peda- que a avaliação seja utilizada a favor do aluno
gógicas a serem adotadas.
e estabeleça uma relação afetivamente positiva
entre os alunos e o objeto de estudo.
A decisão sobre o início do processo
de ensino é outro dado importante para a efeConforme abordadas as escolhas petivação da aprendizagem. Iniciar os estudos a dagógicas em detrimento da afetividade em
partir do que os estudantes já sabem sobre sala de aula, podemos defender que os aspecos conteúdos envolvidos aumenta as chances tos afetivos estão presentes em todas as dede sucesso no processo de aprendizagem dos cisões conduzidas pelo professor em sala de
alunos, com inegáveis implicações afetivas aula. Estabelece uma relação fundante entre os
envolvidas. A relação inversa, por sua vez, ao estudantes, o corpo docente e os conteúdos
tentar abordar os conteúdos mais difíceis pri- abordados na escola, a qualidade dessa memeiramente, aumenta as chances de insuces- diação é, portanto, um dos fatores determinanso na aprendizagem, deteriorando-se as possi- tes na qualidade dos vínculos estabelecidos
bilidades de uma relação afetiva positiva entre entre os estudantes, professores e os conteúo estudante e as matérias.
dos aprendidos na escola.
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O planejamento em si necessita abarcar as condições necessárias para que o ensino aconteça, analisando os possíveis impactos
afetivos que as circunstâncias produzem nos
estudantes. No capítulo a seguir, iremos abordar a Ludopedagogia como uma ferramenta didática em sala de aula, com o intuito de transformar o aprendizado em um conhecimento
efetivamente democrático e dinâmico.

A LUDOPEDAGOGIA COMO
INSTRUMENTO AFETIVO
A palavra “lúdico” é derivada do latim
“ludus” e significa brincar. Neste brincar estão
incluídos os jogos, os brinquedos e a conduta
daquele que joga, brinca ou se diverte. A função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, o saber, o conhecimento e
sua compreensão de mundo.
A Ludopedagogia é um segmento da
Pedagogia que reúne métodos e estratégias
envolvendo a ludicidade nos processos educacionais. Segundo Carneiro (2007), ela busca
um ensino criativo, utilizando-se de jogos, brincadeiras e dinâmicas, de forma que o processo ensino-aprendizagem possa ser realizado
de forma agradável e prazerosa aos educandos mesmo dentro das aulas disciplinares tradicionais.

Kishimoto (2002, p.67) confirma a visão de Jean Piaget, quando afirma que “toda
experiência resgatada através das brincadeiras
contribuirá para o crescimento da criança, no
seu modo de ver e atuar no mundo”. Portanto,
o brincar pode ser compreendido como atividade vital da criança, sendo que não podemos
privá-la dos momentos de brincadeiras durante
o seu cotidiano, pois são esses momentos que
possibilitaram a conquista e a formação de sua
identidade no desenrolar de sua infância.
O jogo, para Piaget, tem importância
fundamental para assimilação do real e consequente desenvolvimento da criança. As situações criadas enquanto as crianças jogam,
imitam a vida real e atuam na forma de significados, possibilitando o estabelecimento da
função simbólica. O jogo está inserido no pensamento como uma forma de autodescoberta,
da possibilidade de experimentar, criar e transformar o mundo. Cabe ao professor propiciar
momentos de ludicidade dentro das práticas
educativas em sala de aula.
No entanto, deve-se atentar à diferenciação entre brinquedo e brincadeira, sendo
que, a brincadeira é vista como a ação da
criança frente os objetos e pessoas envolvidas,
enquanto o brinquedo é compreendido como
“um objeto suporte da brincadeira” (KISHIMOTO, 1994). Assim, podemos afirmar que a função do brincar não reside no material utilizado,
mas na atividade, na intenção e na atitude subjetiva que a criança revela, carregada de prazer
e satisfação.

A afetividade, assim, ganha mais espaço e mais valorização dentro do processo
de ensino e aprendizagem quando o lúdico
se integra no desenvolvimento dos alunos. A
Ludopedagogia considera o brincar como sua
De acordo com Vygotsky (2001), há
essência, já que o brincar é visto como linguagem própria da criança, sendo também o meio a necessidade de se usar a ludicidade com
pela qual ela vai descobrir o mundo, se expres- mais intensidade, pois a brincadeira é universal e é própria da saúde. O brincar facilita o
sar, socializar, resolver conflitos e problemas.
crescimento e facilita também a estabelecer os
Para Piaget (1998), o brincar não deve relacionamentos com seus pares e com o amser caracterizado só como a linguagem típica biente que o cerca.
da criança, mas também como uma atividade
que reflete os estados internos da criança diante de uma realidade vivida ou imaginada.
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Para este autor a brincadeira possui
três características: a imaginação, a imitação
e a regra. Elas estão contidas em todos os tipos de brincadeiras e jogos infantis, tanto nas
brincadeiras de faz-de-conta, como nas que
exigem regras.
Carvalho (2003) também afirma que:
Mesmo sem intenção de aprender, quem brinca aprende, até porque se aprende a brincar. Como construção social, a brincadeira é atravessada pela aprendizagem, pois os brinquedos e o ato de brincar, a um
só tempo, contam a história da humanidade e dela
participam, diretamente, sendo aprendidos, e não uma
disposição inata do homem (CARVALHO, 2003, p.21).

Dessa maneira, o brincar é uma ferramenta a mais que o educador pode utilizar para
favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem
dos alunos, proporcionando um ambiente escolar planejado e enriquecido, que possibilite a
vivência das emoções, os processos de descoberta, a curiosidade e o encantamento, os quais
favorecem as bases para a construção do conhecimento. (SANTOS, 2011, p.7).
Podemos utilizar o brincar em sala de
aula e nas práticas pedagógicas em geral. O
brincar é fundamental na construção do conhecimento da criança e necessitaria estar presente nas salas de aula. Utilizar esta ferramenta é
saber trabalhar com a criança da melhor forma
possível.

A partir dessa afirmação, podemos
O professor torna-se o responsável na
pensar que brincadeira e aprendizagem andam
obrigatoriamente juntas, não existindo uma di- transmissão de conhecimentos em relação ao
cotomia entre elas, muito pelo contrário, sendo conhecimento empírico, quando por meio das
atividades lúdicas, constrói de forma objetiva,
impossível desatrelar uma coisa da outra.
histórias do ser humano. A educação é um poder para que os anseios de liberdade sejam deInteressante perceber que isso – essa
finidos, sendo a escola um ambiente propício
separação – é exatamente o que nós, profespara a formação das ações de cunho intelectusores, tentamos muitas vezes realizar dentro al, social, físico e emocional de cada indivíduo.
das escolas, quando solicitamos que as crianças permaneçam sem brincar, enquanto estuO educador necessita, então, planejar
dam. No que Macedo, Petty e Passos (2005, p. as atividades lúdicas, para que se tenha em
121), enfatizam que o lúdico:
mente que quando a criança está brincando, ela
está experimentando, descobrindo, inventando,
Do ponto de vista teórico, possibilita-nos compreen- aprendendo e desenvolvendo suas habilidades
der os processos e estruturas psicológicas graças às e competências. Estimular esta autoconfiança
quais o ser humano produz conhecimento; do ponto por meio do brincar proporciona o desenvolvide vista prático, possibilita-nos analisar criticamen- mento da linguagem, do pensamento, da conte as situações que são mais favoráveis para isso. centração e atenção, essenciais ao bom desemJogos de regras e de construção são essencialmen- penho para a vida.
te férteis no sentido de criarem um contexto de observação e diálogo, dentro dos limites da criança,
sobre processos de pensar e construir conhecimentos. (MACEDO, PETTY E PASSOS, 2005, p.121).

A partir desses pontos de vista, fica
cada vez mais claro que o brincar, a brincadeira e o brinquedo fazem parte do desenvolvimento global da criança e – por isso mesmo
– também devem estar inseridos no seu desenvolvimento escolar.

Na perspectiva do brincar, a Ludicidade
auxilia em um maior entendimento na formação
da criança e seu desenvolvimento no âmbito
escolar. Este conhecimento, por sua vez, deve
ser utilizado e proporcionado com a intenção do
aprendizado e não o mero brincar por brincar. O
professor torna-se o responsável por estruturar
esta relação do brincar e aprender com as crianças. Cabe estritamente a ele explorar o faz-de-conta, espaço onde a criança cria um universo
com suas vivências do real, misturado com o
imaginário.
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Para Holtz (1998), inúmeras vezes os
adultos não reconhecem a importância do
brincar durante a infância, como uma forma de
aprendizado, desempenhar papéis e se colocar
no lugar do outro. O brincar no contexto familiar e educacional evidenciam aprendizagens,
permitindo que os adultos também aprendam
com as crianças. Não existe, portanto, uma
aprendizagem afetiva sem promover o convívio
humano, para que haja trocas de experiências
entre as pessoas e o meio em que se vive.

Bonfim (2010) também acredita que a
ludicidade deve se fazer presente na escola,
pois – segundo ele – quando isso acontece
é permitido à criança experienciar um envolvimento maior, mais profundo, mais afetivo com
o conhecimento, com as relações que estabelece, com sua própria forma de se expressar.
É necessário pensarmos também sobre mais uma questão quando incluímos o brincar no processo de ensino-aprendizagem: para
que o trabalho do professor possa ser realizado da melhor maneira para seus educandos,
este precisa conhecer e compreender não só
a função da brincadeira e o desenvolvimento
infantil, mas também seus objetivos no momento da aplicação das atividades. Nesse sentido
Teixeira (2010), diz que:

O Currículo da Cidade (SME, 2019),
em seus princípios básicos, defende que a
criança deve ser compreendida em sua integralidade, e para isso devem ser acolhidas de
modo a promover oportunidades de aprender
sem abandonar sua infância, ou seja, sem deixar de lado sua ludicidade natural, mesmo ten- Para que o brincar aconteça, é necessário que o professor tenha consciência do valor das brincadeiras e do jogo
do ingressado no ensino fundamental.
Assim, o brincar faz parte da vida do
ser humano, e vai evoluindo conforme este vai
se desenvolvendo. Entendemos, pois que assim como o brincar evolui junto com a criança,
o brincar na educação deveria também acompanhar esse desenvolvimento, ao invés de ser
extinto das disciplinas tradicionais, aproveitando todos os benefícios que esta atividade traz
para a aprendizagem dos educandos.
A literatura científica mostra que a ludicidade e a afetividade também coexistem e
levam sempre a uma aprendizagem, de forma
obrigatória. Por isso, podemos dizer que para
um desenvolvimento integral da criança não há
como propor práticas pedagógicas que levem
à separação desses conceitos, assim como
não conseguimos separar o ser humano em
corpo e mente, emocional e racional.
Souza (1996) aponta para essa integração na formação da criança, quando afirma que, a exploração de atividades lúdicas em
estreita relação com o desenvolvimento afetivo
e intelectual da criança, caracterizar-se-á em
excelente recurso pedagógico na busca de
valorizar o movimento, o imediato, o natural, a
relação, a intensidade, a solidariedade e a autogestão.

para a criança, o que indica de este profissional conhecer
as implicações nos diversos tipos de brincadeiras, bem
como saber usá-la e orientá-las (TEIXEIRA, 2010, p.65).

Há dois tipos de brincadeiras: os jogos
e as brincadeiras livres, que são propostas diferentes para momentos diferentes. Isso porque os
jogos são instrumentos em que há a interferência direta do adulto, sem espontaneidade e com
objetivo de memorização de conteúdos e regras
pré-estabelecidas; já a brincadeira é espontânea e
parte das ideias e gostos pessoais das crianças,
surgindo de uma necessidade legítima de entender e expressar seus sentimentos e conflitos,
momento de extrema aprendizagem, riqueza de
conteúdos e desenvolvimento pessoal.
Espera-se, portanto, que o presente artigo venha a contribuir para a amplificação das
ideias do brincar e da afetividade dentre as propostas pedagógicas de cada educador, possibilitando o aprimoramento integral da criança
como um ser pensante, dotado de criatividade
e emoção. Conscientizar sobre as vantagens do
lúdico nas abordagens pedagógicas, possibilita
adequar determinadas situações de ensino, utilizando-as de acordo com suas necessidades.
Assim, as aulas lúdicas podem transmitir os conteúdos, combiná-los e possibilitar que
os alunos percebam que não estão apenas brincando em aula, mas desenvolvendo de forma
prazerosa os conhecimentos, acrescentando o
crescimento pessoal e sociocultural, recursos
pedagógicos indispensáveis para o desenvolvimento da educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das observações realizadas do que muitos teóricos têm a nos dizer sobre a afetividade
na aprendizagem e a Ludopedagogia, podemos perceber que quase não há separação entre elas, pois
a afetividade mostra-se interligada à aprendizagem e vice-versa, enquanto a Ludopedagogia aparece
como estratégia essencial para aproveitar essa interligação, promovendo prazer e dinamismo ao espaço escolar.
Assim como muitos estudos vêm comprovando como a ludicidade e a afetividade caminham
juntas com a aprendizagem, a prática em sala de aula mostra que os alunos já não aceitam mais as
aulas tradicionais em que somente se anotam as informações e responde-se a questões escritas.
Constata-se que no sentido de estudar as informações dos teóricos, na perspectiva sócio-histórica, traz significativas contribuições no âmbito da sala de aula, fornecendo um suporte de como a
afetividade e a ludicidade acontecem com o processo de aprendizagem por meio da apropriação de
elementos culturais, do brincar, bem como a mediação do educador no percurso de desenvolvimento
do indivíduo.
Percebe-se que, por meio desta mediação, a afetividade e a qualidade da relação professor-aluno-objeto são essenciais no processo de internalização de conceitos e conteúdos.
As crianças, atualmente, são super estimuladas por celulares, tablets, computadores e videogames, e precisam de desafios reais para sentirem interesse nas aprendizagens importantes que a escola
tem a oferecer. Não é possível fechar os olhos para essa necessidade atual.
Mas – ao mesmo tempo que nós, educadores, sabemos dessa real necessidade – também
temos dificuldade em estabelecer um planejamento que contemple todas as disciplinas, de modo a
integrar a ludicidade e afetividade em todos os momentos da grade curricular da escola. Aos poucos,
vamos introduzindo a ludicidade na realidade do cotidiano escolar das crianças, buscando também
lentamente nos aproximar enquanto seres humanos que se conectam a outros seres humanos, estabelecendo de forma natural uma afetividade própria da nossa relação com os alunos.
Podemos dizer que há um esforço sim, por parte dos educadores, de introduzirem a ludicidade
e afetividade no contexto escolar, mas ainda há uma grande demanda conteudista, cobrada em provas
orais, escritas e trabalhos, que ainda devem ser melhor elaborados para abarcar essa nova maneira de
promover o encontro entre o educando e o conhecimento.
No entanto, para que o processo ensino-aprendizagem se desenvolva de forma prazerosa,
eficaz e significativa para o aluno, há uma necessidade de maior investimento (financeiro e de tempo),
tanto na formação do professor, inicial e continuada, para mais estudos de como, onde e porquê isso
pode ser realizado, quanto nos espaços e materiais escolares, que possam propiciar mais o lado lúdico
e afetivo na educação.
Dessa maneira, espera-se alcançar as necessidades e interesses dos educandos, permitindo trocas positivas de afetividade entre professores e alunos, que possam marcar, nesse sentido, os
objetos de conhecimento, além de favorecer os sentimentos de autoconfiança, valorização, respeito e
autonomia de suas aprendizagens.
Este artigo é de importância para a formação profissional e aprofundamento dos conhecimentos da prática educativa lúdica. Busca-se, por meio deste,
possibilitar uma ferramenta facilitadora na educação infantil, a fim de propiciar ao professor e a instituição de ensino propostas de metodologias
diversificadas por meio do brincar, dos jogos didáticos e da afetividade.
Concluímos que não há dúvidas que a Ludopedagogia é uma
estratégia de ensino eficiente, que reúne em si a afetividade, o prazer e a
aprendizagem. Cabe não só ao professor, mas também ao sistema escolar como um todo, possibilitar ambientes e vivências que possam abarcar
essa nova metodologia de ensino, para que cada vez mais a educação
escolar tenha a qualidade que tanto busca.
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A FORMAÇÃO DE LEITORES COM O ESTÍMULO
DA MÃE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

RESUMO: Neste artigo, estuda-se, a inserção da literatura na Educação Infantil. Procurando
incentivar o contato das crianças com obras literárias infantis. A principal função da mãe na
formação é desenvolver, nos pequenos, os chamados comportamentos leitores e o gosto
pela literatura desde cedo. Neste sentido, o contato com os livros poderá ser pessoal, onde as
mães (contadora de história) leem para a criança ainda bebê. Apesar dos sentimentos de amor
e afeição, em especial nos primeiros anos de vida não parecerem significantes para a grande
maioria dos pais, são sentimentos importantes que influenciarão o sucesso escolar da criança.
Os pais são os maiores responsáveis pela preparação emocional do filho.

Palavras-chave: Criança; Voz; Ambiente Doméstico.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como temática central comentar sobre a importância de ler
histórias infantis para crianças, ainda bebês, isto é, de zero a três anos. O assunto despertou uma imensa curiosidade, pois, especialistas acreditam que, para
alguém se interessar por livros na vida adulta, é fundamental que a palavra escrita esteja ao seu
alcance desde cedo.
Por isso, estimular a leitura dentro do berçário, com bebês que ainda nem aprenderam
a falar, pode ser um jeito mais fácil para formar um futuro leitor. Para falar sobre o tema abordado foi necessário buscar um referencial teórico, pois surgiram muitos questionamentos, principalmente, porque conversar sobre contação de histórias infantis, sempre surge polêmica, tais
como: O que ler? Por que ler? Por onde começar? E quando começar?
Na tentativa de responder a essas interrogações foi necessário recorrer a célebres cientistas, que nortearam o trabalho, Piaget, que comenta sobre os estágios de aprendizagem, Vygotsky que acredita que o meio tem grande influência sobre o indivíduo, Howard Gardner, Skinner
e tantos outros estudiosos também emprestaram suas falas, a fim ilustrar melhor esse artigo.
Sabe-se que desde que a criança vem ao mundo é um ser ativo, apresenta reflexos
inatos, isto é, um conjunto de comportamentos e relações fixas, involuntárias e automáticas, características de cada espécie, desde a vida uterina (por isso o termo “inato”). Seu contato com o
mundo, as pessoas e o meio em que vive, vai aos poucos transformando esses comportamentos
inatos em respostas, mas complexas, em virtude dos estímulos recebidos.
Grande parte da inteligência do homem é fornecida por uma herança genética, entretanto quanto mais rico os estímulos recebidos no meio em que vive, maior o desenvolvimento das
inteligências nas crianças, sendo assim muitos profissionais da educação, estudiosos e cientistas passaram a repensar na qualidade e na importância desses estímulos, a fim de proporcionar
às crianças melhor desempenho.
Essa teoria sobre a competição da inteligência foi formulada por Gardner, que descobriu
que o potencial cognitivo pode ser elevado se as janelas de oportunidades forem estimuladas no
período certo. As janelas de oportunidades seriam as fases do aprendizado, que a criança está
propensa a aprender, entretanto ela pode se fechar, neste caso o aprendizado ocorrerá, porém
com maior dificuldade na assimilação.
Partindo desse pressuposto, acredita-se que a inteligência pode ser aumentada desde
que seja bem estimulado o cérebro e respeitando o limite, a prontidão, os períodos críticos de
cada criança em suas faixas etárias. Por causa desses conhecimentos fornecidos pela ciência
acredita-se que quando ocorre a iniciação da criança desde cedo no mundo da literatura é possível aos poucos, que ela seja um leitor.
A criança desde que nasce é um ser ativo. Possui um repertório de condutas ou reflexos
inatos que lhe permite interagir com seu meio e experimentar as primeiras aprendizagens, consistindo nas adaptações que faz às novas condições de vida. O contato do bebê com o meio
humano, transforma essas condutas inatas em respostas complexas.
Aos poucos assimila novas experiências, integrando-as aos que já possui, gerando novas respostas. Este processo de adaptação às novas condições que surgem se dá ao longo de
toda a infância.
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LER COM A CRIANÇA, UMA PRÁTICA
DE ALFABETIZAÇÃO FAMILIAR
Analisando a prática de alfabetização
familiar, que envolve a leitura para crianças segundo As Dih, (2012), permite questionar a importância relativa da Atividade. De fato, esses
autores argumentam que a frequência com que
que a mãe lê a criança teria apenas um efeito
modesto em seu desenvolvimento linguístico e
o surgimento de sua alfabetização.
Para Ônibus, As Dih, (2012), também
realizaram uma meta-análise de frequência em
que os pais leem para o pré-escolar. Onde As
Dih, (2012), encontraram efeitos modestos,
mostrando que a frequência desta atividade
tem um valor preditivo médio-alto para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e o
surgimento da alfabetização infantil. Esses autores argumentam que a leitura para a criança
da pré-escola é uma experiência indispensável
para ajudá-los a desenvolver as habilidades
que eles precisam.

FATORES EMOCIONAIS E
MOTIVACIONAIS
Mães leem com seus filhos por dois
motivos principais: ter um tempo agradável junto e fomentar o interesse em ler com ele. De
fato, como mostra um estudo de Cox, (2005),
embora os objetivos perseguidos pelos pais
que lêem com seu filho podem variar, geralmente dão mais ênfase às dimensões emocionais dessa atividade do que a estimulação
cognitiva que ele pode fornecer.
Segundo esses autores, os objetivos dos pais influenciam seu comportamento
quando eles lêem com seu filho. Aqueles para
quem essa atividade é sinônimo de entretenimento e prazer passam essa perspectiva para
seu filho.

Aqueles que veem isso como uma maneira de ajudá-los a aprimorar suas habilidades de alfabetização, em vez de incutir em sua
visão orientada para a realização da tarefa de
aprendizagem, sem necessariamente se preocupar com as emoções e sentimentos que
Reconhecemos que outros membros acompanhá-lo.
da família podem ler com a criança, mas a
fim de aliviar o texto, limitamo-nos a nomear
Segundo Cox, (2005), a qualidade
a mãe. Com sucesso empreende aprendizado da relação emocional durante a leitura com a
formal de leitura. Essa também é a visão de criança seria maior em famílias onde as ativioutros pesquisadores Bryan, (2005) que são dades de alfabetização são consideradas em
pioneiros em estudos sobre o surgimento da uma perspectiva de lazer.
alfabetização infantil.
Embora tenham opiniões diferentes, os
estudos de Bryan, (2005) são uma pedra angular para pesquisadores interessados em ler,
que efeito com a criança no ambiente doméstico.

AS QUALIDADES DA RELAÇÃO
EMOCIONAL DURANTE A LEITURA
COM A CRIANÇA
A dimensão emocional das experiências de leitura compartilhadas pela mãe e pela
criança se manifestam em comportamentos observáveis Cox, (2005), quando a relação emocional durante a leitura é de boa qualidade, a
mãe mantém interações agradáveis e calorosas
ao ler e mostrar interesse na leitura do texto.

Em ambos os lados, esses autores enfatizaram a importância de conduzir estudos
de outras variáveis que na frequência dessa
atividade, que deu uma nova para estudos
subsequentes. Bryan, (2005), observou que
era particularmente importante levar em conta
Ela procura contato físico e visual com
os fatores emocionais e motivacionais dessa
a criança e é sensível ao nível de interesse da
atividade, que não parece ter sido encontrada
criança, por sua vez, a criança demonstra um
nos estudos consultados para essas meta-anácompromisso real de atividade de leitura, reslises.
pondendo positivamente às interações dos pais
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e também provocando trocas relacionadas à
leitura, mostram que a qualidade emocional da
relação entre o pais e o pré-escolar durante a
leitura está associado à sua motivação para a
leitura e também durante os anos escolares que
se seguem.

O momento certo para começar a ler
para o bebê é uma questão de preocupação
para novos pais. Agências dos EUA, como o
Departamento de Saúde Materno-Infantil e Academia Americana de Pediatria sugere introduzir
episódios de leitura na rotina diária a criança
desde os primeiros meses após o nascimento
(CROZIER, 2000) mostraram que a leitura para
o bebê antes mesmo de sua linguagem receptiva se desenvolve uma atividade que provavelmente estimulará seu desenvolvimento linguístico.

Cox, (2005), explicam que a motivação
para a leitura é uma construção multidimensional
composta por vários fatores entrelaçados, esses
fatores motivadores entendem o interesse pela
leitura e atitudes em relação a essa atividade,
o sentimento de eficácia como uma promoção
de diferentes tipos de atividades relacionadas à
Por sua vez, (Crozier, 2000). argumenalfabetização.
tam que as atividades regulares de leitura com
bebês podem ter efeitos benéficos no desenvolO contexto social de atividades de leitu- vimento do vocabulário, compreensão e desenra parece ser particularmente importante na mo- volvimento cognitivo. Enquanto benefícios no
tivação da criança para leitura, por exemplo, ao desenvolvimento cognitivo e linguístico podem
ler com os pais resultam em interações que são ser vistos em crianças com menos de três anos
a criança que pode desenvolver um interesse para quem os pais leem, podemos pensar que
por essa atividade que traz uma sensação de fatores emocionais ou motivacionais influenciam
bem-estar. Sua motivação para atividades de lei- esses desenvolvimentos?
tura pode, então, levá-la a uma maior frequência
deste que melhora suas habilidades emergenUm estudo de (Crozier, 2000). fornece
tes de alfabetização e, mais tarde, suas habili- um elemento de resposta a essa pergunta. Os
dades de leitura, como resultado, seu senso de resultados deste estudo argumentam que eneficácia na leitura é aprimorado.
quanto as mães estão lendo com seus filhos, a
qualidade da relação emocional tem uma influEmbora a importância da qualidade ência considerável na qualidade do ensino ofeemocional das interações ao ler com a crian- recido.
ça tenha sido objeto de discussões teóricas, de
acordo com Cox, (2005), pouca pesquisa emEm idades onde a qualidade emocional
pírica tem sido considerados os fatores emocio- era maior, as mães fizeram comentários mais
nais e motivacionais que marcam as atividades extra em textos do livro lido na criança, no ende leitura do pai com a criança. Esta observa- tanto, tal prática é reconhecida como uma forma
ção, que foi feita há mais de dez anos, ainda eficaz de fornecer estímulo adicional em termos
está confirmada hoje, para o nosso conheci- de desenvolvimento cognitivo e linguístico.
mento, poucos estudos focam exclusivamente
nesses fatores, que parecem tão importantes
Na verdade, descobriu-se que a interapara o desenvolvimento da alfabetização infantil. ção entre a qualidade da educação e a qualidade emocional observada durante os episódios
Pesquisas mostram que cerca de me- de leitura puderam prever os escores obtidos
tade dos pais lêem para seus filhos diariamen- pelas crianças em avaliações de desenvolvimente os primeiros meses após o nascimento Cox, to cognitivo e desenvolvimento linguístico que
(2005). No entanto, algumas pesquisas mos- foram realizadas oito meses depois, quando as
tram a leitura com crianças menores de três crianças tinham 21 meses de idade (BROWN,
anos. Falta fornecer uma imagem detalhada 2002).
dessas experiências iniciais, os estudos que se
seguem mostram alguns fatos históricos interessantes relacionados a ele.
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Outros estudos seriam necessários para
demonstrar ainda mais a importância dos fatores emocionais na leitura para os bebês por
exemplo, se a qualidade da relação emocional
ao ler influencia o desenvolvimento cognitivo e
linguístico da criança de 21 meses, sendo questionável se também contribui para o desenvolvimento de outras habilidades de alfabetização
em crianças mais velhas (BROWN, 2002).

O SURGIMENTO DAS HISTÓRIAS
INFANTIS E SEU DESENROLAR
ATUALMENTE
Os primeiros livros para crianças surgiram no século XVII e XVIII. Antes dessa época
não se escrevia para elas, porque não existia infância. O aparecimento da Literatura Infantil decorre da ascensão da família burguesa. A criança passa a ser considerada um ser diferente
do adulto, com características e necessidades
próprias.

Porém, o registro material dos contos de
fadas começou no século VII, de acordo com
Coelho (1987, p.14), com a transcrição do poema épico anglo-saxão Beowulf. As fadas aparecem no século IX, no livro de escrita galesa
denominado Mabinogion, nele não só surgem
as fadas, como a transformação das aventuras
reais que deram origem ao Ciclo Arturiano.
Em 1155, no século XII, o Romance de
Brut de Wace retoma as aventuras do Rei Arthur
e seus cavaleiros. Neste mesmo século. Os Lais
de Marie de France, gênero de poema narrativo
ou lírico, que tinha temas das novelas de cavalaria do ciclo do rei Arthur, divulgaram a cultura.

No século XVI, de acordo com Coelho
(2000, p.34), surge “Noites Prazerosa de Straparola e “O Conto dos contos”, de Basile”. No
fim deste e início do século XVII, o racionalismo
clássico perdeu força e deu margem a uma literatura que exaltava a fantasia e o imaginário.
Nesta época destaca-se Mme. D´Aulnoy com
“Contos de Fadas”, “Novos Contos de Fadas” e
Cumpre-nos, agora, provocar algumas
“Ilustres Fadas”.
reflexões pertinentes a este momento muito
especial deste trabalho sobre a discussão que
Um estudo desenvolvido por Coelho
chama atenção para a história do surgimento
(2000, p.), publicado no início, comenta que os
dos contos infantis.
contos de fadas não eram uma literatura para
crianças. Tal transformação teria se dado com
Cabe ressaltar que, por fazerem parte
Perrault, no século XVII, na França; com os irdo folclore de vários povos, por lidarem com a
mãos Grimm no século XVIII, na Alemanha; e
sabedoria popular e os conteúdos essenciais da
com Andersen no século XIX, na Dinamarca. No
condição humana, por sua transmissão oral anséculo XX, surgiu na América de Walt Disney.
tes mesmo da escrita, torna-se difícil dizer com
precisão a origem dos contos de fadas. Porém,
No entanto, para Cashdan, (2000, p.20),
segundo os manuscritos apresentados pelo
o conceito de transformação viria com os contos
padre W. Schmidt (1946 apud FRANZ 1981)
de fadas em literatura infantil, ocorrido no século
observa-se que os temas permanecem praticaXIX, nos países de língua inglesa. O livro infantil
mente sem alteração no decorrer dos séculos.
passou a ser popular com o trabalho de vendeDe acordo com Coelho (1987, p.13), os
dores ambulantes, que viajavam por vários poprimeiros registros sobre contos de fadas são
voados vendendo pequenos volumes baratos,
de 4.000 a.C. elaborado pelos egípcios, com o
que apresentavam as histórias simplificadas do
“Livro do Mágico”. Na sequência, apareceram
folclore e dos contos de fadas, quanto as passana Índia, Palestina (Velho Testamento), Grécia
gens mais fortes, essas eram eliminadas, a fim
Clássica, sendo o Império Romano o principal
de facilitar a leitura. São esses contos de fadas
divulgador das histórias mágicas do Oriente
e histórias infantis que abordam o desenvolver
para o Ocidente. Aparecem a materialidade sendeste trabalho.
sorial do Oriente, com o luxo da Arábia, Persa,
Irã e Turquia, que se contrapunham à cultura
dos celtas e bretões no ocidente, cheia de magia e espiritualidade.
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criança, cumpre insistir em que eles foram unânimes, no tocante, ao desenvolvimento vital da
criança, quanto aos primeiros anos ambos adApós ter feito um breve relato sobre o mitem a importância do ambiente.
surgimento das histórias infantis, que não foAcreditando que, o homem, e a crianram elaboradas para crianças, mas com o decorrer dos tempos, com o intuito de atender ça são resultantes de fatores ambientais e não
essa finalidade, sofreram algumas alterações. fortemente hereditários, sendo assim, ocorrem
à educação espontânea, e seu poder é muito
E também para compreender melhor grande, para a formação de hábitos.

A RELAÇÃO DO MEIO NA FORMAÇÃO
DO INDIVÍDUO

sobre esse assunto e o efeito que a contação
de história exerce no desenvolvimento de uma
criança, se fez necessário apresentar alguns
cientistas e estudiosos que acreditam que os
bebês estão acompanhados de um processo
de reflexão contínuo e que este muda quando
fica sujeitado a uma nova situação, o objetivo
deste é demonstrar que fatores hereditários,
são inferiores ao meio, quando este é bem rico
em estímulo há tendência de uma criança apresentar grandes saltos em seu desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social.
É importante comentar, de princípio,
que o comportamento de um bebê aos anos
da primeira infância é determinado sobretudo
pelos reflexos inatos, no entanto, à medida
que vão amadurecendo, os bebês adquirem
muitos comportamentos novos associados ao
ambiente rico em estímulos em que elas se
encontram. (Outro ponto de grande relevância,
cabe citar que as crianças da faixa etária aqui
comentada, estão no sensório motor pesquisado por Jean Piaget (MANNING, 1997 p.51).

Por isso que atos como contação de
história, feito por adultos a criancinhas, podem
orientar, ou melhor, conduzir essas crianças
para serem futuros leitores. Porém para que a
influência tenha valor educativo, precisa reunir
várias condições, tais como a voz do contador, a escolha das histórias, o afeto, os laços
familiares que são duradouros e a atração recíproca, tudo contribui para essa educação não
intencional, mais que possibilita a formação de
hábitos.
Jean Piaget, afirma que o período sensório-motor é governado pelos cinco sentidos,
antes dos dois anos a criança tem pouca compreensão sobre linguagem e símbolos, quase
todas elas estão interessadas em manipular o
próprio corpo e testar todos os seus sentidos
para testar as possibilidades dos objetos que
encontram.

Neste período também as crianças balbuciam e muitos sons e entonações assemelham as entonações dos adultos. A imitação
Do ponto biológico físico, o homem se é uma parte importante do aprendizado da lindesenvolve e cresce e com referência à ida- guagem, pois a criança o faz de forma intenciode, há, segundo Claperède, uma fase de muito nal e precisa, visando à comunicação.
crescimento durante o primeiro ano; segue-se
Brown (1974, p. 174) observou que as
uma diminuição até seis anos ou sete anos,
vem depois novo impulso, mas de pouca du- mães ampliam as frases emitidas por seus beração, baixando então o crescimento até um bês, com a finalidade de ajudá-los a aprender
mínimo por perto de 12 anos, após os quais se a estrutura da língua e Vygotsky (1978, p.34)
acelera bruscamente até os 15, mas a mente concluiu que a linguagem é desenvolvida inisempre se desenvolve, isto é, quanto maior o cialmente pela interação social, ou seja, através de um ambiente de interação incentivador,
estímulo (LUZURIAGA, 1959, p.55).
a criança consegue avançar e atingir um nível
A primeira vista, poderia questionar alto de conhecimento e desempenho.
quanto à relação de pesquisadores de anos
tão distantes, Luzuriaga e Piaget, em comentar sobre os primeiros anos de vida de uma
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Para Dewey, a função da educação é
ajudar o desenvolvimento de um jovem animal
indefeso em um ser humano feliz, moral e eficiente... A educação é um processo contínuo
de crescimento que aspira a obter, em cada
fase, uma capacidade adicional de crescimento.
Nem toda influência é educativa, no entanto como foi comentada, a influência direta
e não intencional sobre a conduta do ser, por
fim acaba por educá-lo, algo que muitas mães
desconhecem, mas como sua presença permanente seu modo de agir com a criança acaba por orientá-lo corretamente. Essa conduta
permanente, seu contato com a criança e essa
com a família e outros adultos, não afoga a
personalidade da criança, mas, ao contrário o
respeito às mudanças do seu desenvolvimento
tende a orientá-lo, no futuro em um ambiente
escolar e com uma educação intencional, com
meios e métodos pedagógicos adequados tendem a firmar tais hábitos, no caso de leitura.

organização gradual, a experimentação através
de cada sentido, e principalmente a mãe lendo
histórias infantis, a mãe cantando para minar,
pois durante o período sensório motor, um dos
conceitos primordiais que a criança adquire é o
esquema do objeto permanentemente, pois até
chegar aos sete anos, conforme Piaget comenta
os objetos só existem para a criança quando
esta os pode observar com seus cinco sentidos,
uma vez perdido o contato com o objeto, ela
não o procura, por isso é importante o contato
com livros infantis, historinhas, cantos de ninar.
Daí, a importância de colocar os livrinhos infantis, em lugar de fácil acesso, onde
a criança possa pegá-los, seriam bons os de
pano, para que não venham a rasgá-los. Caso
ocorra, não venha a escutar gritos ou receber
agressão física, o estímulo negativo, irá permanecer, a criança dificilmente irá colocar as mãos
em livros, teoria de Pavlov.

Se a criança, no período sensório motor começa a estabelecer relações entre os objetos ou os acontecimentos e a propósito dos
O LIVRO E A CRIANÇA: UMA VIAGEM
mesmos. Assim de um a quatro meses o bebe
ÀS TEORIAS DE PIAGET, PAVLOV E
procura repetir as ações que acarretam resultaVYGOTSKY
dos agradáveis se descobrir que por uma ação
acidental provoca um efeito bom, agradável etc.,
A criança ainda é um bebê nesta fase,
pode repetir por várias vezes, apenas pelo praela é muito pequena, não sabe ler, pois não tem
zer táctil, seria as respostas primárias circulares,
compreensão dos símbolos, letras, números,
a textura da capa dos livros.
enfim da escrita, o livro é apenas um objeto, um
brinquedo entre tantos outros. Se for colocado
No período de cinco a oito meses ele
o livro entre seus brinquedos, o estímulo o qual
adentra as respostas secundárias circulares, diPavlov fala será dado, estímulo positivo para
ferente das respostas primárias circulares, pois
conviver com livros.
apresenta comportamentos repetitivos que implicam o ambiente em que ela está. A criança vê
Para ser compreendido, tudo precisa ser
como é possível afetar o local, o ambiente em
experimentado, por isso coloca o livro na boca,
que se encontra, além em do seu próprio corpo,
mas quando vão chegando ao fim de um ano
seu foco ampliou-se, tudo que está a sua volta,
de vida, as crianças já são capazes de resolquando percebe que uma ação em particular
ver alguns problemas simples, começam a viprovoca um resultado interessante, ela a repete
sualizar ou imaginar as consequências de suas
a fim de reproduzir o mesmo prazer o mesmo
ações e a relacionar as experiências passadas
efeito, neste período, além de balançar o chocaa novas situações.
lho para ouvir seu barulho acidentalmente abrir
um livro, e ver um desenho, um álbum e descoÉ no primeiro ano, em que a criança
brir sua foto, a foto dos pais e principalmente
está construindo o conceito piagetiano de cresdescobrir objetos que estão ocultos a sua vista,
cimento cognitivo como adaptação ao ambiensua atenção não é distraída facilmente, com a
te, gravando o rosto da mãe, ela pode ler para
mesma facilidade que antes.
ele, sendo assim vincularia o conceito mãe, a
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Se por um acaso o livro que ela quiser ler não estiver no local já destinado, ou os
mesmos arrumados, como se estivesse em um
mostruário, ela irá tirar desarrumar e procurar o
livro que quer. Quando o conceito objeto permanentemente já se ampliou, entre oito aos onze
meses, é capaz de fazer uma distinção entre
seu próprio comportamento e as atividades
das outras crianças e é capaz de influenciar o
comportamento de alguém com suas próprias
ações é capaz de levar um livro até a mãe, para
ela folhear o livro, ou contar-lhe uma história.
Neste período ela está fixada em atividades que trazem resultado interessante, todo
problema é resolvido por meio das técnicas de
experiências e erros. Apropriando-se sempre da
teoria do desenvolvimento da inteligência na primeira infância de Piaget dos doze dos dezoito
meses, o bebê explora ativamente o ambiente
e utiliza as habilidades adquiridas para descobrir os que se ajustam a situação sendo assim,
muitas vezes a criança desaparece e quando os
pais vão procurá-la, ela está envolvida com um
brinquedo rasgando um livro, manuseando um
livro, entregando-se ao objeto, ela ajusta suas
ações de modo a resolver os seus problemas e
atingir seus objetivos, pegar brinquedos, arrastar cadeiras ela também corre riscos. O imitar é
mais sofisticado e seu comportamento pode ser
fruto do copiado de outras pessoas, com maior
precisão e habilidade, mãos, corpo e objetos.

O PORQUÊ DE LIVROS DE PANO?
Segundo Claperède, a infância serve
para brincar e para imitar, não é pela falta de
experiências que a criança é criança; mas porque tem necessidade natural de adquirir essa
experiência. Para as crianças pequenas, os
livros são apenas objetos, ou simplesmente
brinquedos, que precisam ser direcionados pelos adultos e despertar a paixão, pois enquanto
brinca, seu conhecimento sobre o mundo se
amplia, uma vez que ela pode fazer de conta e
colocar-se no lugar do adulto.

A empresa que ousou criar o livro de
pano ou plástico fez o verdadeiro avanço tecnológico, principalmente porque crianças gostam de folhear livros e suas mãozinhas acabam
por rasgar folhas, ficam tristes e recebem a
bronca dos adultos, que não compreende que
não houve a intenção de destruir, mas apenas
folhear, na verdade, o livro que era frágil por
demais e não conseguiu se mantiver na brincadeira inteiro.
Por isso, a partir daquele momento todos os livros feitos para criança seriam feitos
de pano, para que a criança o tenha por toda
uma vida. Por ter sido o primeiro livro, para a
criança tem valor sentimental e poderá ser passado de pai para filho, sem problemas, como
se fosse um troféu.
Por isso, de repente, as características
gerais dos livros também se alteraram, tais
como: Capa e folhas grossas, resistentes e laváveis (ex: cartão grosso, pano, esponja, etc.).
Cantos arredondados. Com poucas páginas (4
a 6) fáceis de virar. Livros macios, com diferentes texturas ou com buracos para a criança
poder explorar com os dedos, livros interativos,
com partes móveis, que agradam às crianças,
muito mais resistentes.
Seus conteúdos com objetos e personagens do cotidiano, cenas familiares ou reconhecíveis, por ex.: pessoas, animais, plantas,
vestuário, alimentos, no tamanho que permita
à criança segurar e transportar o livro. Infelizmente não foi possível saber quando surgiu
o primeiro livro de pano, sabe-se apenas que
apareceu, foi sendo usado e pronto, hoje está
nas mãos das crianças, revelando um mundo
de faz de conta e aproximando-as do mundo
dos leitores.

971

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, buscou-se comentar que mesmo antes de aprender a ler a mãe, deve colocar seus bebês em contato com a Literatura Infantil. Quanto mais cedo as crianças tiverem contato com histórias orais e escritas, maiores serão as chances de gostarem de ler. Comentou que
a mãe apresenta fator de extrema relevância quanto a grande influência que possui no ambiente,
pois ela é o foco principal que tem o maior poder sobre as experiências da criança em relação
às outras pessoas que a circundam.
Acentuou também que, os especialistas acreditam que, para alguém se interessar por
livros na vida adulta, é essencial que a palavra escrita esteja presente desde cedo. Ou seja:
excitar a leitura dentro do berçário, com bebês que ainda nem aprenderam a falar, pode ser o
caminho, para que, seja um futuro leitor. Manuseando um livro, eles são capazes de identificar a
existência da grafia e passam a compor uma relação direta com a linguagem escrita.

A pedagoga Cláudia Leão comenta que, em 2002, durante uma reunião com educadoras do berçário onde trabalhava, propôs uma atividade de leitura. A ideia foi recebida com
espanto e até um pouco de desdém. Mas Cláudia insistiu em sua teimosia, e desenvolveu um
projeto, intitulado “Leitura no Berçário”. Seu trabalho teve grande repercussão e em 2007, recebeu o prêmio do Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler).
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A HISTÓRIA DOS SURDOS

RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa na área de educação, juntamente com a
área da saúde buscando compreender e entender a surdez em nossas vidas, qual o impacto na
população e principalmente nas crianças e nos adolescentes. Entre esses autores estão Ferreira, L. (2010), Mantoan, M.T.E. (2003), Carvalho, R.E. (2007). A metodologia utilizada para o
estudo foi, portanto, a pesquisa bibliográfica, por meio da internet, ferramenta importante na
época das pandemias. De modo geral, à questão colocada como problema de pesquisa, isto é,
como compreender e acolher as crianças com surdez.

Palavras-chave: Surdez; Saúde; Bem-estar.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho são abordadas questões sobre pesquisas. O desenvolvimento de
várias tecnologias, para ajudar no estudo e no comportamento tendo como objetivo compreender e analisar expectativas e ações.
A pesquisa realizada foi inteiramente bibliográfica, com consulta em artigos e livros, encontrados na internet, meio de comunicação que por vezes é criticado, mas que, assim como os
livros, também oferece oportunidade de aprendizado a quem se predispõe a aprender. É com
base nessas referências que o trabalho segue apresentado em três etapas.
Na primeira etapa é feita uma abordagem, destacando na história as primeiras referências aos surdos, sua universalidade, sua evolução histórica e também os principais conceitos e
definições sobre este tema. Na segunda etapa a abordagem é sobre as relações da sociedade
e como se organizaram.
Na terceira etapa, fechando o trabalho, procura-se mostrar o que a história e o momento
atual podem nos ensinar sobre o que foi feito para garantir o acesso e direitos com a ajuda de
profissionais específicos mas, principalmente com a empatia pelo outro. Como parte do processo na observação das necessidades uns dos outros.
Esse artigo tem como objetivo principal, trazer reflexões a respeito de como promover
as relações de solidariedade, respeito e igualdade. Sendo os objetivos específicos: Descrever a
importância da informação; buscar a valorização do indivíduo com surdez e o direito aos espaços educadores; entrelaçar os conceitos. Justifica-se assim, a observação, onde percebe-se a
necessidade objetiva do que falta, o que podemos fazer para dar qualidade de vida aos surdos.
Como problema de pesquisa foi colocada a questão sobre qual a importância da evolução das ferramentas e técnicas utilizadas para garantir o bem-estar do indivíduo surdo.
Parte-se da premissa de que a discussão sobre esse tema não só traz benefícios aos
indivíduos com surdez, mas, também para toda a sociedade que por muitas vezes tem falta de
informação.
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A HISTÓRIA OS SURDOS
Segundo o site do PORTAL DA EDUCAÇÃO (2020) a surdez consiste na ausência total
ou parcial de sons, decorrente de problemas
auditivos. As primeiras referências aos surdos
são encontradas na Lei Hebraica, na época do
povo Hebreu.
Ainda, segundo o site PORTAL DA
EDUCAÇÃO (2020), no Egito, os surdos eram
adorados, como se fossem deuses, serviam de
mediadores entre os deuses e os faraós, sendo
temidos e respeitados pela população. Na Antiguidade, alguns povos os lançavam ao mar ou
em penhascos.
Na Grécia, os surdos eram tratados
como seres incompetentes e que por não possuírem uma linguagem, não eram capazes de
raciocinar. Assim, não tinham direitos, eram
marginalizados e muitas vezes condenados à
morte. Sócrates, em 360 a.C., declarou que era
aceitável os surdos se comunicarem com as
mãos e o corpo.
Em razão disso o site PORTAL DA
EDUCAÇÃO (2020), cita os romanos como terem sido, influenciados pelo povo grego, também viam os surdos como seres imperfeitos e
os excluíam da sociedade. Mais tarde, Santo
Agostinho defendia a ideia de que os pais de
filhos surdos pagavam por algum pecado que
haviam cometido. Acreditava que os surdos podiam comunicar por meio de gestos, que, em
equivalência à fala, eram aceitos para a salvação da alma.
O primeiro Instituto Nacional de Surdos-Mudos foi criado em Paris, por Charles Michel de L’Épée, nascido em 1712. Este instituto
reconhecia a pessoa surda como um ser que
tem a sua própria língua.
Conforme o site do PORTAL DA EDUCAÇÃO (2020), na Idade Contemporânea,
Pierre Desloges em 1779, publicou o primeiro
livro escrito por um surdo. Ele se tornou surdo
ao adquirir varíola aos sete anos, aprendendo
a comunicar-se apenas por gestos. Em 1880,
com a realização da Convenção Internacional
de Milão, os educadores presentes determinaram a supremacia dos métodos orais puros.

Sendo assim, qualquer forma de comunicação
sem ser oral era proibida, sendo esses surdos
rejeitados.
De acordo com o site PORTAL DA EDUCAÇÃO (2020), no Brasil uma língua nacional
de sinais passou a ser difundida a partir do
segundo império. O educador francês Hernest
Huet era surdo e foi o introdutor dessa metodologia aqui no Brasil.
Ele fundou o Imperial Instituto Nacional de Surdos-Mudos, por meio da Lei nº 839,
de 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, com apoio do imperador D. Pedro II. Este
Instituto tratava crianças surdas somente do
sexo masculino. Um século após sua fundação, por meio da Lei nº 3.198, de 6 de julho,
a instituição tornar-se-ia o Instituto Nacional de
Educação dos Surdos (INES), que inicialmente
utilizava a língua dos sinais, mas que em 1911
passou a adotar o oralismo puro. (O oralismo
puro consiste em efetivar a comunicação por
meio do entendimento dos movimentos normais dos lábios: lábios-leitura, leitura labial e
leitura orofacial).
Com base no PORTAL DA EDUCAÇÃO
(2020), o século XX assistiu, até a década de
60, uma abordagem quase exclusivamente oralista entre as escolas de surdos e nesta década estudos demonstraram insuficiente eficácia
destes métodos no desenvolvimento linguístico
e cognitivo da pessoa surda.
Nos anos 50, uma série de inovações
aconteceu em benefício à surdez. Surgiram,
por exemplo, as primeiras escolas normais e
jardins de infância para crianças surdas. Após
esse período começou um movimento pelo
resgate da língua de sinais, de forma bimodal
(dois modos de linguagens), como uma fala
de instrução, por meio da Filosofia da Comunicação Total (fazer uso simultâneo da língua de
sinais e da língua oral).
No site PORTAL DA EDUCAÇÃO
(2020), já é citado que em 1970, já havia tratamento para bebês surdos. Já em 1980, o INES
intensificou o trabalho de pesquisas sobre a
Língua Brasileira de Sinais e sobre a educação
de surdos, criando o primeiro curso de especialização para professores na área da surdez.
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O Bilinguismo passou então a ser difundido.
Nos anos 80 e 90 teve início um movimento reivindicatório dentro da comunidade
surda, advogando a primazia da língua de sinais na educação dos surdos, concomitante
com o aprendizado da linguagem oral de forma
diglóssica (duas línguas independentes, ensinadas e praticadas em momentos distintos).
Atualmente, o INES é um centro de referência
com atendimento diversificado para atender os
surdos no Brasil.

POVO SURDO E A COMUNIDADE
SURDA
Essa pesquisa sobre a história de educação dos surdos investiga o passado dos povos surdos e das comunidades surdas, procurando entender e compreender o povo surdo e
a comunidade surda.
De acordo com Hugo Eiji do site COMUNIDADE SURDA (2020), o povo surdo é um
grupo de sujeitos surdos que tem costumes,
história, tradições em comuns e pertencentes
às mesmas peculiaridades, ou seja, constrói
sua concepção de mundo através da visão.
A comunidade surda, na verdade não
é só de surdos, já que tem sujeitos ouvintes
junto, que são família, intérpretes, professores,
amigos e outros que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns em
uma determinada localização que podem ser
as associação de surdos, federações de surdos, igrejas e outros.
No site do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(2006), é citado que a surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos
sons. Verifica-se a existência de vários tipos de
pessoas com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição.
Segundo Leandro Rodrigues, diretor
do Instituto ITARD do site: https://institutoitard.
com.br/author/tutor/. Especialista em Educação, Diversidade e Inclusão Social. Criador do
1º curso no Brasil de Adaptação de Atividades
para Alunos com Deficiência.

A deficiência auditiva consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar
sons, causada por má-formação (causa genética), lesão na orelha ou na composição do
aparelho auditivo. É considerado surdo todo
aquele que tem total ausência da audição, ou
seja, que não ouve nada. E é considerado parcialmente surdo todo aquele que a capacidade
de ouvir, apesar de deficiente, é funcional com
ou sem prótese auditiva. Entre os tipos de deficiência auditiva estão a condutiva, mista, neurossensorial e central.
Para Leandro Rodrigues, diretor do Instituto ITARD, na deficiência auditiva condutiva
ocorre interferência na condução do som desde o conduto auditivo externo até a orelha interna, e na maioria dos casos pode ser corrigido
com tratamento clínico ou cirurgia. Já a neurossensorial ocorre quando há uma impossibilidade de recepção por lesão na orelha interna
ou no nervo auditivo, esse tipo de deficiência é
irreversível.
A deficiência mista ocorre quando há
ambas as perdas: condutiva e neurossensorial
numa mesma pessoa. E a deficiência auditiva
central, também conhecida como surdez central, não é necessariamente acompanhada de
diminuição da sensitividade auditiva, mas manifesta-se por diferentes graus de dificuldade
na compreensão das informações sonoras.

A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA
ALUNOS COM SURDEZ
Conforme o estabelecido na Resolução
do CNE Nº 02/2001, a educação dos alunos
com surdez pode ser bilíngue, facultando-lhes
e às suas famílias a opção pela abordagem
pedagógica que julgarem adequada, ouvindo
os profissionais especializados em cada caso.
Os pais devem estar cientes de que
existem duas formas de realizar a educação
bilíngue: uma envolve o ensino das duas línguas, em momentos distintos, e a outra caracteriza-se pelo ensino da segunda língua somente após a aquisição da primeira língua.
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDEZ
NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA
Conforme Leandro Rodrigues (2017),
para que aconteça uma boa inclusão escolar
do deficiente auditivo é preciso que o professor
esteja em constante atualização, reconhecendo as necessidades de desenvolver métodos
de comunicação com o aluno, de acordo com
seu grau de entendimento.
Muitas vezes, apesar das tentativas do
professor, Leandro Rodrigues (2017), ressalta
que o aluno com deficiência auditiva necessita de Atendimento Educacional Especializado
(AEE) nas salas de recursos multifuncionais,
em turno inverso ao das aulas.
Nessas salas o aluno irá desenvolver
suas habilidades com auxílio de profissionais
da saúde e professores especializados, pois
em alguns casos um só professor pode “não
dar conta” das necessidades do seu aluno.
Outro estudo realizado por Leandro
Rodrigues (2017), é que a educação bilíngue
para crianças brasileiras com surdez consiste
na aquisição de duas línguas: a língua brasileira de sinais (LIBRAS) e a língua portuguesa
(modalidades oral e escrita), com professores
diferentes em momentos diferentes, a depender da escolha pedagógica da escola e da família.
Ao receber um aluno com necessidades especiais é normal que o professor se sinta inseguro. O recomendável é que se procure
informações sobre o aluno em seu ambiente familiar, fazendo a simples observação do comportamento do aluno ou até mesmo conversando com os responsáveis.
Os colegas de turma também sentirão
diferença ao conviver com essa criança, por
isso é muito importante que haja uma prévia
preparação desses alunos. Fazer brincadeiras
em que toda a turma fique sem ouvir é interessante, pois assim perceberão quão delicada é
a situação do novo colega.
Para auxiliar à deficiência auditiva,
existe a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
a língua utilizada pela comunidade surda, que
possui estruturas gramaticais próprias. Para

conversar em LIBRAS não basta apenas conhecer os sinais de forma solta, é necessário
conhecer a sua estrutura gramatical, combinando-os em frases.
Carvalho (2007), fala sobre essa construção, quando cita Fritjof Capra (1983) “é uma
verdadeira dança cósmica de energia e que
nos permite uma nova visão do mundo”. Outros
pensadores como Laszlo, Bohm (1917-1994),
Goswami, Ken Wilber (1949) têm alertado para
a importância de percebermos e estudarmos o
cosmo em sua grandeza e integralidade. Como
diz Ken Wilber - chamado de Einstein da consciência – sob essa nova abordagem podemos
sair do egocentrismo, passar pelo sociocentrismo e chegar ao mundi centrismo. Ou em
outras palavras evoluir de dimensão do “eu”
para o do “nós” e, desta, para a de “todos nós”
numa extraordinária dinâmica em espiral.
Ainda segundo Carvalho (2007), o direito de oportunidades que defendemos, não
significa um modo igual de educar a todos e,
sim, dar a cada um o que necessita em função de seus interesses e características individuais. A palavra de ordem é equidade, o que
significa educar de acordo com as diferenças
individuais, sem qualquer manifestação de dificuldades que se traduza em impedimento à
aprendizagem.

O CONCEITO DE ESCOLA INCLUSIVA
De acordo com Cláudia Pereira Dutra,
da Secretaria da Educação Especial, em 2003,
o Brasil começa a construir um novo tempo
para transformar essa realidade. O Ministério
da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial, assume o compromisso de
apoiar os estados e municípios na sua tarefa
de fazer com que as escolas brasileiras se tornem inclusivas, democráticas e de qualidade.
Claudia Pereira Dutra da Secretaria da
Educação Especial (2003), menciona que escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus
alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo
com suas potencialidades e necessidades.
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Assim, uma escola somente poderá
ser considerada inclusiva quando estiver organizada para favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência,
condição social ou qualquer outra situação.
Um ensino significativo, é aquele que garante
o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos a serem mobilizados.
Numa escola inclusiva, o aluno é sujeito de direito e foco central de toda ação educacional; garantir a sua caminhada no processo
de aprendizagem e de construção das competências necessárias para o exercício pleno da
cidadania é, por outro lado, o objetivo primeiro
de toda ação educacional. A escola inclusiva é
aquela que conhece cada aluno, respeita suas
potencialidades e necessidades, e a elas responde, com qualidade pedagógica.
A escola que pretende ser inclusiva
deve se planejar para gradativamente implementar as adequações necessárias, para garantir o acesso de alunos com necessidades
educacionais especiais à aprendizagem e ao
conhecimento
Segundo Mantoan (2003) o conceito
de escola inclusiva pressupõe uma nova maneira de entendermos as respostas educativas,
que se oferecem, com vistas à efetivação do
trabalho na diversidade.
Está baseada na defesa dos direitos
humanos de acesso, ingresso e permanência
com sucesso de escolas de boa qualidade
(onde se aprende a aprender, a fazer, a ser, a
conviver), no direito de integração com colegas
e educadores, de apropriação e construção do
conhecimento, o que implica, necessariamente, em previsão e de recursos de toda a ordem.

O QUE É LIBRAS? MITOS E VERDADES:
A LIBRAS COMO LÍNGUA MATERNA
Como podemos ver no PORTAL DA
EDUCAÇÃO (2020), a língua materna é uma
língua adquirida naturalmente pelos indivíduos
em seu contexto familiar. Imersa no ambiente
linguístico, qualquer criança ouvinte chega à
escola falando sua língua materna, cabendo
à escola apenas a sistematização do conhecimento.
Como a maioria das crianças surdas
não têm imersão linguística idêntica à dos ouvintes em suas famílias, a escola passa a assumir a função também de oferecer-lhe condições para aquisição da língua de sinais e para
o aprendizado da língua portuguesa.
De acordo com o site PORTAL DA EDUCAÇÃO (2020), a Língua Brasileira de Sinais
é utilizada pela maioria dos Surdos no Brasil,
como qualquer outra língua, possui expressões
que diferem de região para região (regionalismo), que traz mais legitimidade como língua,
ao contrário do que muitos pensam, a Língua
de Sinais não são simplesmente mímicas ou
gestos soltos, utilizados para facilitar a comunicação, possui estrutura gramatical própria,
iniciada por Eduard Huet, educador trazido da
França pelo imperador Dom Pedro II, para o
ensino dos Surdos. Mas existem alguns mitos
que devem ser rompidos:
Mito 1: A língua de sinais seria uma
mistura de pantomima (mímica) e gesticulação
concreta, incapaz de expressar conceitos abstratos.
Mito 2: Haveria uma única e universal
língua de sinais usada por todas as pessoas
surdas. Porém essa concepção ainda faz parte
do senso comum.
Mito 3: Haveria uma falha na organização gramatical da língua de sinais que seria
derivada das línguas de sinais, sendo um pidgin sem estrutura própria subordinado e inferior a língua orais.
Mito 4: A língua de sinais seria um sistema conteúdo restrito, sendo expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral.
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Mito 5: As línguas de sinais derivam da
comunicação espontânea dos ouvintes.
Mito 6: As línguas de sinais, por serem
organizadas espacialmente, estariam representadas no hemisfério direito do cérebro, uma
vez que esse hemisfério é responsável pelo
processo de informação espacial enquanto o
esquerdo, pela linguagem (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2020).
Verdades
Com base no PORTAL DA EDUCAÇÃO
(2020), Língua de Sinais é a modalidade gestual-visual. Tem como canal ou meio de comunicação movimentos gestuais e expressões faciais. A LIBRAS é considerada a língua natural
dos surdos. As línguas de sinais são diferentes
nos diferentes países.
Língua de Sinais pode ser definida
como uma língua natural e utilizada pela maioria dos Surdos do mundo. A Língua de Sinais
tem como estrutura fundamental o visual-gestual, sendo pronunciada pelo corpo e percebida
pela visão, sua aprendizagem requer atenção
visual, memória visual, expressão corporal e facial e agilidade manual.

OS CINCO PARÂMETROS EM LIBRAS
No site: libras.com (2020), os cinco parâmetros são: configuração das mãos; ponto
de articulação; orientação; movimento; expressão facial e/ou corporal. As línguas que as comunidades surdas do mundo desenvolveram,
passam por processos de denominação um
pouco diferentes, embora comparáveis em alguns pontos aos das outras línguas orais.
Quando falamos sobre os articuladores
da língua de sinais, certamente podemos pensar em mãos. Mas na realidade, são usados
como articuladores, além de mãos, outras partes do corpo, como a cabeça, face e tronco.

A CONFIGURAÇÃO DAS MÃOS
A configuração adotada pela mão, tem
como resultado a posição dos dedos. Cada
configuração pode ser feita pela mão dominante (mão direita para os destros, mão esquerda
para os canhotos), ou pelas duas mãos dependendo do sinal.

PONTO OU LOCAL DE ARTICULAÇÃO
Este parâmetro indica onde o sinal
pode ser realizado. Ele é delimitado pela extensão máxima dos braços do emissor e ocorre
tocando em alguma parte do corpo ou no espaço neutro, que é a região do meio do corpo
até à cabeça ou para frente do emissor. Deve-se dizer que no discurso normal as extremidades são articuladas em um espaço mais
limitado que a extensão máxima, portanto, o
tamanho do sinal pode ser comparado à intensidade da voz.
Felipe e Monteiro (2007, p. 22) citam
como exemplos de ponto ou local de articulação os sinais TRABALHAR, BRINCAR, PAQUERAR, realizados no espaço neutro e os sinais
ESQUECER, APRENDER e DECORAR realizados na testa.

O MOVIMENTO
Alguns sinais são estáticos em um local, outros contêm algum movimento. Dessa
forma, podemos entender que o parâmetro de
movimento refere-se ao modo como as mãos
se movimentam (movimento linear, em movimento da forma de seta arqueada, circular, simultânea ou alternada com ambas as mãos,
etc.) e para onde estão movimentando (para a
frente, em direção à direita, esquerda, etc.

ORIENTAÇÃO
É o plano em direção ao qual a palma
da mão é orientada. Alguns sinais têm a mesma configuração, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento, e diferem apenas
na orientação da mão. É importante perceber
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como a modificação de um único parâmetro
pode alterar completamente o significado do
sinal. Segundo Felipe e Monteiro (2007, p. 23)
os verbos IR e VIR se opõem em relação à
direcionalidade, como os verbos SUBIR e DESCER, ACENDER e APAGAR, ABRIR-PORTA e
FECHAR-PORTA.

EXPRESSÃO FACIAL E/OU CORPORAL
Também chamados de componentes
não manuais, incluem o uso de expressões
faciais, linguagem corporal, movimentos da
cabeça, olhares, etc. Se uma pessoa quer demonstrar que está com raiva de alguém ou de
algo, talvez não precise usar nem um sinal.
Basta utilizar apenas a expressão facial. Ou, se alguém fizer uma pergunta para
responder “sim” ou “não”, basta simplesmente
balançar a cabeça de acordo. Estas são simples situações para exemplificar este parâmetro, todavia, durante uma conversa em Libras,
é necessário combinar diversos componentes
não manuais com sinais específicos para esclarecer a mensagem.

OS PIONEIROS NA EDUCAÇÃO PARA
SURDOS
Conforme informações no site PORTAL
DA EDUCAÇÃO (2020), John Beverley, em 700
d.C., foi o primeiro a ensinar uma pessoa surda
a falar (em que há registro). Por essa razão,
ele foi considerado por muitos como o primeiro educador de surdos. Foi na Idade Moderna
que se distinguiu, pela primeira vez, a surdez
de mudez. A expressão “surdo-mudo” deixou
de ser a designação do Surdo.
Entretanto, foi o monge beneditino espanhol Pedro Ponce de León (1520-1584) que
recebeu créditos como o primeiro professor
para surdos ao desenvolver um alfabeto manual, que ajudava os surdos a soletrar as palavras.
Pedro Ponce ensinava seus alunos a
falar, ler e escrever para que eles pudessem
garantir suas heranças e, com isso, mostrou
que os surdos eram capazes de aprender. Esse
monge beneditino conseguiu criar um manual

que ensinava escrita e técnicas de oralização,
sendo capaz de ensinar surdos a falar diferentes idiomas
Juan Pablo Bonet (1573-1633) padre
espanhol, deu continuidade ao trabalho de
León, ensinando os surdos a lerem e a falarem,
utilizando outra metodologia, o método oral. Já
John Bulwer, médico britânico, publicou vários
livros defendendo o uso de gestos entre os surdos. Nesse sentido, John Wallis (1616 a 1703)
desistiu de ensinar os surdos a oralidade, dedicou-se somente a ensiná-los a escrever usando gestos.
Alguns nomes importantes para a história dos surdos nacional e internacionalmente segundo o site do PORTAL DA EDUCAÇÃO
(2020).
• Alexandre Graham Bell – cientista
defendia a oralização dos surdos;
• Edward Miner Gallaudet – filho de
Thomas Gallaudet - educador de surdos;
• Fernando César Capovilla, Walkiria
Duarte Raphael criaram o alfabeto e os numerais em Libras;
• Helen Keller – cega e surda aos sete
anos, sufragista, pacifista e apoiante do planejamento familiar e entre outros;
• Jacob Rodrigues Pereira – defendia
a oralização dos surdos;
• Jean Itard – primeiro médico interessado pela surdez;
• Jean Massieu – um dos primeiros
educadores de surdos;
• Laurent Clerc – surdo educador
acompanhado por Thomas Gallaudet;
• Roch-Ambroise Cucurron Sicard –
instrutor de surdos, apoiou a criação de vários
institutos de surdos na França;
• Ronice M. Quadros e Nelson Pimenta – elaboraram 61 configurações de mãos;
• Samuel Heinicke – ensinou vários
surdos a adquirir a língua oral;
• Thomas Braidwood – fundou uma
escola de surdos na Europa;
• Thomas Hopkins Gallaudet – educador ouvinte, responsável por abrir uma escola
para surdos em 1817 nos Estados Unidos da
América e criar a Língua Gestual Americana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi trazer um pouco de informação da história dos surdos,
baseada em autores diversos com suas informações e teorias sobre a importância de incluir e
integrar a comunidade surda.
Precisamos trabalhar pela remoção de barreiras para a aprendizagem e participação de
todos, em um trabalho coletivo que junte os quatro pilares propostos pela UNESCO.
Aprender a conhecer. Esse pilar envolve o ato de compreender, descobrir ou construir o
conhecimento. Tratando da educação inclusiva o construir conhecimento está ligado a interação
entre os alunos, sendo o professor mediador dessa aprendizagem.
Aprender a fazer. Além de obter conhecimento teórico, os alunos precisam colocá-lo em
prática. E qual a melhor forma de colocar em prática o que aprendemos? É a incorporação de
novas ideias, por isso, é tão importante o convívio com o outro. Aprender a conviver. Esse pilar
gira em torno do aprendizado da não-violência, em que a hostilidade dá lugar ao espírito de
parceria. Uma sociedade em que se aprende a respeitar as diferenças e aprender com ela, a
violência, passa longe.
E aprender a ser. Que está relacionado ao desenvolvimento do ser como um todo. No
caso, todos precisam estar aptos a pensar de forma crítica e autônoma.
O aluno precisa descobrir seu valor, por isso, educação e cultura são tão importantes.
Mostrando outras culturas, vivenciando descobertas. O aluno, seja ele, surdo ou não, será um
indivíduo com liberdade de pensamento, com discernimento, sentimentos e imaginação para
desenvolver os seus talentos e ser dono de suas vidas.
Necessitamos também de formação continuada para os docentes, pois o mundo em que
vivemos exige que os educadores desempenham vários papéis, que não são só o de transmitir
conhecimento. Mas, o de proporcionar experiências que ajudem os educandos a desenvolver
suas capacidades cognitivas e criativas.
Desse modo, estaremos contribuindo para a inclusão não só da comunidade surda na
sociedade, mas, de todas as comunidades, como um todo. Novos materiais, novos livros, muita
informação talvez essa seja a receita para começarmos a entender e respeitar o próximo, seja
ele surdo ou não. Para um convívio respeitoso entre todos, e também para o desenvolvimento e
formação de educadores e educandos.
Não devemos ser seres resignados pois, diante da história dos surdos podemos ver que
tivemos várias pessoas que levantaram a bandeira do preciso entender esse mundo para saber
como posso ajudar. As injustiças não podem nos limitar nem tão pouco inibir a incluir à todos
em sociedade. Assim seremos um mundo em constante construção para o melhor para todos.
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SUBSÍDIOS PARA DIAGNÓSTICO, CONVIVÊNCIA,
INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS COM
TDAH

RESUMO: O presente trabalho pretende oferecer subsídios acerca do TDAH a fim de facilitar
o diagnóstico, convivência, inclusão e alfabetização de indivíduos com o transtorno. Em primeiro lugar, os pais precisam buscar auxílio de um profissional competente e especializado
em TDAH, visto que somente ele pode desenvolver um diagnóstico que permita orientá-los
adequadamente para tornar tolerante à convivência familiar, não permitindo que o problema
tome uma proporção sem controle. Diagnósticos precipitados e errôneos têm rotulado crianças mal-educadas de hiperativas, já que alguns dos principais sintomas podem fazer parte dos
dois casos. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de melhorar a vida das
crianças com TDAH e a tendência é evoluir cada vez mais, ultrapassando barreiras, tornando
a vida desses indivíduos e familiares mais agradáveis e conscientizar que todos têm direito à
felicidade e ao amor.

Palavras-chave: TDAH; Família; Alfabetização; Inclusão; Séries Iniciais.
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INTRODUÇÃO

A

pesar do fato de que nas últimas décadas terem sido divulgadas com muita
frequência pesquisas e informações sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), é comum encontrar pacientes que foram parar nas mãos
de indivíduos sem conhecimento apropriado à procura de alívio para o seu sofrimento.
De um lado, isso tem alertado a população para o problema; de outro, tem levantado inadequadamente uma onda de atribuições de outros quadros psicológicos como TDAH. Também
existem profissionais que se frustram ao lidar de maneira inadequada com casos de TDAH, em
virtude das dificuldades de estabelecer o diagnóstico diferencial ou em virtude de não conseguir
a adesão ao tratamento. Nesse contexto, os sentimentos que predominam, tanto do paciente
quanto do profissional, são de impotência e desesperança (SENA & DINIZ NETO, 2007).
Conforme Sena e Diniz Neto (2007), é importante ressaltar que uma informação adequada sobre as características do transtorno, bem como sobre suas implicações tanto para a vida
do portador como da família, é fundamental para que ele seja adequadamente diagnosticado e
tratado. E é a família do indivíduo com o transtorno quem primeiramente suspeita do diagnóstico.
Com frequência, os indivíduos com TDAH não percebem com clareza suas dificuldades,
atribuindo-as a outros fatores, normalmente externos. Portanto, é de fundamental importância a
orientação à família sobre como lidar com o portador, sobre como abordar o problema com ele
e a quem recorrer.
Nota-se a ausência de orientações específicas na literatura para os familiares dos indivíduos com TDAH. Muitas vezes, ações são tomadas de modo intempestivo, com consequências
inesperadas que poderiam ser evitadas (SANTOS, 2013).
Nesse sentido, o presente trabalho pretende abordar esse assunto, apresentando vários
aspectos do TDAH, com o intuito de servir de orientação para indivíduos com o transtorno, familiares, professores, amigos e todos aqueles que convivem com o TDAH, visto que é sabido o
quanto essa síndrome pode, de forma insidiosa, afetar a vida do portador e daqueles com quem
se relaciona afetiva e profissionalmente.
Isso implica que a visão do problema e dos métodos de tratamento abrange os vários
aspectos: do nível biológico até o nível das relações sociais, passando pelo aspecto psicológico.
Acredita-se, baseando-se em evidências das pesquisas recentes, que o TDAH e suas comorbidades podem ser melhor compreendidos por meio de uma análise multidisciplinar e que o
tratamento adequado envolverá uma abordagem múltipla, com a participação de profissionais
de diversas especialidades, específica para cada caso.
Pretende-se também, apresentar algumas sugestões para professores que trabalham
com alunos hiperativos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, salientando a relevância do
papel da escola na vida do indivíduo com TDAH, estimulando a sua autoestima e auxiliando-o a
encontrar o equilíbrio ao longo do seu tratamento multidisciplinar, isto é, um tratamento realizado
por uma equipe como: pais, professores, médicos, terapeutas.
Para esse problema sustenta-se como hipótese que com uma ação didático-pedagógica
voltada para as necessidades especiais do hiperativo é possível contornar muitos problemas de
aprendizagem que ele venha apresentar. Os dados da literatura demonstram que o TDAH, sobretudo o tipo desatento, está relacionado a mau desempenho escolar.
Assim, crianças com TDAH estão sob risco de mau-desempenho escolar e devem receber cuidados. Nesse sentido, o presente trabalho busca compreender o fenômeno TDAH verificando a possibilidade de preparar o educador que atua com essas crianças para ser capaz de
diferenciar a hiperatividade de um comportamento indisciplinado.
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O TDAH – TRANSTORNO DE DÉFICIT
DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

De acordo com Schwartzman (2001),
vários estudos indicam que o TDAH é proveniente de alterações no funcionamento do cérebro, mais precisamente na parte anterior do
cérebro, chamada lobo pré-frontal, e dos demais circuitos neurais que envolvem o processo da atenção. Essa parte do cérebro parece
ser responsável por um padrão de filtragem
das informações, coordenando a atenção do
indivíduo.

Transtornos de atenção e sua relação
com as dificuldades de aprendizagem constituem a principal causa que leva crianças em
idade escolar à consulta neuropediátrica, psicopedagógica e fonoaudiológica. Embora, nos
últimos anos, o encaminhamento para a avaliação das dificuldades reais da criança tenha
sido cada vez mais frequente, essa não é uma
Apesar do fato de ainda não se ter presituação nova, em razão da crescente preocupação com a infância, com sua vida escolar e cisão sobre as causas do TDAH, diversos estucom o aumento do sintoma na aprendizagem. dos têm apontado causas de origem genética
e de origem biológica como principais fatores.
Na atualidade, a descrição do Trans- Tais estudos apontam que múltiplos genes,
torno de Déficit de Atenção/Hiperatividade combinados ou não com fatores ambientais,
(TDAH) tem por base dois manuais de inter- podem conduzir ao surgimento do transtorno.
nacionais de diagnóstico: a Classificação Inter- Isso não significa que o ambiente não tenha
nacional de Doenças (CID – 10), organizado influência, mas que o fator genético é preponpela Organização Mundial de Saúde (OMS) derante.
em 1992, e o Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais (DSM–IV-TR), elaborado pela associação Americana de Psiquiatria.
Nesses manuais, define-se o TDAH como uma
síndrome neurocomportamental com sintomas
classificados em três categorias: desatenção,
hiperatividade e impulsividade (ROTTA, 2006).

Na verdade, observam-se distintas direções na evolução do TDAH em razão do ambiente familiar e social. Quanto mais organizada
e adequada for a estrutura familiar, melhor a
evolução possível do quadro. Diversos estudos
apontam que ambientes sociais caóticos estão
fortemente associados com o agravamento do
Conforme Sena e Diniz Neto (2007), quadro e com o surgimento de outros transtorTranstorno de Déficit de Atenção/Hiperativida- nos (BROMBERG, 2020).
de (TDAH) é o nome dado a uma síndrome neuCOMO IDENTIFICAR UM INDIVÍDUO
rológica, descrita pela primeira vez em 1845,
COM TDAH
pelo psiquiatra alemão Heinrich Hoffmann e já
recebeu diversos nomes no decorrer do tempo.
Somente um profissional especializado
Consoante os autores acima, é possí- é capaz de diagnosticar de modo adequado
o TDAH, visto que, além de ter conhecimenvel subdividir o TDAH em três tipos:
• ● Transtorno de déficit de atenção to a respeito dos sintomas e das variantes do
com predomínio do sintoma de de- quadro clínico, ele também conhece as outras
síndromes ou as características que podem ser
satenção.
• ● Transtorno de déficit de atenção confundidas com TDAH.
com predomínio do sintoma de hiNo entanto, normalmente, o quadro
peratividade.
• ● Transtorno do déficit de atenção chama a atenção pela divergência do comporcombinado, no qual ambos os sin- tamento do indivíduo com TDAH em relação a
outros indivíduos da mesma idade sem o transtomas manifestam-se.
torno (SILVA, 2014). É importante lembrar que
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o TDAH apresenta três características notáveis: com atividades dinâmicas e de risco. Mudandificuldade de manter a atenção, hiperatividade ças no dia-a-dia, na sua rotina ou nos planos
e impulsividade.
de vida tornam-se habituais. Um dos aspectos
mais problemáticos dos adolescentes com
Conforme Razera (2001), no TDAH, es- TDAH é sua suscetibilidade em envolver-se
sas características encontram-se acentuadas com drogas e álcool.
para além do usual e para a idade do indivíduo,
causando-lhe prejuízos pessoais e sociais. TipiConforme Fabris (2003), na fase adulcamente, a criança com TDAH é descrita como ta, cerca de 40% dos indivíduos com TDAH
distraída, a mil por hora, dependendo do tipo chegam a ela sem os sintomas de déficit de
de sintoma que nela prevalece (SENA & DINIZ atenção, hiperatividade e impulsividade, mas
NETO, 2007).
com traços do seu desenvolvimento marcados
pelo transtorno. Cerca de 60% dos indivíduos
Para Sena e Diniz Neto (2007), a crian- tornam-se adultos com sintomas marcantes do
ça com TDAH pode apresentar dificuldades em TDAH, com reflexos em sua vida profissional,
seguir instruções, acompanhar a aula e com- afetiva e sexual. Além das dificuldades escolaportar-se de modo coordenado com a situa- res que afetam a sua formação, os indivíduos
ção. Caso seja hiperativa, pode movimentar-se com o transtorno enfrentam, comumente, cono tempo todo, ter uma grande dificuldade em sequências dos sintomas básicos do quadro
ficar parada, mesmo ao brincar. Algumas crian- que se traduzem em mudanças frequentes de
ças podem ter as duas formas. É comum a pre- carreira ou de emprego, dificuldades em lidar
sença de dificuldades na escola ou de aprendi- com tarefas e rotinas profissionais diárias que
zagem sem que a criança apresente déficit de envolvam atenção constante, planejamento e
inteligência.
agendamentos de horários.
Já os adultos com TDAH podem ainda ter os sintomas ou na mesma intensidade
ou em intensidade menor ou não manifestá-los
mais, uma vez que 40% deles, com o tempo,
tendem a apresentar melhoras significativas
(SENA & DINIZ NETO, 2007). Segundo Fabris
(2003), em razão do comportamento às vezes
impulsivo e desatento, às crianças com TDAH
são preteridas em rodas sociais e vistas como
mal-educadas, “encapetadas” ou sem limites.
Na adolescência, o indivíduo com TDAH
frequentemente já carrega consigo muitos dos
rótulos referentes aos sintomas do transtorno.
Traz ainda uma história escolar, muitas vezes,
frustrante e deficiente em muitas áreas. Por experimentar, geralmente, uma baixa autoestima,
tem dificuldades em manter um relacionamento social estável e íntimo.
Trocas de grupos de amigos são frequentes, e, nos casos de hiperativos, também
ocorre envolvimento com esportes radicais,

Embora, em geral, sejam indivíduos
criativos e inteligentes, apresentam dificuldades de concretizar esse potencial. Sua vida
afetiva é marcada pela instabilidade. Suas ligações afetivas interrompem-se frequentemente
por causa da sensação de insegurança e desatenção despertada no parceiro.
Apresentam também taxas de divórcio
acima da média da população. Sua vida sexual
tende a dois extremos: um marcado pela hipossexualidade e o outro, por uma hipersexualização. No primeiro caso, o sexo é vivido com
dificuldade acentuada de engajamento e manutenção do ato sexual. No segundo, o sexo é
vivido de forma a trazer um alívio para seus sintomas, como um estímulo estabilizador. É importante frisar que, se o indivíduo com TDAH é
diagnosticado e tratado adequadamente, tanto
os seus sintomas quanto o seu desenvolvimento tendem a uma melhora bastante significativa
(SANTOS, 2020).
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Segundo Razera (2001), os sintomas
para desatenção devem ser frequentes na vida
Consoante Sena e Diniz Neto (2007), o do indivíduo com TDAH, estando presentes
TDAH, na maior parte das vezes, se manifesta nos últimos seis meses, a saber:
muito precocemente na vida do indivíduo, porém, somente mais tarde, com início da vida es• Deixar de prestar atenção a detalhes ou
colar, é que os sintomas irão ser mais perceptícometer erros por descuido em atividades
veis, geralmente pronunciando o educando do
escolares, profissionais ou outras.
padrão de desenvolvimento esperado para a
• Ter dificuldade, nas tarefas ou em ativisua faixa etária. O TDAH afeta o indivíduo em
dades lúdicas, em manter a atenção no que
diversos aspectos de sua vida e tem um curso
faz.
longo, podendo apresentar, em alguns casos,
• Distrair-se e não escutar quando lhe diriuma melhora na vida adulta, sobretudo quanto
gem a palavra.
aos sintomas de hiperatividade.
• Ter dificuldade em seguir instruções e
concluir deveres escolares, tarefas domésConforme foi mencionado anteriormenticas ou profissionais, haja vista que a difite, o diagnóstico de TDAH é clínico: deve ser
culdade não se deve à incapacidade de
feito por um profissional (psiquiatra, neurologiscompreender as instruções nem a um comta ou psicólogo) adequadamente treinado. A
portamento de oposição à autoridade.
avaliação diagnóstica precisa sempre envolver
os pais, os integrantes da família que convivem
• Ter dificuldade para organizar tarefas e
com a criança e a escola (SANTOS, 2020).
atividades.
• Evitar tarefas que exijam esforço menComo critério de diagnóstico, é possítal constante ou antipatizar com elas, como
vel se orientar pelo Manual Diagnóstico e Estarefas escolares, estudos, deveres de casa
tatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR),
ou do trabalho. E só com relutância envolelaborado pela Associação Americana de Psivem-se com elas.
quiatria, bem como pela Classificação Inter• Perder brinquedos, lista de deveres esnacional de Doenças, atualmente em sua 10a
colares, lápis, livros ou outros materiais, os
edição (CID-10). Os critérios do DSM-IV são
quais são necessários para tarefas ou ativimais frequentemente usados em pesquisa e fodades.
ram aqui adotados (SANTOS, 2020).
• Distrair-se facilmente das tarefas com
estímulos alheios.
Conforme Sena e Diniz Neto (2007), o
• Apresentar dificuldades para se lembrar
diagnóstico do TDAH, segundo os critérios do
de coisas necessárias em atividades diárias.
DSM-IV, baseia-se na análise de cinco aspectos
que devem estar simultaneamente presentes.
Ainda de acordo com Razera (2001),
Em primeiro lugar, é necessário que já para o diagnóstico de hiperatividade e impulsintomas de desatenção, hiperatividade ou im- sividade, pode-se encontrar pelo menos seis
pulsividade estejam presentes, com prejuízo dos seguintes sintomas que, frequentemente,
significativo para o indivíduo com TDAH. Essa se repetem na vida do indivíduo, presentes nos
avaliação é realizada analisando-se a presen- últimos seis meses:
ça, na vida do paciente, de um mínimo de seis
sintomas, que são os mais comumente associados ao TDAH. Deve-se considerar que eles
devem ser incompatíveis com o que se espera para a idade do indivíduo, com a fase de
desenvolvimento e com a situação clínica em
geral.

DIAGNÓSTICO DO TDAH
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• Agitar mãos ou pés ou remexer-se na
cadeira constantemente sem razão aparente.
• Abandonar sua cadeira diversas vezes
em situações nas quais se espera que permaneça sentado, como na sala de aula, na
igreja, nas refeições, etc.
• Agitar-se, correndo ou escalando de forma inapropriada para a situação.
• Demonstrar dificuldade para brincar ou
envolver-se silenciosamente em atividades
de lazer.
• Estar sempre agitado, “a mil por hora”.
• Falar demais, além do adequado.
• Dar respostas precipitadas, antes mesmo de as perguntas terem sido completadas.
• Ter dificuldade para aguardar sua vez.
• Interromper conversas ou brincadeiras
de outros ou intrometer-se nelas sem ser
convidado.
Em segundo lugar, é preciso que alguns desses sintomas estejam presentes antes dos 7 anos de idade. Em terceiro lugar,
esses sintomas devem ocorrer, com prejuízos
significativos para o indivíduo, em pelo menos
dois ambientes distintos, como casa e trabalho, casa e escola ou casa e outro ambiente
social. Em quarto lugar, é necessário haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, académico ou
profissional. Ou seja, os sintomas devem ser
suficientes para perturbar o indivíduo. Em quinto lugar, esses sintomas devem ser constantes,
não ocorrendo apenas em concomitância com
outros problemas psiquiátricos ou em decorrência de problemas orgânicos (SENA; DINIZ
NETO, 2007).
Na opinião de Dupaul e Stoner (2012),
para o diagnóstico do TDAH, segundo os critérios do DSM-IV, é necessário que todos os cinco pontos sejam satisfeitos simultaneamente.
Para determinar qual o tipo (com predomínio
de desatenção, e hiperatividade ou combinado), é necessária a presença de sintomas que
o caracterizem. O predomínio deles é que caracteriza o quadro diagnóstico.

Assim, se houver a presença tanto de
desatenção como de hiperatividade, o diagnóstico será TDAH Tipo Combinado. Caso apenas
sintomas de desatenção estiverem presentes,
o diagnóstico será de TDAH Tipo Predominantemente Desatento. Quando o sintoma de hiperatividade predomina sem sintomas de desatenção, o diagnóstico será de TDAH Tipo
Predominantemente Hiperativo-impulsivo (SANTOS, 2020).
Certos casos podem não satisfazer todos os critérios, como aqueles em que adultos
e adolescentes não apresentam mais alguns
sintomas e, assim, são considerados em remissão parcial. Outros não apresentam todos os
sintomas, mas apenas a presença de alguns
deles que trazem prejuízos clínicos significativos, tratando-se de TDAH sem outra especificação (SENA & DINIZ NETO, 2007).

CONSEQUÊNCIAS DO TDAH NA VIDA
DE UM INDIVÍDUO
É importante ressaltar que a vida de
um indivíduo com TDAH pode ser muito diferente, caso ele seja diagnosticado, mas tratado ou não-tratado (SILVA, 2014). Segundo Silva (2014), desde a infância, o indivíduo com
TDAH enfrenta dificuldades que vão desde rótulos negativos até a sua desqualificação como
pessoa. Como consequência de tal situação,
desenvolvem uma baixa autoestima e passam
a crer que são incapazes de fazer corretamente as tarefas cotidianas. De modo geral, as pessoas que os acompanham não sabem dar um
feedback adequado.
O ideal seria sempre focalizar o comportamento específico que está acontecendo e
lidar apenas com ele. Em vez disso, tendem a
generalizar, atribuindo o comportamento a uma
característica imutável do indivíduio. Por exemplo, caso a criança se distraia e não preste
atenção quando chamada, o adulto pode inadequadamente chamá-lo de “cabeça de vento”, tonto ou outra forma depreciativa, mesmo
com a boa intenção de alertar a criança. Seria
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mais apropriado chamar a atenção tocando o
A escolha profissional é, muitas vezes,
braço ou interrompendo o contato visual com o marcada por uma vida escolar deficiente. Ela é
objeto de atenção no momento.
feita, frequentemente, após muitas mudanças
de rumo profissional, característica do indivíA vida familiar de um indivíduo com duo com TDAH, o qual é mais propenso às
TDAH têm características particulares, muitas variações de empregos e mesmo de área de
vezes, decorrentes do próprio transtorno, o atuação que a maioria das pessoas. A desatenqual contribui para o maior estresse e descon- ção acarreta que muitos talentos do indivíduo
trole de todos. É frequente a queixa de que a sejam desperdiçados ou mesmo bloqueados.
educação da criança não é adequada e de que
os pais são permissivos quando, na verdade,
A vida financeira é frequentemente catrata-se de algo além do controle usual de uma ótica, e é comum a presença de períodos de
formação educacional.
desequilíbrio e desorganização. A impulsividade, muitas vezes, leva a compras desnecessáO indivíduo é visto como “a mil por rias e a gastos além da conta, gerando dívidas
hora” e sem freios, perturbando a todos e não e envolvimentos com agiotas (SENA & DINIZ
sendo uma criança bem-vista e bem-aceita, ou NETO, 2007).
como um distraído que não dá notícia de nada
ao seu redor, cuidando apenas do que lhe inteConforme Fabris (2003), em casos
ressa (ROMERO & AGUIAR, 2020).
mais graves, pode ocorrer o envolvimento de
outros transtornos, como depressão, abuso do
Isso faz que, além de uma vida familiar álcool, uso de drogas e comportamento anconturbada, a criança com TDAH tenha ainda ti-social, os quais, em conjunto, dependendo
um currículo escolar deficiente e apresenta um das condições sociais e familiares, tendem a
maior número de acidentes e doenças opor- levar a um comportamento criminoso.
tunistas se comparados com crianças sem o
transtorno.A adolescência torna-se uma época
No entanto, caso o TDAH seja diagnosque exige mais atenção, havendo para os indi- ticado e tratado adequadamente, o indivíduo
víduo com TDAH uma maior probabilidade de pode levar uma vida satisfatória, com a possienvolvimento em situações de risco, como uso bilidade de construir uma carreira promissora,
de drogas, participações em “rachas”, brigas e manter uma família e usufruir de relações afetipequenas infrações ou mesmo atividades ilíci- vas prazerosas.
tas (SENA & DINIZ NETO, 2007).
De acordo com Romero e Aguiar
(2020), o TDAH pode ter um reflexo negativo
na vida afetiva do indivíduo, podendo tanto se
manifestar por uma dificuldade de se envolver
e manter uma relação como por uma inconstância afetiva, envolvendo-se com múltiplos
parceiros de forma superficial.
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O TDAH E A ESCOLA
Segundo Dupaul e Stoner (2012), as
maiores dificuldades do indivíduo com TDAH
estão associadas ao planejamento, estruturação e organização das atividades cotidianas.
É na escola onde provavelmente o TDAH é
notado claramente como um problema real da
criança em virtude das exigências do processo
de aprendizagem.
Quando a escola e os professores não
estão preparados para receber uma criança
com TDAH, sua vida e a vida da família podem
se tornar uma grande aflição. As dificuldades
podem, equivocadamente, ser confundidas
com falta de limite, preguiça, falta de educação
ou falha de caráter, o que aumenta ainda mais
a dificuldade de integração.
Diferentes momentos na vida escolar
podem ressaltar certas dificuldades mais que
outras. No momento em que certas habilidades
são esperadas e, em seguida, exigidas, como,
por exemplo, a inibição de impulsos necessária à coordenação social e ao uso de regras
e “combinados” na escola, o educando com
TDAH, em virtude de sua impulsividade e déficit de atenção, não as demonstra, ou o faz de
modo esporádico e incompleto (CRUZ, 2020).
No momento de aquisição da leitura e
da escrita, o educando com TDAH encontrar-se-á, tipicamente, em desvantagem em relação aos seus colegas, pois, além de apresentar menor integração e resposta aos estímulos
e aos métodos de ensino, apresenta com frequência transtornos de linguagem e aprendizagem.

Para Sena e Diniz Neto (2007), os métodos de ensino tradicionais exigem atenção
e concentração na média da capacidade dos
alunos. O educando com TDAH está geralmente abaixo dessa média e demonstra isso com
irritabilidade, cansaço, falta de motivação, confrontos com o professor e recusa em participar das atividades propostas. É comum que a
criança invente razões para não ir à aula, como
dores de cabeça, dores de barriga ou medos
imaginários. Tudo como forma de evitar a exposição a uma situação desagradável e aversiva.
O aspecto social também influenciará
sua performance. Mudanças no contexto social, por exemplo, atividades extracurriculares
que envolvam exposição de capacidades do
educando com TDAH como apresentação de
peças teatrais, festas juninas e outras atividades podem exigir a capacidade de memorização ou coordenação motora do aluno, elevando
consideravelmente seu nível de estresse, caso
não seja manejado com cuidado (BENCZIK,
2002).
Conforme Dupaul e Stoner (2012),
uma fase vivida com grande tensão pelos alunos com TDAH é a passagem para 5a série,
pois, além do aumento de exigência social e
acadêmica, importantes mudanças ocorrem na
sua rotina; por exemplo, o aumento de disciplinas, a variedade de professores e as regras
mais complexas de ensino e avaliação. Tudo
isso sinaliza para o educando com o transtorno a perda de um ambiente mais controlável e
acolhedor, sendo angustiante em muitos momentos.
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As dificuldades escolares são comuns
para os educandos com TDAH, os quais, se
não tratados, apresentam frequentemente um
número maior de evasão, reprimendas, repetência e expulsões (DUPAUL & STONER, 2012).
Os Educandos com TDAH apresentam ainda
maior dificuldade em entrar no nível superior
do ensino do que aqueles sem o transtorno.
Embora, comumente nesse momento, alguns
estudantes apresentem melhoras significativas
de seus sintomas, eles trazem consigo uma
trajetória acadêmica deficiente, tanto em conteúdo como em estratégias de aprendizagem
(SILVA, 2014).
Para Dupaul e Stoner (2007), a vida
escolar, como outros aspectos do TDAH, pode
ser consideravelmente melhorada se o educando for diagnosticado e tratado de modo adequado, o que envolve métodos apropriados de
ensino, considerando-se que os indivíduos com
TDAH, em sua grande maioria, são talentosos,
criativos e inteligentes, embora lutem contra dificuldades reais e imediatas.

Conforme Lipp (2005), a escola deve
ter profissionais bem treinados, habilidosos,
que tenham informações sobre o TDAH. O
professor deve aceitar cada aluno com suas
características e necessidades específicas,
promovendo a motivação em sala de aula, tornando a aprendizagem prazerosa, reconhecendo os limites individuais e tendo flexibilidade
para adaptar e modificar o programa para o
conforto dos indivíduos com TDAH.
Enfim, o indivíduo com TDAH precisa
perceber o ambiente escolar como um lugar
seguro, no qual ele possa desenvolver suas
habilidades, ser criativo e trabalhar suas dificuldades dentro dos seus limites, sem sofrer pressão externa e sem ter que apresentar resultados de alto desempenho cognitivo segundo os
padrões normalmente exigidos aos não-portadores (DUPAUL & STONER, 2007).

Quanto à escolha da escola para atender uma criança com TDAH, os pais devem
ter muita cautela e ser criteriosos (DUPAUL &
STONER, 2012). Segundo Sena e Diniz Neto
(2007), é preciso observar os valores da escola, os quais devem estar muito próximos dos
da família; além disso, ela deve fornecer um
complemento da educação que a criança recebe em casa.
Escolas que enfocam a formação do
aluno valorizando suas diferenças individuais e
enfatizando o lado humano das relações em
um contexto biopsicossocial são mais indicadas para indivíduos com TDAH do que as
escolas que priorizam a competitividade e os
resultados quantitativos. Aconselha-se uma escola que se preocupe com o desenvolvimento
global do aluno e que não enfoque algum tipo
específico de desempenho - acadêmico, artístico, esportivo, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, foi possível entender que o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) pode afetar crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Os sintomas variam
de brandos a graves e podem incluir problemas de linguagem, memória e habilidades motoras.
Embora a criança hiperativa tenha muitas vezes uma inteligência normal ou acima da média, o
estado é caracterizado por problemas de aprendizado e comportamento.
Indivíduos com TDAH passam boa parte de sua vida sendo considerados incapazes,
tendo sua autoestima rebaixada e com dificuldades de relacionar-se socialmente. São muito
agitados, concentram-se pouco e sua paciência é limitada. Crianças com TDAH estão sujeitas
ao fracasso escolar, a dificuldades emocionais e a um desempenho significativamente negativo
como adultos.
Assim sendo, o presente estudo objetivou abordar esse distúrbio, que vem crescendo a
cada dia e cuja falta de informação gera atitudes inadequadas por parte dos professores e dos
pais, podendo causar sérios problemas que perduram e se agravam por toda a vida do indivíduo
com TDAH.
Acredita-se que há muitos elementos que precisam ser explorados e conhecidos para o
trabalho com crianças com TDAH. O passo inicial é promover mudanças na sala de aula, com
aulas dinâmicas que estimulem a criatividade e desenvolvam habilidades para lidar melhor com
problemas.
Vários estudos com crianças hiperativas apontam que o grande aliado para o acompanhamento e tratamento é o reforço positivo ao invés de estratégias punitivas. Daí a necessidade
de se estabelecer o comportamento desejado perante os obstáculos enfrentados por essas
crianças, elogiando sempre quando são cumpridos os deveres e reconhecendo os seus direitos
diante das situações apresentadas, reforçando sempre suas qualidades, e assim estará aumentando sua autoestima.
Foi possível constatar que o papel do professor é fundamental para auxiliar no diagnóstico do TDAH, visto que, a hiperatividade só fica evidente no período escolar, quando é preciso
aumentar o nível de concentração para aprender. Dessa forma, é extremamente relevante o professor estar bem orientado para distinguir uma criança sem limites de uma hiperativa.
No entanto, os professores estão sobrecarregados e não conseguem lidar com o assunto que, num primeiro momento, ainda não alcançou um grau razoável de informações. Eles lidam
com uma série de alunos com problemas e não podem se dedicar exclusivamente ao aluno com
TDAH. As escolas não estão preparadas e a falta de informação é grande, deixando muito a
desejar, confundindo TDAH com indisciplina, má educação, preguiça.
O indivíduo com TDAH precisa ter na escola um acompanhamento especial, já que não
consegue conter seus instintos, tumultuando a sala de aula, a vida dos colegas e de seus professores. É necessário aplicar uma ação didática-pedagógica direcionada
para esse aluno, a fim de estimular sua autoestima, considerando a sua
falta de concentração, criando atividades diversificadas para que não
haja um comprometimento durante sua aprendizagem.
Dessa forma, com base neste estudo, sugere-se a veiculação,
por intermédio dos meios de comunicação, de orientações acerca
do TDAH como, também, a oferta de cursos, palestras sobre o transtorno, voltados para professores (sobretudo do Ensino Fundamental),
pais e interessados. Sabe-se que tais orientações não são suficientes
para definir uma ação pedagógica eficaz universal, mas recomenda-se
uma análise pormenorizada e responsável de cada caso.
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TEATRO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL:
VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COMO PROFESSORA
TEATRAL INFANTIL

RESUMO: Este trabalho acadêmico tem como objetivo apontar os caminhos educativos que
foram tomados nos tempos de isolamento social ocorrido devido à pandemia de coronavírus
no Brasil em 2020, tendo como enfoque as saídas e vias encontradas, para o trabalho com
teatro-educação sob a ótica de professora da turma expressão teatral da Academia de Teatro
DR&T. A proposta deste trabalho acadêmico é além de trazer um panorama histórico desse
momento, apontar as experiências e práticas positivas e negativas do “teatro educativo confinado”, via internet e seus desafios constantes neste novo formato devido a medidas sanitárias.

Palavras-chave: Teatro-Educação; Professor; Teatro; Arte-Educação; Coronavírus.
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INTRODUÇÃO

O

teatro é uma arte que desde a Grécia Antiga é realizada para platéias de presença física, com inúmeros espectadores dependendo é claro do espaço cênico a
ser utilizado, se for um teatro grande esse espaço pode receber até mil espectadores, se for um espaço pequeno uma quantidade menor de público.
Fato é que todos os teatros recebem espectadores e que estes estão em busca de
assistir uma montagem teatral única, observando presencialmente cada ator, seus olhares, sua
movimentação corporal, as palavras que saem de sua boca, algo apenas possível com riqueza
de detalhes frente a frente, por isso, distingue-se o teatro do Campo Audiovisual como o cinema
e a TV, em que o espectador apenas capta a atuação cênica através de uma tela cheia de efeitos
visuais, sonoros e de iluminação.
Esta opinião já parecia superada, cada qual vivendo no seu espaço, o teatro e o audiovisual, mas eis que em meados de março de 2020, uma pandemia chega ao Brasil. A pandemia
do novo coronavírus, implicou na tomada de medidas extremamente restritivas de contato físico,
uso diário de máscaras de proteção, e uma série de medidas sanitárias já que trata-se de um
vírus com alta capacidade de contágio, bem como porcentagem considerável de morte e a partir
do DECRETO Nº 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020 decreta quarentena em todo o Estado de
São Paulo:
Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente
em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de março
a 7 de abril de 2020.
Com a publicação do decreto estávamos com a previsão de quinze dias de quarentena,
com fechamento de escolas e comércios não essenciais. (Iremos nos ater ao fechamento de
escolas de teatro).
Os primeiros quinze dias se passaram e se tornaram meses, os decretos foram ampliando a quarentena obrigatória, hoje dia 22 de Junho de 2020 ainda estamos confinados em
nossos lares com cinqüenta mil mortos e mais de um milhão de infectados. As escolas ainda se
encontram fechadas e sem previsão de retorno.
Nesse ambiente inimaginável e caótico, a Academia de Teatro DR&T, optou por antecipar
as férias de julho assim, como a maioria das escolas, optando pelo mês de abril inicialmente
como expectativa de futura retomada das atividades presenciais após esse período e como um
tempo para pensar como seriam as possíveis retomadas das aulas no modelo online, caso fosse
necessário.
Passados os dias referidos de férias, os casos de coronavírus se intensificaram e não
víamos a possibilidade de retorno presencial às atividades. Era à hora de fazer uma escolha:
Aulas de Teatro online? Como proceder a partir daqui?
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TEATRO ONLINE? “DEU TILT”

Nossa estratégia de sempre utilizar o
grupo de Whatsapp para postar as fotos e vídeos das atividades que são realizadas e os seus
objetivos para que os pais possam perceber a
evolução das crianças, bem como nos aproximar das famílias, foi fundamental para manter
os alunos nesse momento crítico. Reitera esta
afirmativa Arribas (2004, p. 394):

A proposta de aulas de teatro online
veio primeiramente como necessidade, pois, a
escola precisava dar continuidade ao seu trabalho pedagógico independente das questões
de isolamento social trazidas pelo vírus, seja
por questões financeiras, seja por questões burocráticas e legais.
O contato dos educadores com a família é impresEssa nova prática educativa sofreu resistência por parte dos professores, a princípio
sendo mais caracterizada por uma insegurança
e medo do novo, pois, todos foram formados
para um trabalho presencial com o aluno, com
trocas, toques, sobretudo, falando de aulas de
teatro em que os alunos precisam trabalhar
com o contato com o outro.

cindível para obter uma visão completa e não escolar do aluno. Esse contato também é necessário para estabelecer um clima de confiança entre
ambos, o que, sem dúvida, resultará em benefício
da educação da criança (ARRIBAS, 2004, p.394).

Após passar o período de férias, os dirigentes da escola convocaram uma reunião com
todos os professores. Nessa reunião, informaram
que voltaríamos às aulas, mas de maneira remota,
online. Os professores falaram dos seus anseios
quanto à aula online, as inseguranças de saber
operar as plataformas, a necessidade de replanejar todas as aulas foram algumas das questões
levantadas.

E como já esperado, foram enfrentadas resistências duras de alunos e de seus responsáveis. As questões mais levantadas pelos
pais eram se os alunos conseguiriam manter
o mesmo potencial criativo e de aprendizagem
Os dirigentes por sua vez, falaram abertaà distância. Outros diziam: Teatro online? Não
mente das dificuldades em manter a escola aberexiste!
ta mantendo os pagamentos em dia do aluguel
do espaço e dos salários dos funcionários, tendo
E como o nosso país é extremamen- como problemática os alunos que permaneceram
te desigual havia alunos com dificuldades de no curso, mas, começavam a ficar inadimplentes
manter plano de internet ativo nesse momen- nas parcelas, por perder a fonte de renda, devido
to, visto que já estávamos vivendo uma crise à situação econômica do país.
econômica com o fechamento do comércio
não essencial. Nesse momento, os donos da
Apesar dos diversos problemas e angúsescola juntamente com os professores fizeram tias faladas, todos estavam dispostos a oferecer o
muitas reuniões e negociações com os pais, seu melhor e manter a escola viva. Foram pensapedindo inclusive para os alunos assistirem dos coletivamente jogos para serem trabalhados
algumas aulas online sem compromisso finan- na primeira aula online, quais poderiam dar mais
ceiro para só então decidir se tirariam ou não a certo e como seria essa recepção de volta.
Sabíamos que era necessário ser uma
criança do curso.
boa primeira aula para que os alunos saíssem
satisfeitos e com vontade de continuar o curso,
Grata foi a nossa surpresa ao perceber
sobretudo que fizesse sentido fazer teatro mesmo
que até então todos os alunos permaneceram
estando atrás de um computador. Nesse momenno curso ainda que de forma online. A nossa to fizemos muitas pesquisas e demos várias ideias
proximidade com os alunos e responsáveis via do que poderia ser efetivo nas aulas, foi o mogrupos de Whatsapp foi o que permitiu essa mento que demos “tilt” de onde começar? Como?
confiança no nosso trabalho ainda que tivés- E fomos aos poucos criando e entendendo que
semos tido apenas um mês de aula presencial aprenderíamos na prática sobre tentativas e erros
com os alunos.
o que seria melhor para os alunos.
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A primeira aula da turma infantil foi realizada pela plataforma Zoom, definida pela
escola, a qual permite compartilhamento de telas, vídeos, fotos, criação de salas simultâneas
para trabalhos em grupo e gravação do período online via plataforma.

A partir daí o narrador anuncia que a
cidade acordou e houve um assalto, os demais
devem argumentar que acreditam ser o culpado e por que. Ao final todos os participantes
votam em quem acreditam ser o ladrão e os
motivos da escolha. O mais votado é julgado.
Caso a turma escolha justamente o ladrão correto todos sabem a verdade e encerra-se o
jogo.

A duração das aulas é de uma hora e
meia por semana. A princípio estava ansiosa e
insegura, era a primeira vez que daria aula de
teatro de maneira remota. Ao mesmo tempo,
estava muito entusiasmada em voltar a ter o
trabalho a que me dedicar, pois, já estava há
dois meses com aulas suspensas.

Caso contrário, informamos que o cidadão foi julgado e preso injustamente e damos início à outra rodada até que o ladrão seja
pego. (Caso o anjo proteja o escolhido pelo
ladrão muda-se a narrativa da história para
“Houve uma tentativa de assalto, mas, este foi
protegido).

No primeiro dia, entramos meia hora
antes na plataforma e oferecemos todo o suporte para os alunos de como baixar e utilizar
a plataforma pela primeira vez. Vencidas todas
as problemáticas técnicas, iniciamos a aula
com uma conversa dirigida sobre como os alunos estavam vivenciando a quarentena e o que
esperavam das aulas de teatro agora.

O Jogo Cidade Dorme era um dos
preferidos das crianças antes mesmo do isolamento social, quando dissemos que iríamos
jogá-lo, todos comemoraram, nossa escolha
foi realmente assertiva, pois, além de cultivar a
memória do que vivíamos, estávamos ressignificando o jogo para o momento presente.

A PRIMEIRA EXPERIÊNCIA ONLINE:
UM DIAGNÓSTICO

Todos estavam felizes pela retomada
das aulas, entretanto, ao mesmo tempo saudosistas com as aulas presenciais, decidimos então dar início aos jogos como forma de baixar
a ansiedade dos alunos. A aula contou com a
seguinte proposta pedagógica:

Todos participaram com entusiasmo.
Em seguida, transmitimos o vídeo do Arnaldo
Antunes e solicitamos uma tarefa como estímulo a essa nova etapa, como meio de sondagem
para percebermos como os alunos estavam
quanto à expressão teatral e ainda percebermos se atividades para casa seriam cumpridas
já que os alunos também estavam com aulas
remotas na educação básica, a idéia não era
sobrecarregá-los mas oferecer um momento
de liberdade de expressão.

Jogo Cidade Dorme. Para jogar Cidade
Dorme via plataforma Zoom é preciso que uma
pessoa assuma o papel de narrador da história, no caso o professor. Esse atribui aos outros
A primeira experiência nos serviu como
jogadores, individualmente no chat privado, os
diagnóstico do que poderia dar certo: jogos
personagens de ladrão, anjo e cidadãos.
argumentativos, jogos que trabalhem com a
A partir daí o ladrão deve mandar no entonação vocal, narrativas e trava-línguas. De
privado do professor quem ele quer assaltar, modo geral, focamos em pensar um trabalho
em seguida, o anjo deve informar quem ele pedagógico com o ator sentado e com moviquer proteger também no privado para o pro- mentos que coubesse no espaço da tela em
que era possível enxergar os alunos, algo em
fessor.
torno de um metro quadrado.
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Diante do coletado, percebemos que o
trabalho com o estudo do corpo dos alunos
precisaria ser repensado nesse novo molde,
mas, que iríamos nos ater ao primeiro mês de
aula com jogos que envolvessem outros objetivos primeiramente, afinal, poderia retornar as
aulas no mês seguinte no caso da quarentena
acabar.

Aos poucos, foi-se percebendo que
o modelo estava apresentando resultados satisfatórios, ainda que de forma online, era notável um avanço nos objetivos traçados para
os alunos tais como: Estímulo a improvisação,
melhora da argumentação, favorecimento do
faz-de-conta e criação de narrativas, desenvolvimento de técnicas vocais e criação de personagens, por outro lado, o trabalho corporal
O tempo foi passando e a quarentena acabou sendo reduzido para o espaço possível
apenas se renovou, e no lugar das notícias es- de vermos os alunos, o que é algo negativo.
perançosas de retorno, pairava no lugar a notícia do governador de São Paulo João Doria
Esse ponto negativo a verdade faz parde que as escolas estavam sem previsão de te da transformação que o teatro está passanretorno. Dadas as circunstâncias, entendemos do nesse momento histórico, portanto, consique as aulas seriam online e que seria preciso dero este um momento de renovação do teatro
fazer planejamentos sem pensar em datas de a qual até o momento, ainda não temos uma
retorno.
denominação certa, mas vou nomear como
“teatro digital”, as quais várias companhias esSendo assim, que as aulas fossem
tão se adaptando e produzindo e vendendo pecada vez mais significativas e dentro das posças. O grupo Os Satyros foi o primeiro a estrear
sibilidades dos alunos sem que exigissem muiuma peça no formato digital nesse período. Seto além do que eles podiam oferecer, já que
gundo Miguel Arcanjo Prado relata no site da
durante a semana tinham aulas online também
na escola regular e repletos de lição de casa. companhia:
Os responsáveis por sua vez estavam
desgastados, pois, a criança necessita de ajuda ao manusear as plataformas, ao menos nos
primeiros acessos e carece de apoio nas tarefas para casa. Nossas aulas sempre levavam
em consideração a saúde mental dos alunos e
responsáveis nesse período pandêmico, já tão
difícil, por estarmos sujeitos a contaminação e
perda de entes queridos.

Pelo menos 8 mil pessoas espalhadas não só por todo
o Brasil como pelo mundo já assistiram ao espetáculo
A Arte de Encarar o Medo, do Satyros Digital, o braço
virtual da Cia. de Teatro Os Satyros. Segundo os números oficiais da Sympla, que vende as entradas da peça
feita no Zoom, já foram disponibilizados 3.910 ingressos, dos quais 1.422 nos ensaios abertos e 2.488 nas
apresentações após a estreia. Contudo, é certo que o
Satyros já ultrapassou os 8 mil espectadores digitais, já
que a maioria absoluta do público assiste à peça acompanhado de pelo menos outra pessoa (PRADO, s/d).

Assim como Os Satyros, outros artistas
Reitera a afirmativa o trecho do artigo:
O custo da pandemia sobre a saúde mental de estão adaptando peças que eram feitas precrianças e adolescentes, para o jornal da USP sencialmente para o Youtube( plataforma onliescrito por Guilherme V. Polanczyk (2020):
ne de vídeos), como é o caso do Sesc, em que
segundo o site da instituição: “Todas as segunTodas as crianças e adolescentes neste momento se das, quartas, sextas e domingos, às 21h30,
deparam com situações que geram sofrimento. A livocê tem encontro marcado no Youtube do
mitação de não poder ir e vir, a restrição de espaço,
não poder encontrar e abraçar seus avós, não poder Sesc SP com diversos atores do teatro brasiencontrar seus amigos, ter festas, viagens e campeo- leiro, que apresentarão diretamente de suas
natos cancelados, o medo de ser infectado ou de ter casas, textos clássicos e contemporâneos, em
seus familiares infectados, a interrupção do ensino pre- monólogos especialmente adaptados para o
sencial, a percepção de que seus pais estão ansiosos,
meio digital. As apresentações terão duração
preocupados, irritados, as brigas, são todas situações
que geram estresse no momento (POLANCZYK, 2020). de até 50 minutos.
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Em tom intimista, os artistas também
são convidados a fazerem comentários sobre
o trabalho após a performance”. Eu assisti algumas das muitas montagens disponíveis e todas foram muito bem pensadas para o ambiente virtual, não se trata de um cinema, trata-se
de teatro, ao vivo para uma platéia ainda que
de forma virtual, o estado cênico dos atores
é percebido e ali está o teatro que conhecemos numa outra roupagem, mas, fatalmente
é teatro, não há como negá-lo. Diante de tais
argumentos, percebo que a perda de espaço
para o trabalho corporal pode ser na verdade
parte de um novo teatro que está surgindo e
que será aprimorado com o tempo.

do de cômodo e duas alunas não gostavam de
ligar a câmera para mostrar o rosto.
Como essa era a segunda aula, foi perceptível que era necessária uma conversa com
os pais, no sentido de orientá-los a como preparar o ambiente para a aula online e quais seriam os acordos que precisam combinar com
os filhos. Assim o fizemos no grupo de Whatsapp fonte de maior comunicação entre escola
e família.

SEQUÊNCIA DOIS: JOGO - ISTO NÃO
É UM OBJETO – HOMENAGEM À
MAGRITTE

SPOILERS DO QUE DEU CERTO:
Pedir que cada aluno colete três objeSEQUÊNCIAS DIDÁTICAS QUE DERAM tos em casa em dez segundos. Em seguida,
CERTO E FORAM BEM AVALIADAS
mostrar a imagem do quadro de René Magritte - Isto não é um cachimbo e relacioná-lo ao
PELA TURMA: SEQUÊNCIA UM
exercício. Cada aluno irá dar outra função ao
Três caixinhas de dívidas em “persona- objeto conforme os comandos da professora.
gem”, “lugar” e “ação”. Para cada criança será Todos os microfones estarão mutados.
sorteado um personagem, um lugar e uma
A ideia é estimular a imaginação e a
ação. Ao final cada criança criará uma frase
com estas três propostas e falará de diversas atuação sem falas. Todos farão juntos os exermaneiras, com variadas entonações de voz: cícios. Após, com os outros dois objetos cada
gargalhando, triste, como um velhinho, nervo- aluno terá um momento individual para mudar
so, gago, etc. Criação de história baseada na a função dos objetos escolhidos. E agora pofrase criada, por exemplo: Personagem: bruxa; derá falar. A criança que está falando tem o
Lugar: Parque de Diversões; Ação: Tomando microfone acionado. As demais são mutadas.
Exposição dos Vídeos Contação de
picolé.
História Rá Tim Bum e O Patinho Feio - Cia
Os alunos participaram da aula ativa- Truks.
mente, a princípio com certa timidez por esTAREFA DE CASA: CONTAR UMA
tarem em casa e haver familiares no mesmo
espaço em que estavam atuando. As famílias
HISTÓRIA USANDO OBJETOS DO
pareciam curiosas, ao mesmo tempo, percebeCOTIDIANO COM OS TEMAS DE QUEM,
mos que não havia um cuidado com a privaciONDE E O QUE
dade do aluno por parte dos responsáveis, havendo diversos ruídos no período de aula que
No início das aulas criamos o hábito de
impossibilitava permitir que os microfones dos retomar as orientações a respeito dos alunos
alunos ficassem abertos.
se prepararem para as aulas online, reservando um ambiente em que possam se concentrar
Havia som de televisão, de animais do- e a obrigatoriedade da câmera ligada durante
mésticos, de irmãos mais novos e mais velhos, todo o período de aula. Os alunos criaram funrádio tocando, algumas crianças começaram a ções diversas para os objetos, o que foi muito
comer em aula, outras saíam andando, trocan- divertido.
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Um aluno escolheu uma garrafa d’água
como objeto e foi pedido que a garrafa se transformasse num chapéu. O aluno imediatamente
equilibrou a garrafa na cabeça. Notei com isso
o envolvimento por parte dos alunos e a perda
da timidez em fazer o exercício, sem temer o
julgamento dos colegas, ou mesmo, a presença inesperada de algum morador de sua casa.

SEQUÊNCIA TRÊS: JOGO DO PELO
MENOS

Uma aluna utilizou canetas com cores,
tamanhos e formas diferentes. E cada uma delas tinha um propósito estético muito claro. Na
narrativa havia uma família, a caneta mais grossa e marrom era o pai, a menor e pequena era
a criança e a caneta vermelha e fina, a mãe.
Neste trabalho foi desenvolvido a proposta triangular de Ana Mae Barbosa, pois, os
alunos praticaram a escrita, leitura e criação
cênica, contextualizam os conteúdos aprendidos em aula, escrevendo uma narrativa original
e por fim apreciando o seu próprio trabalho,
assim como o dos colegas. Segundo a autora.
A Proposta Triangular se sustenta em três eixos: “[...] o fazer, a leitura e a contextualização”
(BARBOSA, 1998, p. 37).

Uma criança conta um drama pessoal
e as demais devem consolá-la com possíveis
visões positivas dizendo “Pelo menos”. Por
exemplo: A criança narra: “Certo dia levei um
tombo e machuquei meu joelho”, os demais
Sequência Quatro:
alunos irão um por um consolá-la: “Pelo menos
Jogo de Mímica – O educador escreve
você não machucou o ombro”, “Pelo menos
você está vivo”, e assim por diante até se esgo- no chat privado para cada aluno: um sentimento, uma pessoa, objeto. O aluno por sua vez
tarem as possibilidades de consolo.
deve representar o que leu e os demais alunos
precisam tentar acertar o que é.

APRESENTAÇÃO DA NARRATIVA COM
OBJETOS (TAREFA DEIXADA PARA
Criação de Personagem com figurinos:
CASA)
Nesta proposta foi dado um tempo de 10 mi-

O jogo do Pelo Menos foi um sucesso
com os alunos, acredito que até mesmo pelo
momento pandêmico que estamos passando,
vivemos nesse consolo inconsciente do “Pelo
menos”. As crianças criavam consolos muito
divertidos e atrelados à realidade tornou-se cômico, pois, em situações em que o aluno já
havia esgotado seus argumentos, este falava:
“Pelo menos você não pegou coronavírus” e
todos os alunos usaram esse consolo em algum momento.
Na apresentação da Narrativa com objetos, os alunos foram além das expectativas
criadas. Todos prepararam o espaço, o qual foi
perceptível a apreciação de todos eles frente
à criação da sua narrativa, os elementos utilizados, escolheram famílias de objetos nas cenas algo que se quer trabalhamos, mas que faz
parte do estudo de teatro de objetos.

nutos para que os alunos criassem um personagem com o que tivessem em casa, ou seja,
colocando roupas, acessórios, maquiagem e
voltassem para a aula com a tela desligada
para termos uma surpresa quando víssemos
todas as criações juntas.
Foi pedido quando retornaram para falarem os nomes dos personagens criados e
foram renomeados os nomes dos alunos para
os nomes dos personagens. Os nomes foram
diversos: Mafalda, Carmen Bond, A partir deste
momento, eles falariam e agiriam como se fossem sua própria criação.
Entrevista com os personagens: Após
visualizarmos a todos, já tínhamos ideia de
quem eram os personagens pela observação
do figurino, nome e expressões que criaram.
Iniciamos uma entrevista sobre quem eram os
personagens, introduzindo a criação da gênese
do personagem, porém, de uma forma lúdica.
Perguntamos quem eram aqueles personagens, o que gostavam de fazer, se tinham
emprego, como era a vida deles, e os próprios
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alunos puderam também perguntar aos colegas o que foi muito divertido, pois, havia duas
personagens ricas e metidas, e as duas começaram a conversar e discutir quem era a mais
rica construindo uma gênese mais complexa e
repleta de detalhes.

co, adentrar o prazer do jogo e o estímulo ao
faz-de-conta.

Essa contribuição dos alunos apesar
de ainda não sabermos naquele momento viria
a trazer um novo significado para as aulas. Reitera sobre tal afirmativa, Tizuko Morchida KishiO jogo foi muito interessante, foi per- moto (1996, p.36):
ceptível a presentificação das crianças mesmo
estando atrás de uma tela, elas estavam vivas Quando as situações lúdicas são intencionalmene presentes no aqui-agora. Foi tão explosiva e te criadas pelo adulto com vistas a estimular certos
contagiante que terminamos a aula 15 minutos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educatidepois do horário e as crianças não queriam va. Desde que mantida as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança
desconectar da aula. Segundo José Manuel para brincar, o educador está potencializando as siMoran (1997, p.4):
tuações de aprendizagem (KISHIMOTO, 1996, p.36).

Ensinar utilizando a Internet pressupõe uma atitude do
professor diferente da convencional. O professor não é o
“informador”, o que centraliza a informação. A informação
está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros,
textos, endereços de todo o mundo. O professor é o coordenador do processo, o responsável na sala de aula.
Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los
para a importância da matéria, mostrando entusiasmo,
ligação da matéria com os interesses dos alunos, com a
totalidade da habilitação escolhida (MORAN, 1997, p.4).

Nesse sentido, permitimos às crianças
falar e propor idéias de melhorias para as aulas. Como os alunos não queriam desconectar
da aula devido a euforia do jogo, pedimos uma
avaliação a respeito da aula e eles avaliaram
da seguinte forma: “Todas as aulas podiam ser
assim”,“Essa foi a melhor aula que a gente teve”,”Muito legal”, “ Eu to muito feliz”.
Todas essas falas serviram de reflexão
para definirmos que as nossas aulas seriam
temáticas a partir de agora. E o primeiro tema
seria Festa Junina, pois, estávamos no mês de
junho e as crianças estavam tendo aulas com
este tema na escola regular, portanto, não seria
difícil compor um personagem com figurinos,
acessórios e maquiagem.

AULAS TEMÁTICAS: UMA
CONTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS
A proposta trazida pelos alunos trouxe
outro olhar e uma nova motivação para todos.
Saímos do contexto professoral, em que estava
aprendendo o fazer pedagógico online sobre
tentativa e erro, para adentrar um universo lúdi-

AULA TEMÁTICA: FESTA JUNINA
(DURANTE TODA AULA OS ALUNOS
DEVERÃO FALAR COM SOTAQUE
CAIPIRA.)
Jogo dos nomes: Um aluno fala o nome
de um colega, este chama outro e assim sucessivamente, podendo chamar várias vezes o mesmo
nome e até seguidamente.
Jogo “Tem na Festa Junina com a letra...”
Os alunos deverão seguir o alfabeto para escolha
das palavras, o primeiro aluno fala o que tem na
Festa Junina com a letra A e chama o próximo
para falar com a letra B e assim sucessivamente.
“Criação de História Junina”: Um aluno
primeiro começa a história e chama outro para
continuar e assim sucessivamente
Jogo “Transforma” (com personagens
juninos a escolha dos alunos): Os alunos improvisam uma cena em dupla e ao sinal do colega
que diz: “Transforma”! A cena congela e este deve
escolher um dos atores congelados e iniciar uma
nova ação, uma nova cena. Neste jogo o grupo
sempre define Quem são os personagens, Onde
os personagens estão e O quê estão fazendo, seguindo a estrutura dramática criada por Viola Spolin

TEMA: TERROR
Jogo de Apresentação: Os alunos irão
se apresentar e já informarem porque eles são os
mais malvados no mundo do terror e merecem o
prêmio: Vilão 2020.
Cidade Dorme (Adaptada para contexto
de Terror)
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Jogo do limão: Um aluno fala 1 limão, 2
Foi perceptível a empolgação dos familimões, 3 limões o outro pula o número 4 e vai liares em criar esses personagens, as avós voltapara 5 limões, 6 limões, 7 limões, o outro pula o ram a costurar, irmãos ajudaram na maquiagem,
número 8 e assim sucessivamente.
responsáveis nos penteados, algo que fez bem a
própria vida familiar dos alunos trazendo um moTEMA: PALHAÇO
Jogo das perguntas em 1 minuto (nem mento de união e criatividades num momento de
mais nem menos) e eles deverão falar como pa- confinamento essas propostas trouxeram uma
lhaços. Podem responder qualquer coisa. O que nova atividade que dava prazer tanto para criança,
quanto para família por ter mais uma atividade no
lhes vier à cabeça.
período de confinamento que podia divertir e en1 - Porque o céu é azul?
treter a família.
2 - Porque as borboletas voam?
Os alunos começavam as aulas pedindo
3 - Porque as meninas usam rosa?
pra começar logo, pois, sempre esperávamos cer4 - Porque os meninos usam azul?
ca de dez minutos até todos entrarem na platafor5 - Porque os carros existem?
ma, havia nas crianças vontade de assistir a aula,
6 - Porque as crianças estudam?
algo que vínhamos perdendo com o tempo. Os
7 - Porque o cabelo cai?
8 - Porque os dedos enrugam quando to- personagens eram sempre muito criativos e todos
bem caracterizados, e a partir desse ensejo comemamos banho?
çamos a incluir o trabalho de criar personagem e
9 - Porque as crianças crescem?
manter as características criadas.
10 - Porque os elefantes têm tromba?
Na aula temática de Festa Junina os alu11 - Porque os peixes nadam?
nos
tinham
que ter sotaque caipira, já no tema ter12 - Porque as pessoas comem?
ror eles deveriam manter a voz dos seus monstros
13 - Porque as crianças são inquietas?
14 - Porque algumas pessoas gostam de e assim em todos os próximos temas, o que ampliou a técnica e a consciência vocal dos alunos.
aventuras?
Era preciso sustentar a criação vocal e este é um
15 - Porque gostamos de tecnologia?
trabalho complexo até para atores experientes.
16 - Porque escovamos os dentes?
As aulas temáticas foram produtivas inclu17 - Porque as pessoas dormem?
sive enquanto educadora, pois, a partir do tema
18 - Porque as pessoas leem?
eu planejava as aulas com mais facilidade, o que
19 - Porque sentimos frio?
trouxe uma didática mais interessante para os
20 - Porque ficamos bravos?
alunos como, por exemplo, na aula com o tema
21 - Porque as cobras rastejam?
Jogo da Apresentação (Escada/Au- Palhaço, os jogos estavam relacionados a cursos
gusto): Este jogo acontece em duplas, um aluno de palhaço propriamente ditos, o que permitiu às
apresenta um número circense ou uma habilidade crianças conhecer inclusive a linguagem cômica.
extraordinária e fora do habitual digna de um es- No primeiro jogo de perguntas em um minuto os
paço espetacular como o circo. Já o outro aluno alunos criaram respostas engraçadas e fantasiodeve realizar o que o colega diz sem utilizar o uso sas dignas de um palhaço circense.
O jogo de apresentação em que trabalha
da fala e sem negar o que é pedido. Depois, invertem-se os papéis. Trabalha a aceitação, o trabalho o conceito de Escada e Augusto, em que o Augusto é o palhaço mais ligado ao universo infantil, é
em equipe, o julgamento, o cômico.
sempre enganado, é mais inocente. Já o Escada
As aulas temáticas referidas trouxeram é o palhaço ligado ao universo adulto, ele é sério,
várias contribuições para o processo de ensino ele quem conduz normalmente as esquetes no ciraprendizagem como: maior motivação dos alunos co, provocou nos alunos além de muitas gargalhapara as aulas, maior participação dos alunos, par- das o prazer do jogo e o despertar da linguagem
ceria com os pais, pois, eles auxiliavam as crian- cômica. Por fim, estas são algumas das aulas
ças a compor figurinos, maquiagem e adereços, o temáticas ministradas no período pandêmico na
que tornou o próprio contexto familiar da criança turma infantil Expressão Teatral da Academia de
Teatro DR & T.
mais alegre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As vivências apresentadas neste artigo comprovaram que é possível ensinar teatro para
crianças de forma online, ou seja, utilizando plataformas digitais. Para tanto, o professor deve
construir propostas lúdicas como as aulas temáticas exemplificadas neste artigo e com propostas interativas, de modo que os alunos estejam sempre atentos e dentro da proposta.
A proposta alcançou os objetivos previstos para as aulas que foram: Reconhecer e representar situações conforme tema solicitado; Estimular o trabalho em equipe; Aguçar a observação; Explorar os sentidos; Expressar-se através da mímica; Reconhecer e valorizar os usos
expressivos e comunicativos do corpo; Utilizar a imaginação para ressignificar objetos; Formação de enredo colaborativo; Potencializar a prontidão para o improviso; Experimentar diferentes
entonações de voz; Articular as falas para melhor compreensão do ouvinte; Criação de cena
com começo, meio e fim e Potencializar a capacidade argumentativa. As propostas que não
foram bem contempladas foram as que envolvessem estímulos corporais, devido à limitação do
espaço de tela e dos espaços dos alunos em suas casas, demonstrando um aspecto negativo
dessa proposta.
Contudo, tratando-se de um período remoto jamais previsto por todos os educadores
brasileiros, conclui-se ter sido um momento pedagógico proveitoso diante das circunstâncias
encontradas, e, sobretudo, um momento de reflexão da prática educativa e do surgimento de
novas configurações para o processo educativo teatral, tendo capacidade de ser o início de um
novo futuro para o ensino de teatro, com propostas híbridas de ensino presencial e a distância.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL:
REFLEXÕES

RESUMO: Verifica-se que desde a mudança do paradigma da inclusão escolar ocorrido na década de 1990, um expressivo aumento de alunos com necessidades especiais vem ocorrendo
nas escolas regulares como um todo. Isso porque antes, os alunos com necessidades educacionais especiais frequentavam basicamente as instituições especializadas, nas quais poucos
eram os professores que tinham contato com esse público. Logo, a inclusão deles no ensino
regular é algo relativamente recente, o que se reflete na pouca produção de conteúdos referentes a essa temática, principalmente, no âmbito da Educação Física. Logo, este estudo
objetiva verificar como o tema “Educação Física Adaptada” é abordado durante a formação
profissional dos professores de Educação Física. Isso porque a formação profissional, embora
não seja a única, é um fato importante a ser considerado para que a inclusão escolar aconteça de forma adequada. Nesse sentido, interessa-nos conhecer a respeito da formação com
foco para o debate da inclusão. Esse interesse nos apontou a necessidade de investir mais no
levantamento das produções bibliográficas desenvolvidas pelos estudiosos da área e discussões atuais sobre as questões concernentes à formação de professores de Educação Física na
perspectiva da inclusão.

Palavras-chave: Formação; Professores; Educação Especial; Educação Física Adaptada.
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INTRODUÇÃO

É

evidente o aumento exponencial de alunos com algum tipo de deficiência matriculados na rede regular de ensino. Alunos que devem ter o direito à educação, bem
como o direito de formação para a cidadania, sendo assim, não basta apenas que
tenham acesso, mas sim, permanência na escola e sobretudo uma educação que atenda suas
necessidades.
Para que este objetivo seja alcançado, dentre muitos fatores, estão a formação do professor, que muitas vezes não se sente confiante ou com um embasamento adequado para, de fato,
fazer a inclusão escolar acontecer. É neste sentido que este trabalho se propôs a uma reflexão
sobre a importância da formação do professor para sua atuação junto à Educação Especial.
Mais especificamente, o foco foi nos professores de Educação Física. A disciplina de
Educação Física é capaz de desenvolver e atingir outras habilidades de uma criança, pois permite trabalhar com atividades diversificadas e lúdicas, experiências as quais, podem estimular
os aspectos socioafetivos, motor, sensorial, cognitivo, perceptual e cultural.
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EDUCAÇÃO FÍSICA:
CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS
A Educação Física, após períodos de
reordenação metodológica, finalmente tornou-se um componente curricular obrigatório da
Educação Básica, devendo ser ministrada nos
três níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 1996).
Entre seus conteúdos, devem ser contemplados jogos, esportes, lutas, danças entre
outros (BRASIL, 1997). Em diversos conteúdos
que a Educação Física pode-se estimular, dentre tantos outros aspectos, a socialização; inclusive nas atividades competitivas, pois o que
define a socialização é a metodologia utilizada,
ou seja, como o professor articula e conduz a
aula.
A socialização é um aspecto particularmente importante para a criança, pois são nas
principais esferas sociais, (família e escola),
que se aprendem valores, respeito ao próximo,
e conhecimento da realidade social. Para tanto,
é necessária a presença de adultos, sejam eles
familiares, amigos ou professores (MIRANDA,
2001).
Esse processo se torna ainda mais importante quando a criança inicia sua vida escolar, quando começa a conviver com pessoas
que não são mais apenas membros de sua
família. O homem é um ser basicamente biológico e social. Sendo a condição biológica algo
que possui, ou seja, nasce com ele; e a condição social, algo que ele constrói e conquista
ao decorrer do tempo (OLIVEIRA, 1986).

bâneo (2001), uma das finalidades da escola
é a de desenvolver no estudante a habilidade
para viver em sociedade. Além disso, de acordo com Freire (1997), mesmo o homem sendo
um ser social, para chegar a ser socializado
precisa passar pela maturação biológica, desenvolvendo o pensamento, os sentimentos e
outros fatores.
O papel do professor de Educação Física, nesse sentido, é trabalhar com as crianças as vivências de sua cultura e sua realidade
(FELTRIN, 2010). De acordo com Guimarães e
cols. (2001), é na escola que a criança, além
de fazer novas amizades, aprende determinadas regras de convivência, aprende o que é o
esporte, desenvolve suas habilidades manuais,
aprendendo assim, a viver em sociedade.
Para Freire (1997) quando o professor
trabalha com atividades como jogos e brincadeiras, a criança assimila mais facilmente o
conteúdo, por ter maior motivação. Com isso,
o professor chega facilmente ao seu objetivo
proposto nas aulas. As crianças gostam de atividades corporais, portanto, a partir delas, o
professor pode direcionar suas aulas proporcionando uma aprendizagem relacionada a diversos temas. Para que os professores consigam trabalhar nessa perspectiva, é preciso ter
criatividade e dinamismo (FREIRE, 1997).
Naturalmente, a Educação Física tem a
seu favor os conteúdos e locais de prática que
estimulam, motivam, incentivam a participação
dos estudantes nas aulas, proporcionando ao
professor a condição de utilizar-se de uma forma metodológica que favoreça a socialização.

Freire (1997) complementa essa ideia,
afirmando que é o professor quem deve exercitar o desenvolvimento integral (cognitivo, afetivo e motor) dos estudantes, trabalhando com
atividades específicas que desenvolvam essas
capacidades, dando maior atenção aos conteúdos aplicados nas aulas, e adquirindo estratégias para que esses conteúdos sejam trabalhados ao longo do período letivo. A criança bem
Assim, essas aulas podem auxiliar na socializada desenvolve mais facilmente essas
construção do conhecimento sobre o próprio três dimensões.
corpo e controle de movimentos. Segundo LiParticularmente no que se refere à escola, são diferentes os fatores que contribuem
para o desenvolvimento integral da criança,
sendo esses: ambiental, neurológico, afetivo,
cognitivo, nutricional, e esses fatores podem
ser desenvolvidas por meio de atividades motoras, realizadas nas aulas de Educação Física
(FELTRIN, 2010).
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Para Guimarães et al (2001), o professor de Educação Física que trabalha em suas
aulas visando apenas as técnicas esportivas,
fragmenta a formação de seus estudantes,
pois deixa de lado fatores como a cooperação,
afetividade, socialização, respeito, fatores que
formam uma base para a criança viver em sociedade.
Os professores de Educação Física
são vistos como profissionais que desenvolvem atitudes mais positivas em relação aos
alunos que os professores das demais disciplinas. Talvez devido aos aspectos fortemente expressivos da disciplina, os professores são conotados com profissionais com atitudes mais
favoráveis à inclusão e que consequentemente
encontram soluções mais facilmente para casos difíceis.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR
A escola tradicional foi constituída a
princípio para oferecer oportunidade de formação para alunos, embora diferentes entre si,
de certa forma, turmas homogêneas. Porém,
não era previsto que os alunos com qualquer
necessidade especial de educação originada
por exemplo por uma deficiência, fossem integrados nela, a escola procurava uma certa
homogeneidade nos conteúdos e dos alunos.

É neste contexto que surgiram as escolas especiais, organizadas maioritariamente
por categorias de deficiência, com a convicção
de que agrupando os alunos com a mesma
categoria e as mesmas características se poderia aspirar a desenvolver um ensino homogêneo, segundo o modelo da escola tradicional
Esta imagem positiva e dinâmica dos (SGUISSARDI, 2000).
professores de Educação Física é um elemento
importante da sua identidade profissional senPor isso, a concepção da escola trado por isso frequentemente solicitados para dicional e homogênea remete para a criação
participar em projetos de inovação na escola. das escolas especiais: elas são, como disseMas isso não significa com certeza que em mos, dois aspectos do mesmo tipo de valores.
suas aulas ocorre a inclusão escolar do modo As instituições educacionais devem priorizar
como deveria ocorrer. Verificamos assim, que o princípio da diversidade como um elemento
as atitudes mais ou menos positivas não po- que pode contribuir no processo de inclusão e
dem ser relacionadas com a disciplina de Edu- escolarização de todos os alunos, pois, quancação Física, mas sim com diversos tipos de do consideramos as diferenças, buscamos elivariáveis que são necessárias levar em conta. minar a exclusão a que eles são submetidos e
também outras barreiras socialmente construíNota-se, diante dessas perspectivas, das ao longo de nossa história que impedem
que claramente a Educação Física Escolar tem o acesso ao direito à educação e aos bens
um grande papel no processo de socialização culturais produzidos pela humanidade (SGUISdas crianças, especialmente daqueles com ne- SARDI, 2000).
cessidades especiais. Nesse sentido, cabe ao
professor proporcionar, durante as aulas, ativiAo direcionarmos essas considerações
dades que favoreçam a interação entre os estu- para o espaço escolar, defendemos a premisdantes bem como a relação com a sociedade. sa de que os professores de classe regular e
de Educação Física devem atuar como mediadores das ações pedagógicas, construindo e
problematizando junto com os alunos questões
pertinentes à inclusão nas instituições de ensino.
Assim, possibilita ao aluno construir atitudes que vão ao encontro de valores sociais como:
respeito às diferenças, solidariedade, aceitação,
trabalho em equipe etc. No entanto, pesquisas
na área da educação (JESUS, 2006; JESUS e
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cols. 2011) e especificamente na Educação Física (FILUS e MARTINS JÚNIOR, 2004; CRUZ e
SORIANO, 2010) apontam que professores, de
uma maneira geral, se consideram despreparados para atuarem com crianças que apresentam
necessidades educacionais especiais, mesmo
acreditando nos méritos da inclusão.
Atualmente, muitos dos cursos de formação em Educação Física oferecem, pelo menos, uma disciplina para tratar dessa temática
cujo conhecimento contribui para que os futuros
profissionais da área compreendam que essas
pessoas podem possuir necessidades muito diferentes, bem como diferentes condições para a
prática de atividade física. Podem, ainda, detectar que pessoas com deficiência são encontradas não apenas em ambientes segregados, mas
em quaisquer contextos atendidos por profissionais de Educação Física. Cidade e cols. (2001)
indicam disciplinas que recebem diferentes denominações, como Atividade Motora Adaptada, Educação Física Especial, Educação Física
Adaptada, entre outras.
As autoras acrescentam que, em algumas instituições, há também outras disciplinas
que tratam, em seus conteúdos, do atendimento
às pessoas com deficiência, como Basquetebol,
Atividades Aquáticas, Crescimento e Desenvolvimento Humano.
Certamente, as pessoas com deficiência
estariam servidas de melhores e mais seguros
profissionais na área da atividade física se o assunto necessidades especiais/deficiência fosse
introduzido na formação profissional em nível de
graduação, não com somente uma única disciplina, mas sim, tratando com profundidade os
aspectos conceituais da deficiência, com o envolvimento de outras disciplinas do curso com o
referido tema.
A questão de oportunizar estágios também pode ser considerada uma importante estratégia. É possível inferir que os cursos que exigem
estágio na área de Educação Física Adaptada
possibilitam ao aluno compreender a relação entre os temas discutidos nas disciplinas e os contextos de atuação. Durante uma das entrevistas,
um docente afirmou que é necessário.

Ao discutirem a importância das disciplinas que tratam da Educação Especial na formação profissional em Educação Física, Silva
e cols. (2012) discorrem sobre as mazelas da
formação inicial no Brasil, salientando que a
obrigatoriedade dessas atividades possam servir para compensar uma defasagem formativa
dos futuros profissionais.
Dizem que a Educação Física Adaptada pode ser um importante mecanismo de ampliação dos conhecimentos dos graduandos,
posto que permitirá o contato com uma diversidade de públicos e aplicações para a prática
profissional, que pode não ser contemplado
apenas com a discussão da temática em uma
disciplina. Isto posto, percebemos que todos
os cursos analisados dedicam parte da carga
horária obrigatória da graduação em Educação
Física ao estudo das atividades físicas para
pessoas com deficiência em seus aspectos teóricos e práticos.
De certo modo, isso vem demonstrar
certa preocupação das instituições de ensino superior para com esses conhecimentos
a serem desenvolvidos na formação de seus
alunos. Todas as disciplinas do Curso de Educação Física deveriam versar sobre a população com deficiência em sua área, como faz a
disciplina de Basquete ao enfatizar o jogo do
basquete em cadeira de rodas, além de uma
disciplina de aprofundamento em Educação Física adaptada, visando enfocar assuntos mais
restritos à deficiência.
Não é nada fácil tratar de conceitos e definições, mas
pode-se considerar que a Educação Física Adaptada
é uma parte da Educação Física cujos objetivos são
o estudo e a intervenção profissional no universo das
pessoas que apresentam diferentes e peculiares condições para a prática das atividades físicas. Seu foco
é o desenvolvimento da cultura corporal de movimento. Atividades como ginástica, dança, jogos e esporte, conteúdos de qualquer programa de atividade
física, devem ser consideradas tendo em vista o potencial de desenvolvimento pessoal (e não a deficiência em si) (PEDRINELLI; VERENGUER, 2008, p. 4).
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EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA
Assim como já citado, as disciplinas
para populações especiais, independentemente de qual denominação receberam na grade
curricular da instituição de ensino (Educação
Física Adaptada; Educação Física para Alunos
com Deficiência; Educação Física Escolar Especial; Esporte Adaptado, Atividade Física Grupos Diferenciados; Atividade Física para pessoas com deficiência ou inaptidão; Educação
Física Escolar e Portadores de Necessidades
Especiais) discutem a caracterização das pessoas com deficiência nos aspectos anatômicos, fisiológicos, neurológicos e psicológicos,
além de referenciarem a trajetória sócio-histórica e legal desse público.
Abordam, ainda, os esportes adaptados e os procedimentos pedagógicos voltados
ao atendimento das pessoas com diferentes
e peculiares condições para a prática de atividade física. Esses temas são desenvolvidos
predominantemente por meio de aulas expositivas, práticas simuladas, aulas dialogadas
(discussões, debates, trocas de experiência e
dinâmicas de grupo), porém também são realizadas pesquisas bibliográficas, seminários
e apresentações de trabalhos, projetos, visitas
técnicas e estudos dirigidos. Notamos, portanto, que os conteúdos são abordados, adotando-se diferentes estratégias tanto de caráter
teórico quanto prático (OLIVEIRA, 2002).
As aulas de Educação Física têm um
aspecto inerente de serem atraentes, porque
priorizam jogos simbólicos, linguagem, esquema corporal, coordenação motora, organização
espaço-temporal, exercícios de atenção visual,
auditiva e tátil, bem-estar físico entre tantos outros aspectos positivos. Logo, os profissionais
podem se favorecer dessas características benéficas para estimular os estudantes, inclusive
os com necessidades especiais (OLIVEIRA,
2002).

Assim, profissionais bem preparados
são uma boa oportunidade para que os profissionais de Educação Física utilizem estratégias
diferenciadas com o intuito de mobilizar, atingir e estimular seus estudantes, uma vez que
as brincadeiras, os jogos e os esportes são
estratégias favoráveis ao desenvolvimento de
qualquer pessoa.
Lopes (2002) demonstra que é possível
trabalhar a ansiedade, rever os limites, reduzir
a descrença na auto capacidade de realização,
dentre outros objetivos, por meio de estímulo
adequado nas aulas de Educação Física. A
construção da autonomia é aspecto importante
para o equilíbrio entre o psíquico e o mental,
pois ainda, segundo o autor (LOPES, 2002),
o movimento é uma forma de se conquistar a
autonomia, se auto afirmar num grupo, desenvolver a saúde e o bem-estar geral.
Além de desenvolver aspectos físicos e
de socialização, as aulas de Educação Física
podem melhorar o campo cognitivo. Sabe-se
que o comprometimento intelectual, característica dessa síndrome, cria o estereótipo de que
esses estudantes não estão aptos para participar dos processos de ensino e aprendizagem
inclusivos e que, portanto, nunca aprenderão
eficientemente. No entanto, sabe-se que se
forem dadas oportunidades de estimulação,
auxiliando-os a fazer atividades cooperativas
e coletivas e incentivando a socialização, eles
podem progredir consideravelmente em termos
biopsicossociais.
As dificuldades existem, mas o importante é que o professor tenha em mente que
o principal, além de incluir, é oferecer estratégias que realmente vão favorecer o processo
de ensino e aprendizagem de seus estudantes,
contribuindo para a socialização, reconhecendo suas habilidades, sanando ou minimizando
as dificuldades, sempre respeitando suas características e suas limitações. Sabe-se que o
movimento é uma forma como a pessoa conquista sua autonomia, melhora sua auto afirmação em um grupo, desenvolve a saúde e o
bem-estar geral (DALMO et al., 2007).
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Gouveia et al. (2007) fizeram importantes considerações sobre a socialização dos
estudantes nas aulas de Educação Física, considerando que existem várias formas de incluí-los, bastando que o profissional seja flexível e
consciente das necessidades dos educandos.
Ressalta ainda que é fundamental reafirmarmos o objetivo proposto pela Educação
Física, a qual considera que o corpo não pode
ser separado da mente e suas funções se completam, tornando-se parte um do outro. Esse é
o princípio visto como eixo fundamental que
norteia as ações na escola para prevenir a exclusão ou alienação na relação com a cultura
corporal do movimento.
Sabemos que as aulas de Educação
Física devem ter um caráter sistemático e organizado, com planos e programas previamente
estabelecidos, e que devem ocorrer de uma
forma agradável e lúdica para que desperte interesse na criança, pois como se sabe, toda
a atividade lúdica atrai as crianças e permite
um desenvolvimento integral e global (SILVA,
2001).

Tendo esses resultados como base, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:
A Educação Física na escola poderá favorecer a autonomia dos alunos para monitorar as próprias atividades,
regulando o esforço, traçando metas, conhecendo as
potencialidades e limitações. Possibilita ainda a socialização, as atividades lúdicas contribuem para o bem-estar coletivo, capacidades afetivas, de interação e inserção social. Além disso, segundo o mesmo documento,
a partir do Decreto n. 69.450, de 1.971, relacionada ao
âmbito escolar, contemplou-se a Educação Física como
“a atividade que, por seus meios, processos e técnicas,
desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas,
psíquicas e sociais do educando (BRASIL, 1997, p. 21).

Assim, compete à escola oferecer a
Educação Física de forma eficiente e bem planejada aos seus educandos. Como já descrito,
o processamento das informações e a coordenação dos movimentos do estudante com necessidades especiais, bem como seu tempo
de reação e adaptação aos movimentos ocorrem de maneira mais lenta e descoordenada
(CUNNINGHAM, 2008).
Não podemos deixar de citar como fator dificultador de uma aula de fato inclusiva, a
relação à heterogeneidade da turma tanto nas
instituições especializadas como no ensino regular, acreditando-se que o trabalho poderia
ser mais rico com turmas mais homogêneas,
assim como ocorre no ensino regular.

A atividade física para crianças com
necessidades especiais deve enfatizar os aspectos do desenvolvimento do equilíbrio, da
estrutura do esquema corporal, da orientação
espacial, do ritmo, da sensibilidade e dos exercícios respiratórios (ADAMS, 1985). Deve-se
dar ênfase aos exercícios básicos, focando-se
As instituições de ensino superior devemais nas linhas de vivência: vitalidade, integrariam estabelecer critérios para a formação proção, criatividade e afetividade.
fissional, focando na elaboração dos projetos
Além disso, as aulas devem contemplar pedagógicos dos cursos de Educação Física
poucas tomadas de decisões e ter um tempo para formar um profissional responsável pela
considerável para pensar e dar respostas, ou prestação de serviços à sociedade, que artiseja, as atividades devem ser simples, e ir pou- cule os conhecimentos obtidos na formação
co a pouco aumentando a complexidade, de acadêmica com uma atuação reflexiva e capaz
acordo com o nível e o grau de execução dos de transformar o ambiente no qual irá intervir
(FREIRE; VERENGUER; REIS, 2002).
participantes (LOPES, 2009).

1016

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o levantamento de dados bibliográficos que este trabalho objetivou analisar
enfocando a formação profissional de professores de Educação Física, foi possível encontrar
fatores importantes referentes à temática que podem ser foco de estudos posteriores. Estudos
estes que possam servir como norteadores para mudar a realidade escolar que, precisa ser de
fato inclusiva.
É claro que a inclusão daqueles com comprovadas necessidades especiais é importante
e foi o foco deste estudo, no entanto, o insucesso escolar, o abandono da escola, os problemas
de disciplina, a rigidez dos currículos, a própria burocracia que ocupa o lugar da discussão que
de fato levam a mudanças, fizeram com que a escola, que deveria integrar e acolher todos, fosse
ela própria, um instrumento de seleção que, em muitos casos, exacerba as diferenças culturais.
E dentro da escola, sem dúvida, a Educação Física como disciplina curricular não pode
ficar indiferente ou neutra nesta questão de Educação Inclusiva. Fazendo parte integrante do
currículo oferecido pela escola, esta disciplina pode-se constituir como um adjuvante ou um
obstáculo adicional a que a escola seja (ou se torne) mais inclusiva.
A dificuldade da inclusão escolar acontece de maneira inapropriada sobretudo porque
a estrutura da escola não colabora, também porque os(as) docentes não estão preparados e
qualificados para exercer esta função. No entanto, como foi ressaltado ao longo do texto, embora
este fator seja importante, diversas outras variáveis devem ser levadas em consideração.
Desse modo, podemos sugerir outros trabalhos que analisem e possam oferecer estratégias de mudança para que ocorra uma Educação Física que de fato, contemple todos, otimizando as potencialidades dos alunos e tornando menos acentuadas suas dificuldades.

1017

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

REFERÊNCIAS

ADAMS, R. C. et al. O Desenvolvimento do Comportamento da Criança com Síndrome de Down.
Porto Alegre: Artmed, 1985.
BRASIL. Presidência da República. Lei 9394 de 20 de Dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São Paulo, 1996.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Educação Física. Brasília, 1997.
CIDADE, R. E. FREITAS, P. S.; PEDRINELLI, V. J. Encontro pré-congresso de professores de
Educação Física Adaptada de Instituições de Ensino Superior: relato. In: Sociedade Brasileira de
Atividade Motora Adaptada. Temas em Educação Física Adaptada. São Paulo: Sobama, 2001.
CRUZ, G. de C. SORIANO, J. B. Perspectivas docentes sobre formação profissional em Educação Física para atuação em contextos inclusivos. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/
index.php/fef/ article/view/9263/8389>. Acesso em: 9 mai. 2020.
CUNNINGHAM, C. Síndrome de Down. Uma introdução para pais e cuidadores. 3. ed. São Paulo:
Artmed, 2008.
DALMO, A. S.LAMBORGHINI D. B.; LIMA, E. N. Benefícios da Educação Física para alunos com
Síndrome de Down da Associação Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste/RO. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Rondônia, 2007.
FELTRIN, G. B. A importância da Educação Física no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. In: VIII
SIMPÓSIO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. UNIMEP: São Paulo, 2010.
FILUS, J.; MARTINS JUNIOR, J. Reflexões sobre a formação em educação física e a sua aplicação no trabalho junto às pessoas com deficiência. Revista da Educação Física/UEM, Maringá, v.
15, n. 2, p. 79-87, 2. sem. 2004. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/ index.php/RevEducFis/article/view/3424/2448>. Acesso em 10 maio 2020.
1018

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro. 1 ed. São Paulo: Vozes, 1997.
FREIRE, E. S.; VERENGUER, R. C. G.; REIS, M. C. C. Educação Física: Pensando a profissão e
a preparação profissional. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. São Paulo: 2002.
GOUVÊA, A.; SOUZA, C. J.; LIMA N. R. Os benefícios das aulas de Educação Física para a
socialização dos alunos da escola DJary-Uaru. Departamento de Educação Física Universidade
Federal de Rondônia. Porto Velho: 2007.
GUIMARÃES, A. A. PELLINI F. C.; ARAÚJO J. S. R.; MAZZINI, J. M. Educação Física Escolar:
Atitudes e Valores. Motriz. 7 ed. São Paulo: 2001.
JESUS, D. M. de. Inclusão escolar, formação continuada e pesquisa-ação colaborativa. In: BAPTISTA, C. R. Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. Porto Alegre: 2006.

JESUS, D. M. BARRETO, M. A. S. C.; GONÇALVES, A. F. S. A formação do professor olhada no/
pelo GT-15 - Educação Especial da Anped: desvelando pistas. Revista Brasileira de Educação
Especial, Marília, v. 17, n. 1, p. 77-92, maio/ago. 2011. Disponível em: <http:// www.scielo.br/
scielo.php?pid=S1413-65382011000400007 & script=sci_arttext>.
LIBÂNEO, J. C. Psicologia educacional: uma avaliação crítica. In: LANE, S. T. M.; CODO, W.
(Orgs.). Psicologia Social: o homem em movimento. 13 ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.
LOPES, A. P. C. Atividade Física e Síndrome de Down – A Prática de Atividade Física para as
Crianças com Síndrome de Down no E.B.I. na Praia Urbana. Trabalho de Conclusão de Curso.
Universidade de Cabo Verde, 2009.
LOPES, M. da G. Jogos na educação: criar, fazer, jogar. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
MIRANDA, M. G. O processo de socialização na escola: a evolução da condição social da criança. In: LANE, S. T. M.; CODO, W. (Orgs.). Psicologia Social: o homem em movimento. 13 ed. São
Paulo: Brasiliense, 2001. p.125-135.
OLIVEIRA, F. F. Dialogando sobre educação, Educação Física e inclusão escolar. Revista Digital.
Buenos Aires: 2002.
OLIVEIRA, O. A socialização do saber escolar. 4. ed. São Paulo: Cortez: 1986.
PEDRINELLI, V. J.; VERENGUER, R. C. G. Educação física adaptada: introdução ao universo das
possibilidades. In: GORGATTI, M. G. COSTA, R. F. (Org.). Atividade física adaptada: qualidade de
vida para pessoas com necessidades especiais. 2. ed. Barueri: Manole, 2008.
SILVA, R.D. Intervenções na Educação Física em crianças com Síndrome de Down. Revista da
Educação Física/UEM Maringá. Maringá: 2001.
SILVA, S. A. P. S.; MELO, L. F. NUNES, H. C. B.; MOURA, S. Atividades acadêmico-científico-culturais na formação do profissional de Educação Física. Motriz. Rio Claro: 2012.
SGUISSARDI, Valdemar (Orgs). Educação superior: velhos e novos desafios. São Paulo: Xamã,
2000.
1019

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

PATRICIA DE SOUZA GRAÇA

Graduação em Pedagogia pela Faculdade (2017);
Especialista em Organização pela Faculdade Campos Elíseos
(2020); Professora de Ensino Fundamental na Rede Pública
de SP.

1020

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS

RESUMO: O objetivo deste artigo é relatar a importância da comunicação frente às organizações no ambiente organizacional. O método utilizado é de pesquisa qualitativa, baseado em
estudos bibliográficos. A comunicação é o fator fundamental para o sucesso de qualquer
transformação que possa ocorrer no ambiente de trabalho. Todavia, as instituições por muitas
vezes falham no trato da aplicabilidade, nos procedimentos comunicativos, o que ocasiona
um desconforto no comportamento das pessoas e prejuízos no desenvolvimento das atividades de cada colaborador. Os resultados e discussões do presente trabalho indicam formas de
amenizar essa falha, a fim de contribuir para a compreensão dos elementos básicos para uma
excelente comunicação nas instituições e indica a importância do gestor no que se refere ao
desenvolvimento das mudanças no meio institucional.

Palavras-chave: Mudança; Organização; Comportamento; Aprendizagem; Humanização.
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INTRODUÇÃO

A

s organizações passam constantemente por transformações de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica e humana. Essas são capazes de gerar
impactos em partes ou até mesmo no conjunto da organização, para isso se dá
o nome de mudanças organizacionais.
A mudança organizacional é um processo contínuo de construção e reconstrução do
significado da organização, com o qual se busca aperfeiçoar sistemas, processos, políticas e
práticas que fazem parte da gestão em desenvolver as competências pessoais e organizacionais. Esse estudo abordará o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho em relação
às mudanças que ocorrem de forma acelerada e como a comunicação em relação a essa transformação afeta o indivíduo e organização.
O objetivo geral deste trabalho é esclarecer ao gestor a importância da comunicação
dentro de uma instituição de ensino quando essa passa por mudanças, as causas que levam os
empregados a insegurança no seu trabalho e o porquê da necessidade de adequar a comunicação entre os departamentos para que o desenvolvimento de todas as atividades ocorra com
sucesso.
O objetivo específico é compreender que gerenciar mudanças são habilidades de grande importância nas instituições. Fazer as pessoas lidarem com as mudanças pede mais ação
do que discussão, afirma Heller (1999). A influência da estrutura organizacional voltada à valorização dos comportamentos na trajetória do trabalhador, desde o treinamento admissional até
o término da relação trabalhista, gera resultados que ultrapassam expectativas, fortalecem relacionamentos, estabelecem padrões de alto desempenho, direcionam objetivos individuais, aprimoram valores pessoais, geram maior comprometimento e promovem a realização profissional.
Este estudo justifica-se por entender o modo que as mudanças e a comunicação serão
implantadas dentro de uma instituição de ensino deve ser avaliado, pois é de extrema importância que ocorra um desenvolvimento de comunicação eficaz, porque a comunicação transfere
as informações e a compressão de uma pessoa para outra, onde não existe comunicação, são
gerados péssimos comportamentos, o que ocasiona o abalo da própria estrutura organizacional.
Quando uma instituição de ensino resolve inserir um novo processo, esse estará sujeito
aos padrões internos já estabelecidos como corretos, ou seja, a cultura organizacional.
Este estudo problematiza-se por saber se a cultura organizacional refere à maneira pela
qual os funcionários percebem as características da cultura da instituição, seus valores e por
meio da cultura organizacional são processadas determinadas formas de comunicação e é
dentro deste contexto que entrarão novas ideias. Desta maneira para que as novas formas de
trabalho consigam os resultados esperados é importante a análise das formas existentes de
comunicação.
O estudo apresentará formas de realizar métodos de comunicação, que afirmam o aperfeiçoamento do trabalho, analisar a educação profissional por meios de mecanismos que garantam o aprendizado decorrente das mudanças que atingem as instituições constantemente.
Ao lidar com mudanças organizacionais é de extrema importância o conhecimento das
alterações que podem ocorrer no ambiente de trabalho e proceder com meios de esclarecer aos
envolvidos um entendimento geral perante as atualizações das mudanças.
O desenvolvimento desse trabalho se dará por meio de pesquisa bibliográfica, segundo
as fontes de informações. O material a ser usado serão livros específicos, artigos científicos e
pesquisas em sites.
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Para que a mudança seja dinamizada,
é necessário que exista um ambiente psicológico propício, uma cultura organizacional adequada, um estímulo individual e grupal para a
melhoria e para a excelência.
Dependendo do nível de mudança é
possível notar a reação do indivíduo. Segundo
Chiavenato, (2008), uma mudança de grau baixo passa despercebida pelas pessoas, já uma
mudança de grau mais elevado, ela provoca
impacto nas pessoas, o que por vezes causam
resistência à mudança.
As mudanças modificam o comportamento das pessoas, Chiavenato (2008) considera que:

Cada pessoa reage de formas, maneiras diversas a qualquer mudança, e isso não
é diferente quanto à organizacional, e principalmente em um ambiente de trabalho. Segundo Nishioka, (2009), as novas estruturas de
mudança organizacional estão influenciando
no habitar do trabalhador, pois em muitas mudanças é necessária a quebra de valores, que
resulta na mudança de comportamento e consequentemente o relacionamento profissional.
É necessário preparar o ambiente adequado para a mudança e fazer com que as
pessoas aprendam a desenvolver e inovar. De
As pessoas podem aceitar as mudanças de maneiras
acordo com Chiavenato (2008):
O grande obstáculo e a dificuldade maior, no entanto,
é o fato de que a maioria dos administradores e gerentes está acostumada a trabalhar com a atenção voltada
para os assuntos físicos e concretos. Com coisas previsíveis, determinadas e de compressão lógica. Isto é
eles sabem lidar, com extrema facilidade e perícia, com
coisas reais e palpáveis, independente se são máquinas, equipamentos, materiais, computadores, produtos,
serviços etc. Mas ostentam uma enorme dificuldade e
imperícia em lidar com pessoas. Enquanto seu boletim traz notas altas em questões ligadas a aspectos
hard, os números são vermelhos ou extremamente baixos quando se trata de aspectos solf. E aí residem os
maiores problemas para fazer acontecer a mudança
dentro das empresas (CHIAVENATO, 2008, p. 290).

Toda mudança gera modificações nas
atividades no dia-a-dia de qualquer colaborador, nas relações de trabalho, nas responsabilidades dentre outros. De acordo com Chiavenato (2008), as mudanças ocorrem em quatro
ondas de mudanças organizacionais que são:
eram da agricultura, era do artesanato, era da
industrialização e errada.
Novas tecnologias necessitam de novos conhecimentos tanto para execução de
operações como na gestão de pessoas, e isso
significa a necessidade de uma adaptação às
mudanças que surgem em qualquer tipo de
instituição.

diferentes. Isso significa que elas podem aceitar positivamente as mudanças e adotar uma postura de simples
aceitação positivamente as mudanças e adotar uma
postura de simples aceitação quando movidas pelos
argumentos da direção da empresa ou quando adotam uma postura proativa em que não apenas aceitam
a mudança, mas tomam a iniciativa pessoal de fazê-la
acontecer. No entanto, as pessoas podem comportar-se negativamente em relação às mudanças que ocorrem na empresa. Elas podem mudar porque são simplesmente estimuladas ou coagidas para isso, como
podem se acomodar à mudança, habituando-se a um
comportamento rotineiro e cotidiano, como também podem reagir negativamente à mudança por meio de um
comportamento de defesa para manter o status quo ou
ainda tentar obstruir de maneira velada ou aberta qualquer tentativa de mudança dentro da empresa. Mesmo
mudanças aparentemente positivas, racionais ou vantajosas
costumam envolver uma pesada sensação de
incerteza e de perda. É que as pessoas nem sempre estão adequadamente preparadas para a mudança. Nem
acostumadas a elas (CHIAVENATO, 2008, p. 294-295).

Se as pessoas forem preparadas para
enfrentar as mudanças, essas serão superadas
sem a necessidade das resistências. Para isso,
é necessário uma ótima comunicação entre as
pessoas envolvidas no ambiente de trabalho.
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Programas bem-sucedidos de mudanças envolvem o planejamento a longo e a curto
prazo. Quanto mais claros os objetivos fixados,
mais eficiente será o programa.
A informação e os métodos de comunicação sempre estiveram presentes nas
transformações das estratégias empresariais
e na própria evolução das instituições. Desta
forma, hoje se torna necessário compreender
a complexidade que envolve a informação e
os processos de comunicação dentro de uma
instituição.
Basicamente a comunicação é uma
permuta ou um intercâmbio de informações
que devem ser transmitidas e compreendidas
dentro de uma empresa. O fator mais importante para um ótimo desenvolvimento nas organizações é sem dúvida a comunicação, pois
é através dela que o relacionamento entre as
pessoas acontece, afirma Davis (1992).
Segundo o autor (1992), as organizações não podem existir sem a comunicação.
Se não houver comunicação, os empregados
não sabem aquilo que os seus colegas estão
realizando, a gerência não recebe as informações necessárias e os supervisores não podem
dar instruções. A coordenação do trabalho é
impossível e a organização entrará em colapso
por falta dela. A cooperação também se torna
impossível, porque as pessoas não podem expressar aos outros suas necessidades e sentimentos. Nós podemos dizer, com segurança,
que todo ato de comunicação influencia de alguma maneira, a organização.
Quando a comunicação é eficaz, ela
tende a incentivar melhor desempenho e satisfação no trabalho. As pessoas compreendem
melhor suas tarefas, sentindo-se mais envolvidas com elas. Em alguns casos, elas até sacrificam alguns privilégios adquiridos ao longo do
tempo, porque compreendem que o sacrifício
é necessário.
A comunicação tem quatro funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, expressão emocional
e informação, afirma Robbins (2007).

Controle: o funcionário é orientado que
deve obedecer às regras das organizações
que são distribuídas de formas hierárquicas;
Motivação: o funcionário recebe as
orientações de como deve ser realizada suas
tarefas, um funcionário sem dúvidas possui estímulos e a partir desse princípio seu trabalho
será realizado com maior desempenho;
Expressão emocional: o funcionário
tem total liberdade de expor suas frustrações,
pois a comunicação oferece este meio de atendimento das suas necessidades sociais;
Informação: a tomada de decisão é facilitada pelas informações adquiridas pela comunicação realizada por um grupo de funcionários.
Segundo Chiavenato, (2007), a comunicação está presente em todas as funções
administrativas, com sua maior importância na
função de direção, por ter aplicação em todas
as funções administrativas.
A comunicação nas instituições soluciona problemas, gera e facilita a compreensão
entre as pessoas sendo ela bem administrada, a instituição consegue com muita agilidade
desenvolver suas atividades e compreender o
comportamento humano encontrando soluções
para os problemas que possam surgir.
Mudança organizacional trata-se de
um processo de reinvenção ou reestruturação
da cultura, estratégia, estrutura organizacional,
o que indica desapegar-se dos costumes tradicionais de uma instituição e apropriar-se a
novas práticas de desenvolvimento de gestão.
Segundo Chiavenato, (2008), os gestores são
os primeiros a adaptar-se às mudanças, sobretudo deverão criá-las e promovê-las dentro de
sua organização, para sobreviver ao mundo
que a cada dia encontra-se mais competitivo.
Dentro dessas concepções é normal
que ocorra problemas ou ruídos de comunicação, mas para que as mudanças ocorram de
maneira saudável é necessário cuidar da forma como os novos métodos de trabalho serão
informados aos colaboradores, ao pessoal, a
equipe da instituição. A fim de não ocasionar
conflitos e erros de interpretação, o que pode
levar as pessoas a lidar de forma negativa com
as mudanças.
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Limongi, (2002), menciona que as redes de comunicação indicam os canais por
onde passa a informação. Essas redes são divididas em duas: redes formais e redes informais.
Redes formais: geralmente verticais e
centralizadas, por elas trafegam os conteúdos
técnico-administrativos do trabalho. Estudos
relatam que a comunicação e a resolução de
problemas e tarefas simples fluem mais rapidamente nas redes centralizadas, enquanto a
comunicação e a resolução de problemas mais
complexos fluem melhor nas redes descentralizadas ou informais.
Redes informais: enquanto as redes
formais obedecem às direções estabelecidas
pela organização, a comunicação que flui por
meios informais pode saltar níveis de autoridade e mover-se em qualquer direção.
Sabendo-se que ao implantar uma tecnologia nova ou um novo método de trabalho
interfere-se de uma maneira ou de outra, na
cultura organizacional em relação às pessoas,
portanto é necessário orientá-las para o novo.
Chiavenato (2008) afirma que, este novo não
se trata apenas do operacional, mas também
do psicológico, pois é tocado no ambiente de
trabalho de cada indivíduo porque onde existe
mudança, interfere no costume e no dia a dia
de cada pessoa envolvida.
A comunicação nada mais é que compartilhar informações e para isso acontecer
existem várias maneiras, de acordo com Milkovich, (2010), um manual é de extrema importância para o relacionamento com os empregados. Ele impõe regras, normas e as políticas
pelas quais os empregados e os administradores têm que operar. Quando a comunicação
é realizada de forma competente, proporciona
boas relações entre os colaboradores que automaticamente vão repassando suas experiências para os diversos membros existentes na
instituição.
Existem vários instrumentos para favorecer a circulação das informações nas instituições no que diz respeito à comunicação interna
podemos mencionar, boletins, intranet, mural,
os comunicativos eletrônicos, comunicados internos, publicações impressas, reuniões, site

corporativo e até mesmo treinamentos sobre a
nova gestão, o novo modo de desenvolver as
atividades, afirma Limongi (2002).
O mural deve ser posicionado em lugares estratégicos, sendo assim, ele pode repassar informações importantes, como por
exemplo, dados como atualização da rotina,
ações que estão sendo desenvolvidas pela instituição.
Os comunicados internos também são
de extrema importância, pois devem ser assinados assim que o colaborador der ciência da
leitura, é aconselhável negritar as informações
mais relevantes no comunicado.
E-mails sendo este um recurso de muita facilidade, pois, um grupo de pessoas pode
ter ciência de algum acontecimento em tempo
curto, e neste caso se pode alertar no momento de sua leitura ao conteúdo.
As reuniões servem para abordar assuntos que envolvam todo o ambiente da instituição, os interessados naquele determinado
assunto, assim é possível obter melhores esclarecimentos sobre o tema abordado e tendo
um retorno de imediato às ações resolvidas naquele assunto.
Devido a tantas transformações são necessários que os funcionários estejam em sintonia com os processos da instituição, segundo
Heller, (1999), a melhor estratégia é repassar
o planejamento, as metas, pois tendo ciência
da importância do seu trabalho o mesmo terá
mais motivação para desempenhar suas atividades e um melhor entendimento sobre elas.
Na fase de mudanças em um ambiente de trabalho é necessário criar meios de envolver as pessoas nesta transformação. Heller
(1999) menciona que é necessário preparar as
pessoas dando o máximo de informação possível, de modo que entendam a necessidade de
mudança e ajudem no processo.
Certifique-se que todos os aspectos de
um programa de mudança sejam informados o
mais rápido possível para todos os envolvidos.
Tudo que fugir da comunicação aberta pode
deixar as pessoas, ao menos por um tempo,
com a sensação de ignorância. Além disso,
cria-se uma divisão entre os que sabem e os
que ignoram.
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É importante o comprometimento das
pessoas envolvidas no processo das mudanças desta forma, é necessário que as pessoas
tenham um panorama completo de suas atribuições, compreendendo as razões globais
das transformações, assim torna-se mais propenso a desempenhar de suas obrigações,
afirma Heller (1999).
De acordo com Prado (2018):
Os projetos pedagógicos precisam estar preparados
para as mudanças rápidas do presente e ao mesmo
tempo buscar a compreensão do futuro. Mas, além disso, precisamos estimular nossos jovens para que possam se adaptar a um mundo cada vez mais dinâmico e
ser capazes de propor soluções a problemas mal estruturados. Esse processo pode causar resistência e até
desconfiança, mas não se pode negar a importância
das mudanças, que vieram para ficar, e que as novas
tecnologias devem ser encaradas como aliadas do processo e não como ameaças (PRADO, 2018, p. 46-47).

O gestor deve atuar como um líder, desenvolver formas de organização que sejam
inovadoras gerando participação de toda instituição. Deve ter consciência de tudo que envolve seu ambiente de trabalho, ter em mente a
necessidade de liderar identificando os problemas, buscando soluções de forma participativa
com os demais colaboradores.
De acordo com Reis (2014) a ruptura
exige posturas e decisões diferenciadas dos
gestores, requer uma reorganização da IES. As
mudanças tendem a contribuir para um novo
DNA, ou mesmo para o fortalecimento do já
existente. Para uma IES ser competitiva, é preciso ter consciência de sua identidade, focar
em prioridades e fazer inovações e os rompimentos necessários.
Um DNA é entendido como a identidade da IES, como aquilo que caracteriza a
instituição. Um DNA se constrói com pessoas comprometidas. A sua definição é fruto de
uma ambição coletiva. Requer alto nível de
engajamento institucional. O compromisso e o
engajamento devem ser de todos os setores,
especialmente os estratégicos. Não se pode
admitir um governo de IES sem rumo, formado
por pessoas que não tomam decisões coleti-

vas ou que não colocam em prática estratégias
coletivas. Os líderes são referência e inspiração institucional. A prioridade para as organizações é saber quem está comprometido e,
posteriormente, saber para onde a instituição
vai ou onde quer chegar.
Para obter conquistas é essencial ter
um planejamento escolar definido, este deve
indicar os caminhos a serem percorridos durante o ano a fim de alcançar as metas estipuladas pela instituição.
O gestor deverá acompanhar durante
a evolução do ano se seus objetivos estão de
acordo com suas expectativas, caso contrário,
já deverá estudar novos meios de estratégias
para não cair em futuros contratempos e imprevistos. Segundo Fogaça (2016), para um
gestor educacional, ter habilidade no trato com
as pessoas é fundamental, pois sempre haverá conflitos onde existem grupos convivendo.
Essas divergências precisam ser identificadas,
principalmente em suas características fundamentais (intergrupais e interpessoais), para
que o gestor possa, com postura firme e colaborativa, intervir nos momentos conflituosos,
conduzindo os desacordos à negociação.
É importante que todos possam se colocar, em que o respeito pelas diferenças faça
a competitividade se tornar algo saudável, não
prejudicando a normalidade do ambiente educacional tão sensível aos conflitos (FOGAÇA,
2016).
O gestor deve gerar motivação entre os
colaboradores envolvidos estimulando-os a ter
capacidade de criação e superação, tornando-os abertos às mudanças e inovações.
O baixo nível de autoestima dos colaboradores representa um perigo potencial para
qualquer instituição e a falta de entendimento
entre gestor e todos os envolvidos tende atrapalhar o desenvolvimento de boas ações, por
este motivo é muito importante determinar o
tipo de aprendizagem levando a construção de
um ótimo ambiente de trabalho, buscando a
excelência na cultura da instituição.
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Para que o gestor consiga enfrentar
mudanças é necessário que sua equipe tenha
uma atitude perante as diversidades que estão
ocorrendo, devendo encarar as inovações de
forma como se fosse um desafio a ser vencido.
A importância de o gestor liderar está
no princípio de formar pessoas que acompanhem o desenvolvimento das atividades
a serem desenvolvidas pela instituição, com
responsabilidade, criatividade, atendendo às
tarefas mais urgentes que possam surgir.
A influência da comunicação facilita a
motivação por esclarecer aos colaboradores o
que deve ser feito, avalia a qualidade do seu
desempenho e orienta sobre o que fazer para
melhorá-la, a interação que ocorre dentro de
um grupo de trabalho é um mecanismo fundamental para que os membros expressem suas
frustrações ou sentimentos de satisfação (ROBBINS, 2007).
De acordo com Serra (2003), a comunicação é uma excelente ferramenta para motivar os funcionários, superar as resistências
a determinada iniciativa, preparar as pessoas
para as vantagens e desvantagens da mudança e dar aos empregados um interesse pessoal no processo.
A comunicação eficaz pode determinar
o tom de um programa de mudança, e é vital
para a implementação desde o início. Isso não
significa, porém, que basta um anúncio bombástico para manter os funcionários sintonizados com o programa. A comunicação deve ser
contínua.
É importante que o gestor tenha extrema agilidade em notar o desenvolvimento de
todos os envolvidos em relação ao aprendizado
das novas mudanças que estão sendo adaptadas no ambiente do trabalho, para isso ocorrer
de forma gradativa não somente depende do
gestor como de toda a equipe desempenhar o
melhor de si dia-a-dia dentro da instituição.
O gestor deve estar preparado para
apoiar e incentivar todos, valorizando o seu
desempenho, e buscar tirar o máximo de sua
equipe, sendo assim, o gestor agrega a função
de coordenar toda a ação pedagógica dentro
da instituição.

Um ótimo gestor sabe ir além, buscar
manter-se atualizado com o intuito de estar
preparado para enfrentar novos desafios, com
isso a importância de realizar pesquisas, avaliar e encarar os desafios que possam surgir
de forma mais segura. Ao analisar os riscos,
buscando eliminar os erros que porventura
possam acontecer.
Uma nova forma de compreender o
processo de comunicação dentro das instituições ou qualquer organização é a humanização no ambiente de trabalho.
Segundo Silva, a humanização das organizações é uma tendência cada vez mais importante e presentes em gestões com visão de
futuro alinhadas às necessidades do mercado.
A comunicação é uma das melhores formas de
humanizar uma organização, visto que conecta
pessoas a um objetivo único.
Antigamente o trabalho era voltado somente para produtividade e para o colaborador
a única forma de motivação para trabalhar era
o salário, agora pensando em questões humanistas as instituições, empresas, organizações
estão voltadas a trabalhar novos temas para
motivação dos seus colaboradores, com a finalidade de amenizar novas mudanças que possam surgir e trazer maiores rendimentos em
relação às atividades a serem desenvolvidas
no ambiente de trabalho.
Para que isso possa ocorrer é necessário adotar práticas de comunicações efetivas e
integradas, apostar em ações de comunicação
interna e de responsabilidade e relacionamento social e ambiental, excelentes ações que
pode fazer com que as organizações mostrem
os seus esforços tanto com seus colaboradores, quanto para a sociedade.
A comunicação dentro de qualquer
instituição é de extrema importância para que
todas as atividades ocorram de forma a obter
benefícios. A humanização pode ter início com
a convivência entre os colegas de trabalho, afinal a maior parte do tempo de um funcionário
é dentro de uma instituição.
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Como conviver com as pessoas em
seu ambiente de atividades? Existem práticas
que podem ser utilizadas no dia-a-dia que surte
ótimos efeitos são elas: ser gentil com os colegas, evitar conflitos, saber escutar, dar sugestões, incentivar as pessoas ao seu redor dentre
outros. Algumas instituições ao admitir novos
colaboradores fazem treinamentos e já discutem a humanização entre as pessoas.

É importante tratar também da autoestima do colaborador, a instituição pode retribuir
seu reconhecimento com novas atribuições de
responsabilidades, planos de desenvolvimento, cursos de aprimoramento, a comunicação
engajada com os demais departamentos, planos de carreiras, dessa maneira, o colaborador
poderá se motivar com essas oportunidades
e buscar mais desafios e aprimoramento de
suas competências.

As instituições podem por meio de reuniões tratarem com seus colaboradores sobre
possíveis problemas que possam estar atrapalhando a rotina em suas atividades, o ouvir é de
extrema importância, em casos podem ocorrer
novas ideias e uma solução que venha a contribuir a instituição e a todos envolvidos nela.

É de extrema importância o colaborador se sentir reconhecido e receber motivação
junto às suas qualidades, com isso, ele se sentirá importante dentro do processo, e terá essa
necessidade atendida. Ficará empenhado em
receber novos conhecimentos, agregar as suas
funções buscando sempre seu crescimento e
O colaborador pode interagir não so- reconhecimento profissional.
mente nos momentos de mudanças, inovações, mas em todas as circunstâncias ele poManter uma comunicação aberta e claderá manifestar suas opiniões o gestor deve ra, apresentar os objetivos da instituição, tamatuar neste momento como um ouvinte e pro- bém são tópicos que contribuem para o bom
curar colher de forma positiva, seus comentá- andamento dos processos.
rios quem sabe em um futuro próspero poderá
A busca por melhores resultados e os
obter recompensas com novas ideias.
desafios do mundo dentro das instituições vive
em constantes mudanças, humanizar as rela“Cada passo do ciclo de vida de um ções é atuar nesta aproximação.
funcionário dentro da empresa oferece uma
oportunidade de melhorar a experiência humana no local de trabalho” (SEIS MANEIRAS DE
HUMANIZAR).
As instituições devem proporcionar aos
funcionários uma integração entre eles, deixá-los cientes que eles podem dar sugestões,
ideias sempre são bem vindas. Investir em pessoas é pensar no crescimento da instituição, a
equipe bem formada vai além das expectativas.
A realização profissional e pessoal
depende de reconhecimento. O colaborador
quando é reconhecido recebe um grande estímulo para continuar a evoluir em suas atividades e buscar sempre melhorar naquilo que lhe
faz a diferença dele junto com os demais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do contexto apresentado é possível evidenciar que as instituições são compostas de colaboradores que em conjunto constituem o desenvolvimento do trabalho, destacando
alguns aspectos sobre mudança organizacional, realizando uma linha de pensamento sobre a
gestão, o ambiente organizacional e a comunicação como sendo o elemento principal para conclusão do objetivo planejado pela instituição.
Desta maneira, o cumprimento profissional depende do entendimento dos problemas
que possam surgir em relação à boa comunicação. O gerenciamento da comunicação é fundamental para a obtenção de resultados adequados, quando os colaboradores estão envolvidos
com as mudanças, na nova cultura e novos valores, ou seja, quando estão compartilhando da
cultura estabelecida através de normas, a maneira que a instituição indica sua forma de realizar
os procedimentos, o relacionamento com os colaboradores se torna mais atraente, as pessoas
se sentem mais valorizadas e importantes para a instituição, proporcionando a satisfação pessoal.
As instituições estão sujeitas às mudanças organizacionais, sendo assim, é de extrema
importância que o gestor entenda a cultura organizacional da instituição, suas crenças e seus
valores, para demonstrar a todos os colaboradores. Evitando que sua equipe realize suas atividades com insegurança, podendo ocasionar futuros problemas a instituição.
O gestor tem um papel importante junto com sua equipe, ao desenvolver a comunicação,
incentivando os colaboradores a ter maior participação diante as mudanças procurando desenvolver as novas rotinas, os novos procedimentos.
É de extrema importância tanto para o desenvolvimento do trabalho como para a criatividade e a motivação, com isso as pessoas passam a ter maior segurança nas suas atividades
e maior responsabilidade e comprometimento nas suas rotinas.
Um ótimo gestor tem um olhar transformador, ele consegue visualizar soluções, consegue inspirar, estimular, orientar e provocar entre os colaboradores um clima que estimule a inovação de criatividade em sua equipe, o trabalho em conjunto traz melhores resultados à instituição.
Um importante tópico a citar é o conhecimento para isso dentro da instituição é estimular
a participação dos colaboradores a realização de treinamentos rápidos, ou mesmo o exercício
de verificar as informações novas por meio de mural, e-mails, comunicações internas, uma estratégia para que cada colaborador obtenha capacitação e crescimento dentro da instituição,
conhecimento adquirido e aprendizado conquistado.
As responsabilidades de um gestor são inúmeras, seu sucesso depende muito do esforço de todos da equipe, porque é a partir da contribuição de cada colaborador que o resultado
em conjunto é realizado.
O gestor não deve ter apenas a competência para gerar resultados, ele precisa saber gerir e investir no potencial de sua equipe, motivando cada um a enfrentar as
situações difíceis que possam surgir, solucionar os conflitos e encontrar
as soluções para os problemas rotineiros na instituição.
Para a instituição obter o sucesso almejado, é necessário
que o gestor esteja sempre conectado ao relacionamento com todos,
quanto mais for à relação, melhores serão os resultados a serem
obtidos. Desta maneira a relação fica livre de obter conflitos entre a
equipe, pois estão sempre trabalhando em conjunto, desenvolvendo
ideias, traçando estratégias sadias. O gestor que tem uma ótima liderança tem o respeito de todos e fortalece o aprimoramento de conhecimentos de forma coletiva.
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O DESENHO INFANTIL COMO FORMA DE
EXPRESSÃO

RESUMO: O objetivo desse artigo é fazer com que os educadores da educação infantil repensem sobre as concepções e metodologias a respeito do desenho da criança, sobre sua prática
e técnicas, valorizando a expressão e a criação da criança, uma vez que a maneira como a
criança brinca ou desenha reflete na sua forma de pensar e sentir. Para tanto, este artigo é
sistematizado a partir de um estudo de cunho bibliográfico, respaldo em autores que historicamente vem contribuindo para o ensino de arte no país. Pretende-se, portanto, reafirmar a
importância da arte e das artes visuais na sala de aula como prática educativa significativa no
desenvolvimento das crianças que se expressam através de seu desenho.

Palavras-chave: Criança; Desenho; Expressividade.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como finalidade mostrar o quanto a Arte Visual, ou seja,o desenho é
importante para a criança, pois através da arte as crianças conseguem expressar
seu sentimento e suas habilidades pelo desenho. Apresentar qual a contribuição
que ela tem dado à escola na formação da criança e no seu desenvolvimento.
Mostrar que para ensinar arte visual o professor deve ter uma formação apropriada (faculdade e cursos na área de artes), pois assim conseguirá oferecer diversas obras/conteúdos
para os alunos e não somente pedir para que eles copiem o que já está pronto.
Tendo em vista que o professor deve despertar o interesse das crianças sobre as aulas
de artes visuais desde a primeira fase, deixando claro que o mesmo deve transformar o conteúdo em brinquedo, uma vez que o brinquedo estimula a capacidade da criança de aprender e
faz com que ela tenha apreciação artística e interesse pela leitura dos diversos tipos de artes
(escultura, pintura e arquitetura).
É importante destacar que o trabalho educacional com Artes Visuais não visa formar
artistas, mas ampliar a capacidade criativa dos alunos e possibilitar que eles conheçam a linguagem artística e tenham um olhar sensível para o mundo, aprendendo a representá-lo.
Para o desenvolvimento deste artigo serão trabalhados alguns autores (as) como: Fusari
e Ferraz (2001), Hernández (2007), entre outros. O objetivo deste artigo é propor novas formas
de ver a Arte Visual na educação infantil, a Lei de Diretrizes e Bases – de 1961 nº 5.692/71 e a
lei nº 9394/96 – serão também de extrema importância para a pesquisa.
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ARTE VISUAL
A arte visual é tradicionalmente estudada pelos desenhos, pintura, gravura, escultura,
enfim, sob o ângulo da visão uma vez que cada
uma dessas modalidades artísticas revelam-se
diferentemente no âmbito visual, mas, todas se
compõem de expressões e representações da
vida.
Para tanto, o professor deve levar em
consideração o contato que os alunos têm
com o universo de visualidade do mundo contemporâneo, ou seja, deve pensar em aulas
que possibilite modos de observar, expressar e
comunicar das crianças. Ainda de acordo com
as autoras, o homem faz, cria e inventa formas
que entendem melhor as manifestações artísticas visuais e, consequentemente, poderemos
compreendê-las nas suas inserções culturais.
Pensar nessa intermediação de fazer
do cotidiano, do pensar, do construir em artes visuais deve-se estudar os elementos de
visualidade e algumas das modalidades compositivas que estão presentes na maioria das
formas. O conceito que temos de espaço está
relacionado à nossa ambiência visual, isto é,
quando observamos objetos, pessoas, pinturas, são feitas segundo mobilizações de experiências visuais já decodificadas. “[...] neste
processo, encontram-se nuances visuais das
inter-relações existentes entre os dois espaços:
o da massa espacial e o definido pela área externa e ambiência” (FUSARI e FERRAZ, 2001,
p. 83).
Ainda de acordo com estas autoras
(2001, p. 84), quando a organização espacial
resulta na integração simultânea entre duas dimensões (altura e largura) está diante da superfície. “[...] Logo, a superfície é um elemento
plástico que se articula como plano, área ou
14 pelas linhas de seus limites, cuja organização pode criar efeitos de maior ou menor movimento, tensão, repouso”.

Outro aspecto a ser considerado é a
possibilidade das áreas delimitadas possuírem cor, textura, luz e sombras próprias. Dessa
maneira verifica-se que é possível perceber a
presença de elementos visuais na arte, no cotidiano, na natureza, onde se apresentam em
várias situações indicadas por movimentos (reais ou aparentes) direções, ritmos, contrastes,
tensões, entre outros.
É necessário vivenciar atividades práticas, nas quais se possa lidar diretamente
com a linguagem visual para saber expressar,
comunicar, enfim, pensar visualmente. O ensino das artes visuais Pensando o Currículo De
acordo com Cava (2009, p. 66) “o homem,
desde o período mais tenro de sua vida, busca
formas de expressão, comunicar-se, dar sentido a algo, procura superar sua individualidade,
suas limitações, ou seja, procura um mundo
repleto de significação”.
Assim, através do processo perceptível
que é à base do professor de conhecimento e
recriação do mundo, o homem toma consciência de seu universo. Conforme Cava (2009),
o artista, através de sua obra, revela e interpreta componentes desta sociedade. Vygotsky
(2003 apud CAVA, 2009, p. 67) afirma que “o
artista é um indivíduo insatisfeito com o mundo à sua volta e pela sensação de impotência
em intervir na realidade acaba por transformar
suas angústias em arte”.
Ao compartilhar com essa mesma
perspectiva Ferraz e Fusari e Argan (1993,
1996, apud CAVA, 2009, p. 67) entendem que
a arte acontece em formas particulares de manifestações de atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em que
vivem “estas manifestações possibilitam que o
homem transcende as limitações das ocorrências do dia a dia, levando-o a descobrir novas
maneiras de ver tudo o que o circunda”.
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Deste modo, estes autores entendem a
arte como produto de embate entre o homem
e o mundo, é através dela que o indivíduo interpreta, descobre e recria sua realidade, a fim de
compreender o contexto que o circunda e relacionar-se com ele. Estudar, em sala de aula, as
obras dos grandes mestres da história da arte
previamente admirados pelos alunos ou passíveis de serem admirados por eles, certamente
constitui uma atitude muito mais “tranquila” do
que se aventurar a olhar para as produções
mais recentes, que exigem do espectador uma
postura muito mais participativa, extrapolando
muito os limites do deleite com o belo, pois:
“Se continuar a ser negligenciada pela escola,
a arte contemporânea permanecerá acessível
a apenas um número restrito de pessoas, um
grupo privilegiado que se sobrepõe a grande
massa de espectadores impossibilitada de
compreender essa tendência artística” (BARBOSA, 1992, p. 184).

Vale ressaltar que a cada objetivo, podem-se relacionar conteúdos de vários tipos a
diferentes ações de aprendizagem dos estudantes. Ao fazer arte, ao apreciar e ao refletir
sobre a arte, o aluno pode assimilar conteúdos
que correspondem a esse objetivo. Portanto,
para este autor (2003, p. 26) “os conteúdos
são capacidades e respondem ao que se quer
ensinar, são inter relacionados, mas podemos
analisá-los separadamente para melhor compreender sua natureza”.
Ainda de acordo com Iavelberg (2003)
“os currículos passam a priorizar a questão da
diversidade nas estratégias individuais que os
alunos constroem para aprender e para contemplar conteúdos no âmbito da tipologia dos
conteúdos” (p. 35). Pois, saberes de diferentes
naturezas são organizados para estruturar as
experiências de aprendizagem dos estudantes,
e as orientações didáticas passam a considerar os métodos de aprendizagem desses saberes pelos estudantes. Na década de 1990, a
formação de currículos e programas deixa de
ser responsabilidade apenas dos supervisores,
coordenadores e técnicos da secretaria.

Portanto, a arte contemporânea não
deve ser descuidada e cabe ao professor de
arte familiarizar-se com a história da arte e com
a arte contemporânea, e isso será possível a
partir do momento que frequentar exposições
e acompanharem as publicações sobre o asOs professores devem participar do
sunto, pois cabe ao educador a tarefa de au- processo direta ou indiretamente e, em um sexiliar o aluno a produzir uma leitura crítica das gundo momento, como parcerias permanentes
obras com as quais irá interagir.
e reformuladoras do documento local. Segundo Iavelberg (2003, p. 37) “a divisão por ciclos
“O currículo precisa ser concebido torna mais elástico aquilo que se espera de
como um projeto em permanente transforma- cada série. A diversidade, resultante de ritmos
ção, na qual a visão de educação e o papel pessoais, históricos escolares e culturas de
da escola são constantemente reorientados, origem, não será um fator de limitação”. Porsegundo os avanços teóricos e práticos dos tanto, cabe ao professor o papel de promotor
temas e das questões a ele conectados” (IA- da aprendizagem, através do planejamento de
VELBERG, 2003, p. 25). Isto é, o currículo suas ações e da articulação entre a construção
deve estar sempre em transformação uma vez do projeto educativo-institucional e a do projeto
que os professores e as escolas estão sempre curricular.
sendo orientados e “atualizados” conforme os
avanços teóricos.
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sas, a natureza e os objetos à sua volta. Sentir,
perceber, fantasiar, imaginar, representar fazem
Do ponto de vista de Ferraz e Fusari parte do universo infantil e acompanham o ser
(1993), compreender o processo de conheci- humano por toda vida”.
mento da arte pela criança significa mergulhar
No que se refere aos aspectos percepem seu mundo expressivo, por isso é preciso
tivos da criança, as obras de Vygotsky (1987) e
saber por que e como ela o faz. Portanto:
Morozova (1982) (apud Ferraz e Fusari, 1993)
A criança se exprime naturalmente tanto do pon- trazem grandes contribuições para o aprofunto de vista verbal, como plástico ou corporal e sem- damento dessas ideias. Vygotsky (1987) fala:
pre está motivada pelo desejo da descoberta e por “na precocidade da “percepção de objetos resuas fantasias. Ao acompanhar o desenvolvimento ais”, com suas formas e significados”. Morozoexpressivo da criança, percebe-se que ele resulta va (1982) fala que: “a percepção cognitiva tem
das elaborações de sensações, sentimentos e per- uma grande importância, tanto para a criação
cepções vivenciadas intensamente. Por isso, quan- como para qualquer atividade infantil”.

A EXPRESSIVIDADE INFANTIL

do ela desenha, dança e canta o faz com vivacidade
e muita emoção (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 55).

Assim a expressão infantil é a mobilização para o exterior de manifestações interiorizadas que formam um repertório constituído de
elementos cognitivos e afetivos. Assim, desde
bem pequenas as crianças vão desenvolvendo
uma linguagem própria, traduzida em signos e
símbolos.
Para a criança, essa linguagem ou comunicação que ela exercita com parceiros visíveis ou invisíveis, acontece junto com seu desenvolvimento afetivo, perceptivo e intelectual
e resulta do exercício do conhecimento da realidade. Nessa mesma linha de raciocínio Pillar
diz que:
Em seu trabalho, a criança constrói noções a partir das
vinculações que estabelece com o que foi percebido nas
suas experiências sensoriais e motrizes. Esta acumulação de impressões sobre o que a rodeia e que vai constituir-se com base sobre a qual se organizam suas habilidades perceptivas e expressivas (PILLAR, 1988, p.16).

Conforme Ferraz e Fusari (1993, p. 56)
um dos compromissos do professor é, adequar
o seu trabalho para o desenvolvimento das expressões e percepções infantis. Através desse
trabalho podem-se enriquecer suas experiências de conhecimento artístico e estético, e isto
se dá quando: “elas são orientadas para observar, ver, ouvir, tocar, enfim perceber as coi-

Em ambos os casos, durante as criações as crianças vão aprendendo a perceber
os fenômenos a sua volta. Elas aprendem a
nomear esses fenômenos, sua utilidade, seus
aspectos formais ou qualidades estéticas, bem
como a conhecer suas principais funções.
Mas, para que isso ocorra, é necessária a colaboração do outro, do professor, dos pais, pois,
sozinha, ela nem sempre consegue atingir as
diferenciações, muitas vezes, sua atenção é dirigida às características não-essenciais e sim
as mais destacadas das imagens, onde muito das vezes são as imagens mais brilhantes,
mais coloridas, mais estranhas.
Compete ao professor ajudar a criança
a perceber também outras qualidades formais
e a ver o conjunto dos elementos que compõem o objeto, a imagem, o som e a cena. No
campo da visualidade o essencial é o desenvolvimento da visão, que faz conhecer as principais qualidades das coisas e a discriminá-las.
Mas, nem sempre o que se vê tem correspondência exata com o real.
Assim, é visto a importância de trabalhar com as crianças a observação e a análise
usando-se o aspecto físico, pois através desta
observação as crianças conseguem desenvolver suas percepções pessoais, principalmente
para ampliar as suas leituras do mundo.
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Para as autoras, é importante explicar
o processo imaginativo das crianças, com isso
destacam alguns pontos: O primeiro aspecto é
entender que a atividade imaginativa é uma atividade criadora por excelência, ou seja, a imaginação se constitui de novas imagens, ideias
e conceitos.

Os nomes dados às etapas do desenvolvimento gráfico infantil serão baseados em
Piaget (1975). A forma de uma criança conhecer o objeto passa por significativas transformações em sua evolução no processo de
adaptação ao meio a que se dá por seguidos
movimentos de equilibração.

Inicialmente, predomina-se a ação nas
reações com o objeto, é o período sensório
motor, que se estende até os dezoitos meses
aproximadamente, nesse período, segundo Piaget (1975), o desenho é totalmente involuntário, os movimentos são desordenados, porém
proporciona prazer (som do giz deslizando no
Com isto, o processo imaginativo ad- papel, o gesto o movimento do braço).
quire autonomia e diversos graus de compleNa fase seguinte, período pré-operaxidade quanto maior a variedade de experiêncional, a criança ainda não opera mentalmente
cias, maior a possibilidade para a atividade
sobre os objetos, o que só conseguirá fazer
criadora e imaginativa. O segundo aspecto é
a partir de aproximadamente sete anos e de
reconhecer que a produção imaginativa tem
acordo com este autor, essa é a fase dos porrelação com a realidade, e é também constiquês, onde a criança adora encher folhas com
tuída de novas elaborações, entre as quais as
desenhos (muita gente, carros, animais).
afetivas e as sociais, o que a torna singular. O
terceiro ponto é considerar o resultado do proNesta fase surge o caráter semiótico,
cesso imaginativo.
isto é, do símbolo, da representação. Portanto,
Vygotsky (1990, p.17), ao falar da imaginação, chama a atenção para a sua infinita
possibilidade de poder “criar novos graus de
combinações, mesclando primeiramente elementos reais [...] combinando depois imagens
de fantasia [...] e assim sucessivamente.”

é visto que evolução do desenho compartilha
o processo de desenvolvimento, passando por
etapas que caracterizam a maneira da criança
se situar no mundo. Nessa mesma linha de raciocínio Vygotsky (1991), comenta a experiência de “certo grau de abstração” na atitude da
criança que desenha, ao liberar conteúdos de
sua memória, reconhece o papel da fala nesse
processo, afirmando que a linguagem verbal é
a base da linguagem gráfica constituída pelo
Segundo o desenho Infantil Segundo desenho.
Cava (2009, p. 9), as crianças têm necessidade de desenhar e desde o final do século XIX,
Embora focalize diferentes aspectos do
muitos teóricos se dedicaram a entender es- desenho, as concepções dos dois autores, a
sas marcas fascinantes feitas por elas, os mo- saber, Piaget (1975) focaliza o sujeito do ponto
tivos que as levam a mudarem seus rabiscos. de vista epistêmico e Vygotsky (1991) contem“Como o grafismo infantil é uma das formas pla o ponto de vista social, eles aproximamde expressividade da criança, entendemos ser -se em relação à importância do desenho no
relevante para a práxis do educador conhecer processo de desenvolvimento da criança e a
as etapas do desenvolvimento gráfico infantil”. característica de que a criança desenha o que
a interessa, representando o que sabe de um
objeto.
De maneira geral, para as crianças pequenas, o fazer e a apreciação em cada uma
das linguagens artísticas devem estar ligados
às atividades lúdicas. Experimentando ludicamente a observação e o contato com as formas de diversos materiais artísticos as crianças se expressam, ao mesmo tempo em que
desenvolvem suas potencialidades estéticas.
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Também pesquisando o papel do desenho na construção de conhecimento, Pillar
(1996, p.51) afirma que “[...] ao desenhar, a
criança está inter-relacionando seu conhecimento objetivo e seu conhecimento imaginativo”. E, simultaneamente, “[...] está aprimorando esse sistema de representação gráfica”.
Ao comparar diferentes procedimentos de
desenhar, a autora ressalta a importância do
desenho espontâneo para a compreensão das
ideias das crianças pesquisadas, pois “[...] permitiu que se coletassem dados sobre a natureza e função do desenho durante o processo de
apropriação dessa linguagem”.
Para tanto, o desenho espontâneo propicia conhecer o universo simbólico da criança
e é importante, pois, a criança experimenta de
modo criativo a sua expressão sem a intervenção do adulto e cabe ao professor observar,
acompanhar e estimular o desenvolvimento
gráfico de seus alunos, sempre incentivando
para posteriormente a própria criança contar a
história do seu desenho.
Contudo, Coll (2000 apud CAVA,
2009), salienta o poder da interpretação da
imagem visual. O desenho propicia a oportunidade de que o mundo interior se confronte
com o exterior, isto é, a observação do real se
depara com a imaginação e o desejo de significar. Para esta autora, esses códigos visuais
são importantes para as pessoas se conduzirem para diversos locais com independência.

evitar que “[...] do desenho-certeza se passe a
certeza de não saber desenhar”.
Propõe-se, assim, a observação atenta que envolve até mesmo a posição espacial
que permite a adequada visibilidade, forma de
compreensão do desenho da criança, evitando interpretações precipitadas. Assim, sobre a
representação espacial presente no desenho,
Ostrower (1995, p. 173- 174) destaca seu caráter de linguagem universal, pois é sustentada
por vivências comuns a todos os seres humanos.
A autora refere-se ao caráter de metalinguagem que é a linguagem de formas de
espaço, pois: “[...] as formas de espaço constituem tanto o meio como o modo de nossa
compreensão. [...] fornecendo as imagens para
nossa imaginação, o espaço se torna mediador
entre a experiência e a expressão.” E essa linguagem que se constitui o “referencial ulterior”
da linguagem verbal, motivo pelo qual a autora
comenta que qualquer que seja a língua, “[...]
é preciso recorrer a imagens do espaço a fim
de tomar conhecimento de algo e comunicá-lo
a outros”.

Para tanto, possibilita a ampliação da
compreensão e da valorização do desenho espontâneo infantil e deixa claro a importância da
atividade de desenhar para a elaboração conceitual dos objetos e eventos pelas crianças.
O jogo e a brincadeira nas aulas de Arte Conforme Ferraz e Fusari (1993), tem sido mais
Portanto, o desenho é estímulo para do que discutida a relevância e o significado
exploração do universo imaginário, e a autora do jogo, do brinquedo e da brincadeira para a
ressalta ainda, que o desenhar envolve diferen- criança.
tes operações mentais, selecionar, relacionar
estímulos e representar podem favorecer a forDe um lado há a amenidade do divermação de conceitos.
tir-se; do outro, a seriedade da coisa feita com
cuidado, com muita importância, pelo caráter
Moreira (1984, p. 51) quando analisa que a envolve. As atividades lúdicas são tamas implicações relativas à escolarização, acen- bém indispensáveis à criança para apreensão
tua a necessidade do respeito ao desenho in- dos conhecimentos artísticos e estéticos uma
fantil não apenas pelo espaço de liberdade de vez que possibilitam o exercício e o desenvolviexpressão que constitui, como também pela mento da percepção, da imaginação, das fansua condição de linguagem. Ela ressalta a im- tasias e dos sentimentos.
portância da escola, em particular a pré-escola,
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O brincar nas aulas de arte pode ser
uma maneira prazerosa e até ajuda as crianças
a compreender e assimilar mais facilmente o
mundo cultural e estético. Outro ponto é que
a prática artística é vivenciada pelas crianças
pequenas como uma “atividade lúdica, onde “o
fazer” se identifica com “o brincar”, e imaginar
com a experiência da linguagem ou da representação” (FERRAZ e FUSARI, 1993, p. 84).

Para o autor todo tipo de brincadeira está embutido de regras, assim, a criança
aprende a regular seu comportamento pelas
reações, quer elas pareçam agradáveis ou não.
Para este autor o brincar é essencial para o
desenvolvimento cognitivo da criança, pois os
processos de simbolização e de representação
a levam ao pensamento abstrato.

Portanto a brincadeira, o jogo são atividades específicas da infância, em que a crianContudo, chama-se a atenção dos pro- ça recria a realidade usando sistemas simbófessores que forem lidar com a arte junto às licos.
crianças, pois precisam conhecer um pouco
mais sobre a função e o desenvolvimento dos
Essa é uma atividade social, com conjogos e brincadeiras na vida infantil e principal- texto cultural e social. É uma atividade humamente, saber interligá-los nas aulas escolares na criadora, na qual a imaginação, a fantasia
e realidade interagem na produção de novas
pois:
possibilidades de interpretação, de expressão
A ação de brincar é muito importante na infância por- e de ação pelas crianças, assim como de noque “cria uma zona de desenvolvimento proximal da vas formas de construir relações sociais com
criança”. Quando brinca, a criança modifica os hábi- outros sujeitos, crianças e adultos.
tos e comportamentos usuais, mostrando-se mais e
em maior grandeza. No brinquedo é como se ela fosse
maior do que é na realidade (VYGOTSKY, 1989, p. 117).

O jogo é uma maneira de as crianças
interagirem entre si, vivenciarem situações, manifestarem indagações, formularem estratégias
e, ao verificarem seus erros e acertos, poderem reformular sem punição seu planejamento e suas novas ações. porém, a modernidade
tem interferido nesta função criativa do brincar
uma vez que as crianças têm optado por jogos
tecnológicos e mecanizados.

Ainda de acordo Ferraz e Fusari (1993,
p. 85), brincar na infância é o meio pelo qual a
criança organiza suas experiências, descobre
e recria os seus sentimentos e pensamentos a
respeito do mundo, das coisas e das pessoas
com as quais convive. Por isso, “quanto mais
Mas, para que o brincar seja mais efiintensa e variável for a brincadeira e o jogo,
mais elementos oferecem para o desenvolvi- caz na sua função de desenvolvimento subjetivo e objetivo da criança, não podemos perder
mento mental e emocional infantil”.
de vista sua característica primordial e fundaAssim, o brinquedo contém todas as mental que é a de dar o lugar da criança de
tendências do desenvolvimento de forma con- sujeito, ou seja, permitir que ela possa criar e
recriar situações e normas exercendo sua indidensada, sendo ele mesmo, uma grande fonte
vidualidade e se desenvolvendo com isso.
de desenvolvimento. Vygotsky (1991) afirma
que o desenvolvimento da criança ocorre ao
E que a criatividade aflore, inclusilongo da vida e segundo este autor a crian- ve na tentativa de se fazer sujeito mediante
ça usa as interações sociais como formas de as circunstâncias atuais. A arte e o jogo são
acesso a informações e por isso aprendem concebidos, como recursos pedagógicos que
que a brincadeira, mesmo sendo livre e não colaboram no desenvolvimento das capacidaestruturada, possui regras.
des humanas das crianças, tornando-as mais
sensíveis, comunicativas, imaginativas e mais
atentas a tudo que as cerca.
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A atividade lúdica é uma forma de
LINGUAGENS VISUAIS NAS AULAS DE
expressão e apropriação do mundo das relaARTE COM CRIANÇAS
ções, das atividades e dos papéis dos adultos.
A criança, por intermédio dessas atividades,
Se pretender trabalhar as linguagens
atua, mesmo que simbolicamente, nas diferenvisuais na escolarização artística infantil, é pretes esferas humanas, reelaborando sentimenciso caracterizar quais conceitos são essentos, conhecimentos, significados e atitudes.
ciais para integrá-los aos já conhecidos pelas
Segundo Vygotsky (1991, p. 97), a crianças. Isto implica definir também os procecriança, quando brinca, demonstra e assume dimentos e técnicas pedagógicas a serem utilicomportamento mais desenvolvido do que zados nas atividades de ver depreciativamente
aquele que tem na vida real. As atividades lú- e expressar prazerosa e ludicamente as formas
dicas oportunizam situações de atuação coleti- visíveis.
va, possibilitam imitações de comportamentos
mais avançados com as semelhanças, exercíA brincadeira também contribui de macio de funções e papéis para os quais a crian- neira significativa para o desenvolvimento da
ça ainda não está apta, o conhecimento e o linguagem, pois requer da criança um determicontato com objetos reais e com aqueles cria- nado nível de desenvolvimento de comunicados para atender aos seus desejos de experi- ção verbal. Nas situações lúdicas, as crianças
mentação.
são instigadas a expressar suas vontades e
suas intenções de forma compreensível.
A atividade lúdica exerce grande influência na formação dos processos psíquicos
As necessidades de comunicação e de
voluntários, pois a criança necessita desenvolver, ao brincar, a concentração e a atenção. se fazer compreender impulsionam o exercício,
As situações de brincadeira exigem uma maior o aperfeiçoamento e o desenvolvimento coerente da linguagem. A brincadeira, atividade
concentração.
principal no período pré-escolar, caracteriza-se
A brincadeira exerce, de acordo com pelo predomínio da imaginação sobre a regra,
o autor, uma grande influência no desenvolvi- no final do período pré-escolar, evolui para o
mento da personalidade, pois, ao praticá-la, predomínio da regra sobre a imaginação, transa criança passa a conhecer as condutas, os formando-se em jogo de regras. Transforma-se
papéis sociais e as interações dos adultos, e num espaço fértil para a aprendizagem e deesse conhecimento serve de modelo de refe- senvolvimento de outras capacidades, fundarencial para a sua própria conduta, promoven- mentais nesse estágio de desenvolvimento indo as qualidades indispensáveis para o estafantil.
belecimento das interações atuais e futuras
com seus semelhantes.
As atividades lúdicas retratam a variada realidade que cerca as crianças. Os argumentos vivenciados e os conteúdos dessa
atividade são retirados das diversas atividades
humanas, entre outras, do trabalho, do lazer,
das relações interpessoais, dos objetos e dos
fatos relevantes da época em que vivem. Quanto mais a criança amplia os conhecimentos da
realidade, mais ricos e variados são os argumentos e os conteúdos usados nas brincadeiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se um distanciamento entre o desejo do professor de ensinar Arte e o interesse
do aluno em aprender, por esse motivo é de suma importância que professores do ensino infantil dêem maior ênfase nas Artes Visuais e se preocupem de verdade com o aprendizado das
crianças. Para que os educadores não cometam mais erros tradicionalistas, como tem ocorrido
há muito tempo.
A arte visual contribui na construção do conhecimento sensível da criança, ajuda a trabalhar a coordenação motora, e ajuda a ampliar suas leituras de mundo. Ela pode ser considerada uma expressão do universo cognitivo e afetivo de cada um, pois revelam o que sentem e
pensam.
A arte pode ser uma reelaboração da realidade, pois cada pessoa vê uma mesma coisa
de maneira diferente e reconstrói usando formas, ritmos, linguagens e elementos diversos.
Portanto, em hipótese alguma os trabalhos infantis devem ser comparados com os de
nenhuma outra criança, pois cada uma aprende no seu limite e no seu tempo. Sabe-se que muita
coisa mudou em relação à Arte Visual, mas ainda precisa melhorar, pois há muitos professores
que interpretam e ensinam a Arte como cópia/mera reprodução, impedindo assim a criança de
pensar e desenvolver a sua habilidade diante do desenho.
Contudo, a atuação do educador é fundamental no apoio ao processo, cuidando da
condição de liberdade de expressão e sustentação da manifestação. Vale ressaltar ainda que as
atividades lúdicas são indispensáveis à criança para apreensão dos conhecimentos artísticos e
estéticos, uma vez que possibilitam o exercício e o desenvolvimento da percepção, da imaginação, das fantasias e dos sentimentos.
E as brincadeiras na infância é o meio pelo qual a criança organiza suas experiências,
descobre e recria seus sentimentos e pensamentos a respeito do mundo, pois o brincar nas
aulas de arte pode ser uma maneira prazerosa de a criança experimentar novas situações e
ajudá-la a compreender e assimilar mais facilmente o mundo cultural. Portanto, conclui-se que o
papel dos educadores é de valorizar cada vez mais o ensino de Arte e mostrar o quanto as Artes
Visuais são importantes para a criança, principalmente nas fases iniciais.
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A NARRATIVIDADE EM MEMÓRIAS DE
UM SARGENTO DE MILÍCIAS: PLANO DA
ENUNCIAÇÃO E DO ENUNCIADO

RESUMO: Pretende-se discutir neste artigo a contextualização narrativa da obra literária Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida com intuito de buscar
desvendar a voz narrativa no já citado romance. Para isso, desenvolver-se-á o texto em três
partes: a primeira terá como foco de análise a enunciação e a segunda os elementos do enunciado que busque revelar o nível fabular (história: enredo); as personagens e as circunstâncias
de tempo e espaço, no livro já citado. Por fim, na terceira parte ainda falaremos um pouco
sobre a importância desta obra para a construção de uma identidade nacional. Utilizaremos
como aporte teórico a crítica estruturalista dos estudos de Salvatore D’Onofrio, Gérard Genette, Jonathan Culler e Stuart Hall para consensuar que a compreensão da história acontece
a partir do desvendamento da estrutura da mesma.

Palavras-chave: Enunciação; Enunciado; Narrativa; Personagem.
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INTRODUÇÃO
Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar uma variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos
entre substâncias diferentes, como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas narrativas: a
narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto
ou pela mistura ordenada de todas essas substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na
novela, na epopéia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. Além disso, sob essas formas quase infinitas, a
narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades [...] internacionais,
trans-histórica, transcultural, a narrativa está aí, como a vida (ROLAND BARTHES apud D’ONOFRIO, 1995, p. 53).

N

arrar é contar uma história, seja ela real ou fictícia. É, sobretudo, a arte milenar
de descrever determinado acontecimento, de transpor feitos, hábitos, costumes e
conquistas, numa sequência de ações que envolvem personagens no tempo e no
espaço. É a atividade humana que revela o acontecido, o vivido, ou sonhado, ou imaginado, o
acreditado, enfim, é o método de contar um ou vários fatos.
Tem-se como exemplos de narrativas o romance, o conto, a novela, uma crônica, bem
como, um poema, uma história em quadrinhos, uma letra de música, ou ainda, uma notícia de
jornal, dentre outros, desde que apresentem uma sucessão de acontecimentos, de fatos.
Propõe-se neste trabalho, acima de tudo, discutir sobre narração, narrativa e história,
objetivando mostrar a estrutura discursiva do romance “Memórias de um Sargento de Milícias’’,
cujo autor é Manuel Antônio de Almeida, para vislumbrar daí uma compreensão efetiva da obra.
Buscar-se-á também, discutir como se engendra a narratividade no romance supracitado, descrevendo a enunciação e o enunciado da obra.
A produção deste artigo se deu a princípio com a escolha e leitura de reconhecimento,
seguida de uma releitura atenta da obra, destacando trechos que possibilitasse a fundamentação e compreensão do tema abordado. Paralelamente deu-se início ao levantamento bibliográfico que auxiliaria e ampliaria a visão do leitor sobre a obra. Por fim, a redação e revisão, levando
em conta as impressões pessoais e as leituras dos autores encontrados com a pesquisa bibliográfica.
Para uma melhor compreensão, estruturou-se este artigo em três partes. A primeira parte
foi intitulada da Enunciação, onde se faz uma análise teórica, tendo como destaque, o Narrador
e o Narratário.
O segundo ponto de discussão foi intitulado do Enunciado, em que é desenvolvida uma
discussão que busque revelar o nível fabular (história: enredo); as personagens e as circunstâncias de tempo e espaço, no livro já citado.Por fim, na terceira parte, com o título A questão da
identidade nacional em Memórias de um Sargento de Milícias, falaremos sobre a importância
desta obra na busca de construir uma identidade genuinamente brasileira.
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DA ENUNCIAÇÃO

NARRADOR

Antes de adentrar na discussão da
obra Memórias de um Sargento de Milícias, é
necessário discorrer sobre os aspectos que
identificam a narratividade, justamente porque é exatamente isto que se almeja discutir
e apontar nesse romance. Isso para que haja
uma total compreensão do que se aponta no
texto em análise.

Sabe-se que há duas categorias de
narrador: o narrador pressuposto e o narrador-personagem. A primeira, segundo D’Onofrio,
“apresenta várias modalidades de narrador:
onisciente neutro, onisciente intruso, onisciente seletivo e narrador-câmera” (1995, p.59).
Dessas modalidades, procurar-se-á afixar no
narrador onisciente intruso, visto que, este tipo
é o que predomina na obra Memórias de um
Atendo-se à estrutura da narrativa lite- Sargento de Milícias.
rária pode-se afirmar que essa se apresenta,
distintamente, em dois planos: o do discurso
O narrador onisciente intruso é aquele
ou da narração, denominado plano da enuncia- que julga saber tudo a respeito das personação; e o da fábula ou da diegese, comumente gens, que esmiúça os seus íntimos, o ambiendenominado plano do enunciado.
te, tanto no presente como no passado, entretanto, esse tipo destaca-se pela interrupção da
Dentro do plano da enunciação tem-se “narração dos fatos ou descrição de personaduas entidades correlatas, o narrador e o nar- gens e ambientes para tecer considerações e
ratário. D’Onofrio julga ser crucial a percepção emitir julgamentos de valor” (D’Onofrio, 1995,
de quem narra o que se passa num romance p.60).
ou conto, já que, para ele “o narrador não é o
autor” (1995, p.54) e sim, “uma personagem
Conforme foi dito anteriormente, Mede ficção em que o autor se metamorfoseia” mórias de um Sargento de Milícias é um ro(D’ONOFRIO, 1995, p.54).
mance que tem como predominância o narrador onisciente intruso, que sabe por menores
É importante dizer que autor e narrador a vida das personagens. Para comprovar tal
possuem realidades completamente distintas. afirmação, tem-se como exemplo os seguintes
O narrador conforme D’Onofrio, é um ser ficcio- trechos:
nal, e apesar de autônomo, não passa de uma
fantasia criada pelo o autor, portanto, como Cumpre-nos dizer alguma coisa a respeito de uma perafirma D’Onofrio, “As idéias, os sentimentos, a sonagem que representará no correr desta história um
cosmovisão do narrador de um texto literário importante papel, e que o leitor apenas conhece, pornão coincidem necessariamente com o ponto que nela tocamos de passagem no primeiro capítulo:
de vista do autor” (1995, p.54). Roland Bar- é a comadre, a parteira que, como dissemos, servirá
thes apud D’Onofrio (1995, p. 55) advoga que de madrinha ao nosso memorando (I Parte, VII, p.31).
“quem fala (na narrativa) não é quem escreve
(na vida) e quem escreve não é quem é.” O au- Os leitores estarão lembrados do que o compadre
tor é um ser real, criador de um ser imaginário, dissera quando estava a fazer castelos no ar a respeito do afilhado, e pensando em dar-lhe o mesmo
o narrador.
Depois de, supostamente, dirimidas as ofício que exercia, isto é, daquele arranjei-me, cuja
dúvidas a respeito do autor e narrador, passa- explicação cuja explicação prometemos dar. Va-se agora a discutir a figura do narrador e do mos agora cumprir a promessa (I Parte, IX, p.36).
narratário no plano da enunciação, tomando
como foco de análise, o romance Memórias de
um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de
Almeida.
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Observe que nas citações acima, o
narrador, nos dois casos, chama atenção do
leitor para retomar o assunto. Esse recurso intrusivo e inovador da obra Almeidinha, é bastante encontrado nas obras do Machado de
Assis. “Um homem alto, não muito gordo, com
ares de moleirão; tinha o olhar sempre baixo,
os movimentos lentos, e a voz descansada e
adocicada” (I Parte, V, p.25): “Era a comadre
uma mulher baixa, excessivamente gorda, bonachona, ingênua ou tola até um certo ponto, e
finória até outro; vivia do ofício de parteira, que
adotara por curiosidade e benzia de quebranto; todos a conheciam por muito beata e pela
mais desabrida papa-missa da cidade” (I Parte,
VII, p.31).
Avalie agora a descrição que faz
o narrador das personagens Major Vidigal e a
Comadre. Sobretudo, a segunda, a qual o narrador demonstra ter um profundo conhecimento.
É interessante dizer que, o foco
narrativo, da obra almedina, apresenta-se, ora
na terceira pessoa do singular, ora na primeira do plural, com um narrador onisciente, que
interfere no texto, faz observações e busca
contato com o leitor (tentativa de diálogo). Isso
acontece no decorrer do livro.
Esse narrador observador, intruso, onisciente, bem humorado, que interfere na
narrativa, seja em forma de ironia, ou como sarcasmo, é o que se ver no capítulo XX da II Parte, quando a personagem Teotônio faz mímicas
e caretas, imitando o Major Vidigal, busca a
cumplicidade do leitor, o incluindo, de certa forma, na história.
Quanto à segunda categoria, a saber, o narrador-personagem, conforme D’Onofrio é o “ente ficcional que, dentro do texto literário, assume o papel de narrador.” (1995,
p.620). As focalizações são centradas nele, e
o romance normalmente é narrado em primeira
pessoa.
D’Onofrio aponta vários tipos de
narrador-personagem: o narrador-protagonista;
o narrador-personagem secundário e o narrador-testemunha. Há ainda, um tipo de narração
muito utilizada na literatura, é a dramática que
como afirma D’Onofrio: “É a técnica que o gê-

nero narrativo usurpa do gênero dramático, do
teatro, onde não existe um narrador específico,
mas todas as personagens, através do diálogo,
funcionam como narradores e destinatários da
mensagem” (1995, p.63).
Essa técnica narrativa fora também utilizada por Manoel Antônio de Almeida,
em Memórias de um Sargento de Milícias conforme se verá a seguir no seguinte fragmento:
- Então que gente é esta com que te
achas aqui de súcia?
- É minha gente.
- Tua gente?
- sim, pois não vês aquela moça morena que ali está?
- Sim, e então?
- Ora!...
- Pois tu casaste?
- Não... mas que tem isso?
- Ah!... estás de moça!
- E tu?
- Eu... ora nem te digo... morreu meu
padrinho.
- Sim, ouvi dizer.
- Fui para casa de meu pai... e de repente, hoje mesmo, brigo lá com a cuja dele
corre de espada atrás de mim, e eu safo-me.
Parei ali adiante, e as gargalhadas que vocês
aqui davam...
- Sei do resto... E agora tu não tens
para onde ir?
- Homem, eu ia ver...
- ver o quê?
- ver por aí...
- Por aí, pra onde?
- nem mesmo eu sei... (II Parte, VII,
p.102).
A dramatização, ou como se ver, o
discurso direto, elimina a figura do narrador, e
põe o leitor em contato direto com o universo
narrativo.Por fim, D’Onofrio advoga que:
A importância de detectar o autor da fala em certos momentos de uma narrativa está relacionada
não apenas a aspectos técnicos da estrutura da
obra literária, mas à própria compreensão do texto, pois a relevância de um discurso está diretamente ligada à autoria de seu enunciador (1995, p.64).

1047

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

NARRATÁRIO
O narratário, antes de tudo, é também
uma entidade narrativa a quem o narrador conduz o seu discurso, que se situa no mesmo nível diegético. Não se pode confundir o narratário
com o leitor, quer este seja o leitor virtual, isto é, o
tipo ideal de leitor que o narrador tem em mente
enquanto produtor do discurso, nem com o leitor
ideal, isto é, o leitor que compreende tudo o que
o autor pretende dizer.
Para Roland Barthes (1996) “O narratário é uma entidade fictícia, um ‘ser de papel’ com
existência puramente textual, dependendo diretamente de outro ‘ser de papel.” http://www2.fcsh.
unl.pt/edtl/verbetes/N/narratario.htm. Gérard Genette distingue dois tipos de narrativo: o intradiegético e o extradiegético, conforme ele pertence
ou não à diegese.

DO ENUNCIADO
Após a percepção do narrador presente no texto literário (plano da enunciação),
passa-se agora a estudar os demais elementos constitutivos do gênero narrativo (plano do
enunciado), que conforme D’Onofrio engloba
“três níveis de análise do texto: o nível fabular
(o estudo da história ficcional), atorial (as personagens) e descritivo (as categorias do tempo e do espaço).” (1995, p.65).

NÍVEL FABULAR

O nível fabular, ou o estudo da história
ficcional, é um dos elementos narrativos composto por partes, ou funções. Segundo D’Onofrio, essas funções compõem os 31 sintagmas
narrativos inventariados por Vladimir Propp,
que servem para melhor compreensão do enJá que o narratário pode estar no mesmo redo.
nível diegético, ou seja, inserido na história, este
não pode comparar-se ao leitor real que só pode
Porém, dessas 31 funções, analisar-setorna-se narratário em relação ao autor da obra.
-á apenas algumas, visto que, provavelmente,
Depois de, supostamente suprimida as não se encontrarão todas elas, unicamente, no
dúvidas, quanto ao elemento narratário, adentrar- romance Memórias de um Sargento de Milícias.
-se-á agora na discussão da obra Memórias de
A primeira função, denominada Afasum Sargento de milícias, objetivando identificar
tamento, ocorre, de acordo D’Onofrio, quando
no citado romance o elemento supracitado.
“uma personagem afasta-se de sua casa para ir
As Memórias de um Sargento de Milícias, trabalhar, ir à guerra, fazer negócios, etc (1995,
como já foi dito, possui um narrador onisciente in- p.66). percebe-se essa função na obra almetruso que permeia na terceira pessoa e na primei- dina já no segundo capítulo da I parte (p.14),
ra do plural. Há uma acentuada interação entre o quando Maria da Hortaliça sai de casa e foge
narrador e o narratário, percebe-se isso, em pra- com o amante para Portugal. Ou no VI capítulo
ticamente, todas as personagens, em especial, o da II Parte (p.98), que, depois de brigar com o
Leonardo Filho, não por acaso “herói” da história, pai e sua esposa, Leonardo Filho foge de casa.
a Comadre e o Major Vidigal, figura alegórica que
simboliza a lei e a ordem do Estado.
Passa-se agora para a oitava função, o
Percebe-se que o narratário encontra-se Dano, que conforme D’Onofrio, é a função cenem um nível diegético diferente do nível do nar- tral de qualquer narrativa. “Essa ação aparerador, isto é absolutamente visível já no início do ce com duas modalidades: dano por maldade
livro que começa assim: “Era no tempo do Rei” e (roubo, rapto, calúnia etc.); dano por falta de
percorre por toda obra. Portanto, o enunciado, ou alguma coisa (carência de amor, de dinheiro,
seja, a história é anterior ao momento da enun- de saúde etc.) (1995, p.67).
ciação, isto é, do discurso. Após a análise a respeito do plano da enunciação, passa-se agora
Essa função é percebida em Memórias
para o plano do enunciado.
de um Sargento de Milícias no XII capítulo da
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II Parte (p.118), quando o personagem José
Manoel casa-se com Luisinha, grande amor de
Leonardo Filho.

NÍVEL DESCRITIVO

Antes de mais nada, D’Onofrio afirma
que “as categorias de espaço e do tempo poJá na décima nona função, intitulada dem ser consideradas como elementos de
Reparação, ocorre, conforme D’Onofrio, quan- enfoque particular dentro de uma narrativa.”
do o “o herói repara o dano inicial, recuperan- (1995, p.96).
do o objeto de demanda.” (1995, p.68). Isso
acontece no último capítulo do livro Memórias
Sendo assim, entenda-se como espade um Sargento de Milícias, que após a morte ço o lugar onde ocorre a narração, e dentro da
de José Manoel, Leonardo e Luisinha retomam obra narrativa é muito importante situar os pero namoro e se casam.
sonagens em um espaço, com o qual podem
manter relações de sobrevivência importantes
Após os exemplos de algumas funções para a narrativa. Também costuma-se situar os
encontradas na obra almedina, partiremos ago- personagens em um determinado momento,
ra na discussão do nível atorial.
um determinado tempo. Esse tempo pode ser
cronológico ou psicológico.

NÍVEL ATORIAL

Após as observações a respeito do
A narração conta geralmente com um espaço e do tempo feitas acima, verificar-se-á
ou mais personagens, seres em torno dos agora como estes estão caracterizados em Mequais se encadeiam os fatos. Esses persona- mórias de um Sargento de Milícias.
gens podem ser pessoas, animais, objetos
etc. Pode-se dizer que um dos aspectos mais
Quanto ao espaço, percebe-se que o
importante da narrativa é o conflito, que pode desenrolar da história, acontece no ambiente
suceder entre dois personagens, entre o perso- completamente urbano, mais precisamente, na
nagem e a sua própria condição de existência, cidade do Rio de Janeiro.
entre o personagem e ele próprio, etc.
Em logradouros públicos, ruas e becos,
Para D’Onofrio o nível atorial explica-se lojas simples, igrejas, dentre outros. Já o tempo
da seguinte forma: actante principal (o sujeito); em que ocorre a trama, é absolutamente croactante ajudante e actante oponente. Para o en- nológico, é o tempo de D. João VI (1808-1821)
saísta, o “actante sujeito pode formar um eixo “era no tempo do rei.” E como já foi dito em
em que se instala a dupla ajudante x oponente” alguns parágrafos atrás, a história, ou o enun(1995, p.89) em busca do objeto de desejo.
ciado é anterior ao momento, ao discurso, ou à
enunciação.
Em Memórias de um Sargento de Milícias tem-se como actante principal (protagoA QUESTÃO DA IDENTIDADE EM
nista) o herói da história Leonardo Filho, seus
MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE
actantes ajudantes são: a personagem ComMILÍCIAS
padre e a Comadre. Já o actante oponente
(antagonista) é o personagem José Manoel. O
Haja visto a importância desta obra em
conflito se desenrolará em torno do objeto de nossa literatura, não poderíamos deixar de fadesejo, a personagem Luisinha.
lar aqui sobre uma característica marcante nesta narrativa, que é a de deixar em evidência a
Por fim, analisar-se-á a seguir o último busca de uma identidade nacional.
elemento narrativo do plano do enunciado, o
Isto está presente na forma como é
nível descritivo.
apresentado o aspecto cultural em seu enredo,
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como por exemplo, quando mostra espaços
como igrejas ou quando observamos que há a
presença de personagens com o nome de COMADRE e COMPADRE, que reforça a questão
religiosa e suas representatividades.

coisas com as quais nós nascemos, mas são
formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, p.48-49).
Stuart Hall ainda ressalta a respeito da
importância e contribuições que tem a formação de uma cultura nacional para organização
Mas será que temos em Memórias de de um determinado estado ou nação:
um Sargento de Milícias uma representação fiel
A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar
de uma identidade nacional?
padrões de alfabetização universais, generalizou uma
única língua vernácula como meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura homogênea e
manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional nacional (1999 p. 49-50).

Sabemos que discutir a questão da
identidade não é uma tarefa das mais fáceis,
devido a amplitude de tal temática e dos vários aspectos que temos que nos atentar para
nos situarmos dentro deste assunto, como, por
No entanto, quando tratamos a respeiexemplo, a questão de gênero, posição social,
geográfica, religiosa, entre outros que também to da noção de identidade nacional, estamos
estão entrelaçados nas nuances de nossa falando de um ponto de vista que deixa em segundo plano as diferenças regionais e étnicas.
identidade.
Isso é o que tem levado diversos autores a questionarem a noção de identidade estabilizada, como Jonathan Culler, que nos fala
de um sujeito “fragmentado”, e levanta alguns
questionamentos a respeito desse sujeito ou
eu: “primeiro, o eu é algo dado ou é algo construído e, segundo, ele deveria ser concebido
em termos individuais ou sociais?” (CULLER,
1999, p.107).
Porém, nesta sessão iremos nos ater,
mais especificamente a questão da cultura nacional, de como esse “sujeito” é colocado em
relação às suas identidades culturais. A intenção é refletirmos a respeito da ideia de identidade nacional. Então, iremos abordar esse
“sujeito” em termos sociais.

Mas afinal, como é construída essa
ideia de identidade nacional? Ela é real? Como
é fortalecida, ou melhor, internalizada por cada
indivíduo? Como ela influencia as nossas ações
e a concepção que temos de nós mesmos?
Segundo Stuart Hall,
As culturas nacionais são compostas não apenas de
instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso
– um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que
temos de nós mesmos... as culturas nacionais, ao
produzir sentidos sobre “a nação”, sentido com os
quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas histórias que
conectam seu presente com o seu passado e imagens que dela são construídas ( 1999, p. 50-51).

Com base em argumentos como este
é que surge a afirmação de que a identidade
nacional é uma “comunidade imaginada”. Hall
entende que “as diferenças entre as nações residem nas formas diferentes pelas quais elas
são imaginadas” (HALL, 1999, p.51).

Uma das principais fontes de identidade cultural, as culturas nacionais se tornam indispensáveis para que o homem moderno se
compreenda e se situe dentro de uma determinada sociedade. Para imaginação moderna
todo homem deve ter uma nacionalidade, mesmo que isso não seja algo inerente à humaniCom tudo é importante ressaltarmos
dade. Nessa perspectiva Stuart Hall diz: “O ar- que nem sempre o discurso que vigora nesgumento que estarei considerando aqui é que, sa construção da identidade nacional, princina verdade, as identidades nacionais não são palmente as histórias sobre a nação, são ve-
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rídicas. Muitas vezes são postos pela classe
Mas essa crença acaba, no mundo
dominante, que dão todos os elementos dessa moderno, por ser um mito. A Europa Ocidental
estória segundo aquilo que é coerente com os não tem qualquer nação que seja composta de
seus interesses, o de dominar.
apenas um único povo, uma única cultura ou
etnia. As nações modernas são todas híbridas
Podemos citar como exemplo a fanta- culturais.
siosa história do Brasil, desde a chegada dos
portugueses, desconsiderando a cultura nativa,
Então, entendemos que o sujeito moindígena e discorrendo pelos episódios herói- derno, corroborando com Stuart Hall, é um “sucos da “independência”. Onde não temos re- jeito fragmentado”, principalmente quando se
gistros seguros que nos provêm a verdadeira trata de Brasil, um país marcado pela miscigeordem e desfechos daquilo que nos é apresennação e por diversas culturas.
tado como a “verdadeira história nacional”, repleta de ideologias e estereótipos.
Por isso, a ideia de identidade nacional
Será que é possível observar uma na- é questionada e desconstruída, uma vez que
ção como a nossa, diante de tantas influências para nutrir essa ideia, é subordinada e ignoculturais distintas, e dizer que existe no Brasil rada as diferenças entre seus membros nos
uma identidade nacional unificada, onde todos termos de classe, gênero ou raça. Sendo que
são representados como membros de uma para termos uma identidade nacional unificada
“grande família nacional”? Ignorando os seus teríamos que ser “um único povo” expressando
membros que são diferentes em termos de uma mesma cultura subjacente.
classe, gênero ou raça?
Sendo assim, podemos dizer que na
Quanto a isso Stuart Hall nos provoca obra aqui estudada, não temos a representacom a seguinte indagação:
ção fiel de uma identidade brasileira, sendo
que não há nela todas as nuances de uma soMas seria a identidade nacional uma identidade unifica- ciedade tão diversa como a nossa, isto no asdora desse tipo, uma identidade que anula e subordina pecto cultural.
a diferença cultural? Essa ideia está sujeita a dúvida, por
várias razões. Uma cultura nacional nunca foi um simples
ponto de lealdade, união e identificação simbólica. Ela é
também uma estrutura de poder e cultura (1999, p. 59).

Porém, vale dizer que isto não torna ela
menos importante no processo de construção
de uma identidade nacional, pois boa parcela da sociedade consegue se enxergar nesta
Mas afinal de contas é possível termos obra. Ainda mais quando falamos de aspectos
nos tempos modernos uma nação com uma linguísticos e assim como do espaço onde se
verdadeira identidade nacional unificada? Ob- passa a história.
servando o que diz Hall a esse respeito, percebemos que não é algo fácil unificar a identidaPor fim, entendemos a importância desde nacional no mundo moderno:
ta obra, assim como outras em nossa literatura,
Uma forma de unificá-las tem sido a
de representá-las como a expressão da cultura
subjacente de “um único povo”. A etnia é o
termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais – língua, religião, costume, tradições, sentimento de “lugar” – que são
partilhadas por um povo. É tentador, por tanto,
tentar usar a etnia dessa forma “fundacional”.

para a construção de nossa identidade. Porém
reforçamos a necessidade de termos cada vez
mais obras literárias que representam cada vez
mais esta identidade de forma completa e não
parcial, dada o quanto é fragmentada a nossa
sociedade nos mais diversos aspectos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comprova-se aqui a hipótese a princípio levantada de que o romance Memórias de um
Sargento de Milícias é dotado de características linguísticas que inegavelmente beiram a oralidade.
A discussão do que vem a ser oralidade no romance supracitado propiciou uma visão
mais profunda daquilo que foi apontado no texto e possibilitou uma compreensão do que vem a
ser a linguagem escrita e a linguagem oral.
É inegável a grande contribuição que os literatos proporcionam para a reflexão da sociedade sobre seus próprios atos, aqui em especial destacamos um célebre da literatura nacional,
que se consagrou com uma única obra, Manoel Antônio de Almeida.
A oralidade comprovada, através dos fragmentos citados acima e analisados neste artigo, prova que o romance Memórias de um Sargento de Milícias possui uma linguagem autêntica,
inovadora e muito original, que representa um povo e sua cultura, mesmo não sendo na sua
totalidade, o que também não é obrigatório e muito menos tira a genialidade de seu autor.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM PARCERIA
COM O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO
BRASIL

RESUMO: A partir dos dados levantados a importância do espaço lúdico foi evidenciada, bem
como o objetivo de proporcionar ao aluno momentos de cuidado e educação, onde o professor possa deixar que o aluno descubra de forma prática a importância do ato de ler e escrever,
começando desde cedo a associar a alfabetização com o seu dia a dia. Entendeu-se com este
estudo que a alfabetização e o letramento são abordagens distintas que se complementam, e
que devem ser praticadas na escola através de intervenções lúdicas e que demonstrem para
as crianças o impacto que a leitura e escrita tem no seu dia a dia. Percebe-se que tanto a escola, através de políticas públicas, quanto as famílias e comunidades devem participar ativamente deste processo, sendo que o professor é o grande protagonista e deve procurar cada
dia mais especializar-se e buscar capacitações para exercer sua profissão com excelência.

Palavras-chave: Educação Infantil; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização na Educação Infantil é, dentro da educação, um dos temas mais
importantes e discutidos, uma vez que em uma sociedade calcada pelo conhecimento, pelas constantes mudanças, com aumento da tecnologias, hoje é muito
importante que os cidadãos tenham acesso a este direito desde a infância, pois uma das discussões em destaque é sobre qual é o papel da educação infantil, cuidar ou educar, ou ambos,
para uma alfabetização eficiente e eficaz.
O presente trabalho tem como tema a importância da ludicidade como ferramenta no
processo de aprendizagem na educação das crianças. A preferência pelo tema deu-se pela necessidade de atrelar o estudo de concepções de autores sobre a importância do brincar como
ferramenta para aprendizagem.
Assim sendo, as brincadeiras tornam-se auxiliares promovendo momentos de prazer
durante o brincar, desenvolvendo a criatividade e autonomia das crianças, interagindo de forma
eficaz proporcionando resultados significativos enfrentando e superando situações de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.
Para o desenvolvimento do trabalho, abordou-se também o brincar como excelente meio
para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de
poderoso meio de integração social.
Um dos exemplos cabíveis para o desenvolvimento deste trabalho é a brincadeira de
forma saudável com uma linguagem natural da criança, e é importante que esteja presente na
escola, expandindo-se para o Ensino Fundamental por completo para que o estudante possa se
expressar através de atividades lúdicas.
Considerando-se como lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a arte, a expressão
corporal, ou seja, atividades que mantenham a espontaneidade da criança.
O problema da pesquisa tratou-se da ludicidade no Ensino Fundamental e como ela é
utilizada? Com qual finalidade pedagógica. Porém o questionamento é o porquê de algumas
escolas ainda utilizarem o sistema tradicional para a alfabetização das crianças e ignoram os benefícios que a ludicidade traz para a alfabetização e o desenvolvimento cognitivo do estudante?
O Trabalho buscou como objetivo geral: Apontar teoricamente com qual finalidade pedagógica a ludicidade é utilizada. E como objetivos específicos: Explanar em forma de pesquisa
sobre alfabetização e o uso de Ludicidade. Apresentar as consequências de uma Educação
rígida ou tradicionalista no desenvolvimento alfabetizador. Discorrer como resultado de pesquisa
bibliográfica, os possíveis benefícios que a Ludicidade traz para a alfabetização e o desenvolvimento da criança.
O presente trabalho é justificado pela sua importante contribuição para educação e
desenvolvido com o intuito de chamar a atenção para a ludicidade como ferramenta pedagógica de extrema importância para um desenvolvimento pleno em todos os aspectos, cognitivo,
psicomotor, psicológico entre outros. Utilizou-se a metodologia bibliográfica com a finalidade de
proporcionar maior entendimento sobre o problema a fim de torná-lo mais compreensível.
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HISTÓRICO: ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
A pesquisa revelou que a alfabetização
funcional é denominada a prática tradicional de
ensino para ler e escrever, entendido de uma
forma restrita ao sistema de escrita e leitura,
que agora nas últimas 3 décadas vem sendo
discutido e ampliado para uma nova forma de
abordagem, o letramento.
Isto significa, de acordo com Magda
a Becker Soares (2003), que hoje já não é suficiente aprender a ler e escrever, o estudante
precisa saber fazer uso dessas habilidades,
apropriar-se do hábito de procurar situações
que envolvam este conhecimentos, como ler
livros, buscar notícias e mesmo coisas simples
como preencher fichas e situações no dia a dia
que demandem interação com escrita e leitura.
A alfabetização é o estudo convencional e o letramento o uso dito em práticas sociais, sendo que esta mudança ocorreu a partir
dos anos 80, principalmente graças a obra de
Emília Ferreiro (2001) que diz que uma criança
não entra na escola (mesmo que seja pré-escola) sem nenhum contato prévio com leitura e
escrita, pode ser através de cartazes, das embalagens de seus produtos favoritos, a história
para dormir.
A partir deste conceito a pesquisadora propõe que é necessário uma imaginação
pedagógica, onde o professor deve dar oportunidades para o aluno interagir com leitura e
escrita, de forma que seja mais que um código
de transcrição e sim a construção de um sistema de representação.
Talvez a distinção entre alfabetização
e letramento não fosse necessária, entretanto
é importante delimitar espaços, propor intervenções e distinguir prioridades, ainda assim
é possível reconhecer que são dois processos
indissociáveis e interdependentes. A alfabetização só tem sentido dentro de práticas sociais,
práticas estas que só são mais fáceis para as

crianças, e mesmo adultos, quando realmente
aprendidas dentro dos parâmetros do sistema
convencional.
A verdade é que, como apontou Paulo
Freire (1993) ao saber ler e escrever o homem
pode exercer plenamente seus papéis sociais
e políticos, isto proporciona liberdade para
aprender sobre o mundo e todo conhecimento
que nele se produz.
O papel do professor é despertar essa
motivação em sala de aula, conduzir o aluno
a perceber a leitura e escrita como uma ferramenta para utilizar em suas aventuras, dar sentido ao aprendizado e não apenas decorar o
alfabeto, sem conscientizar a criança das possibilidades que serão exploradas ao aprender.
Por fim é importante levar estes conceitos para prática, e a autora Delia Lerner (2002)
propõe que professores sejam capacitados e
tenham espaço de discussão e troca de experiência, onde possam trocar ferramentas como:
abandonar atividades mecânicas, estimular interpretação e produção dos vários tipos de texto, entender que é preciso ter significado para
criança de fato absorver o que é ensinado e
incluir pais e comunidade neste processo de
alfabetização e letramento.
Assim quanto mais os profissionais conhecerem como se dá o processo de ensino
e aprendizagem da leitura e escrita na escola,
mais estarão em condições de conduzir os alunos a uma experiência efetiva, que evidencie
a importância prática desse conhecimento no
seu dia a dia.

CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO
De acordo com as necessidades sociais, a alfabetização sofreu transformações relevantes ao longo dos anos visto que surgiu a
busca e implantação de novas pesquisas, metodologias e redimensionamentos em relação
às práticas culturais e históricas.
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Em 1990, a alfabetização passou a ser
compreendida como um instrumento eficaz de
aprendizagem da leitura e escrita, isso ocorreu
durante a “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”.

busca por uma alfabetização apropriada e esperada. Precisam desenvolver com seus alunos, diferentes metodologias que provocam
nas crianças vontade de aprender e descobrir
as diferentes linguagens da expressão.

É um instrumento fundamental capaz
de oferecer acesso aos conhecimentos da língua nacional através da leitura e da escrita,
bem como como instrumento de expressão e
compreensão da realidade física e social.

Os pensamentos dos professores são
voltados para questionamentos como: Qual o
método de educação é mais adequado para
realizar os trabalhos visando o desenvolvimento da criança? Quais são as técnicas de alfabetização? As respostas precisam estar pautadas
Conforme descrito por Barbosa (2003, para uma construção metodológica para que o
p. 19) “Saber ler e escrever possibilita o sujei- processo de aprendizagem seja efetivo.
to do seu próprio conhecimento, pois sabendo
ler, ele se torna capaz de atuar sobre o acervo
Afirma Demo (2007, p.70): “A questão
de conhecimento acumulado pela humanidade fundamental é a aprendizagem a partir das
através da escrita e, desse modo, produzir, ele crianças. Assim a leitura não pode ser ensitambém, um conhecimento”.
nada para as crianças. A responsabilidade do
professor não é a de ensinar as crianças a ler,
Deste modo, a alfabetização refere- mas a de tornar a aprendizagem possível.”
-se ao processo de inclusão e/ou inserção da
criança ao mundo cultural, tendo em vista o coOu seja, o professor oferece recursos
nhecimento social diante de uma perspectiva adequados à idade da criança para que ela
de ensino que incentive a criança ao entendi- consiga obter conhecimento e praticar a leitumento, domínio e uso diário da leitura e escrita. ra, pois através da forma democrática, a criança consegue ter participação na própria resPara que haja interação, a criança pre- ponsabilidade da construção do conhecimento
cisa conversar e se expressar com outras pes- para que consiga independência intelectual.
soas, pois o contato mútuo acarreta vários conhecimentos, como por exemplo: Textos com
Com base nas informações apresentavários gêneros diferentes. Posteriormente, a das, Kramer (2006, p. 810) descreve:
criança criará um senso crítico podendo pro- Ambos envolvem conhecimentos afetos; saberes e
valores; cuidados e atenção; seriedade e riso, o cuiduzir seus próprios textos.
dado, a atenção, o acolhimento estão presentes na
educação infantil; a alegria e a brincadeira também.
E nas práticas realizadas, as crianças aprendem.
Elas gostam de aprender. Na educação infantil e no
ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para assegurar a apropriação e a construção do
conhecimento por todos (KRAMER, 2006. p.810).

Ou seja, o autor refere-se ao conhecimento geral da cultura, através de ações, tais
como: ler e escrever, com a finalidade de alcançar diversos objetivos através da interação
com os seres humanos, diante de um cenário
imaginário ao qual a criança possa especular
Ou seja, há diversas formas de conhepara ampliar as técnicas do conhecimento e
cimento e desenvolvimento da criança, visto
apoiar-se na memória.
que há vários meios presentes na educação infantil que possibilitam tais práticas. Leva-se em
Os educadores, com suas experiências
consideração a vontade de querer aprender
profissionais e educação continuada, precisam
bem como o objetivo de construção do próprio
oferecer e proporcionar um plano de ensino
conhecimento.
adequado, de qualidade, visando sempre a
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Portanto, Kramer enfatiza que o maior
aproveitamento e sucesso no período da
aprendizagem consiste em total atenção por
parte da escola em relação à passagem e/
ou transferência da pré-escola para o primeiro
ano, visto que a partir de então começa o início
de uma nova fase e não uma ruptura ao qual
muitos enxergam, ao qual acaba influenciando
de forma negativa o processo de alfabetização.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa foi desenvolvida
em uma única etapa e a metodologia utilizada
será a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o problema a fim de
torná-lo mais compreensível.
De acordo com Gil (2002, p. 44) “a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida com
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Boa
parte dos estudos exploratórios pode ser definida como “pesquisas bibliográficas”.

Para que isso ocorra, é necessário que
a criança esteja em uma escola estruturada,
bem organizada e que esteja em conformidade com as condições oferecidas e/ou exigidas
pelo Estado e pela sociedade. É necessário
que a escola ofereça de forma digna as necesO artigo desenvolveu-se por meio da
sidades básicas, portanto a criança terá uma pesquisa qualitativa, considerando que esta
vida digna.
abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oporALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO:
tunizar ao pesquisador uma visão mais ampla
DESAFIOS
no cotidiano escolar, além de produzir conhecimentos e contribuir para a transformação da
O ponto de vista do autor Thiago Rosa realidade estudada. Desse modo, ao longo do
da Silva (2009) em seu texto sobre a alfabetiza- trabalho, tais métodos serão utilizados a fim de
ção e as dificuldades já demonstra uma sensi- produzir de forma eficaz a proposta apresenbilidade ao colocar o leitor sob a problematiza- tada.
ção do quanto a leitura é nada mais que uma
ferramenta para interação social e crescimento
Para o entendimento do conceito de
pessoal, pois é através da leitura que o ser hu- pesquisa qualitativa, González Rey (2002, p.
mano alcança também autonomia.
55) afirma:
Neste ponto o Brasil é um país que
avança em passos lentos, pois apesar de ser
uma nação em desenvolvimento ainda carece
de mais informação e investimento em educação, não só financeiro como também capacitação para que os educadores não só ensinem
os alunos as letras e sílabas, mas também a
importância que esse saber tem em sua vida,
o impacto que trará para sua família, as possibilidades que ele abrirá para tornar sua vida e
a vida de sua comunidade melhor.

A pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a subjetividade,
cujos elementos estão implicados simultaneamente em diferentes processos constitutivos do todo,
os quais mudam em face do contexto em que a
expressa o sujeito concreto (REY, 2002, p. 55).

Para alcançar os objetivos da pesquisa,
e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável a utilização de alguns
procedimentos, que são a consulta bibliográfica, pois é necessário obter embasamento teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido.
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
ATRAVÉS DO TEMPO
Para começar a falar do ato de brincar,
em primeiro lugar é preciso pensar no objeto
a ser estudado: a criança. A concepção de
infância que temos hoje, nem sempre foi assim.
Até o século XVII, as crianças conviviam igualmente com os adultos, não havia um mundo
infantil, diferente e separado, ou seja, uma visão especial do universo infantil (ZILBERMAN,
1994).
Não se escrevia para eles, não se pensava para eles, nem ao menos se dedicava
momentos para distração a eles. Segundo Zilberman (1994). [...] a concepção de uma faixa
etária diferenciada, com interesses próprios e
necessitando de uma formação específica, só
acontece em meio à Idade Moderna.

Nesse momento, a criança começa a
ser vista como um indivíduo que precisa de
atenção especial que é determinada pela sua
idade. O adulto passa a idealizar a infância. A
criança é o indivíduo inocente e dependente do
adulto devido a sua falta de experiência com
o mundo real (ZILBERMAN, 1994). Até hoje,
muitos ainda têm essa concepção da infância
como o espaço da alegria, da inocência e da
falta de domínio da realidade.
É justamente dentro dessa falta de realidade, dentro desse mundo imaginário que
a criança vive suas aventuras, seus medos,
suas angústias, suas alegrias, conversa com
animais, “aprende a voar”, enfim, desenvolve o
ato de brincar.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
Na realidade, as brincadeiras das crianças deveriam ser consideradas suas atividades
mais sérias, pois são com elas que as crianças
trabalham seus temores, suas alegrias, e por
fim aprendem a lidar com esses sentimentos.

Esta mudança se deveu a outro acontecimento da época: a emergência de uma
nova noção de família, centrada não mais em
amplas relações de parentesco, mas em um
núcleo unicelular, preocupado em manter sua
As pré-escolas compreendem que atraprivacidade (impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios internos) e estimular vés do brincar, a criança pode desenvolver sua
coordenação motora, suas habilidades visuais
o afeto entre seus membros.
e auditivas, seu raciocínio criativo e sua inteliAté este século, as crianças não eram gência.
notadas culturalmente e socialmente como
O brincar é para a criança uma fonte
seres diferentes dos adultos, compartilhavam,
portanto, o mesmo tipo de roupa, os mesmos de descoberta de valor incalculável, pois, enambientes caseiros e até mesmo os de traba- quanto brinca, vivencia o lúdico de forma siglhos, pois elas tinham que produzir o serviço nificativa produzindo no cérebro uma atividade
bruto tanto quanto um adulto (ZILBERMAN, intensa marcada pelo prazer que, por sua vez,
desenvolve o senso de companheirismo, afirma
1994).
a personalidade, proporcionando a criança a
Foi a partir do século XVIII, que a crian- descoberta do seu próprio “eu”. Brincando ela
ça começou a ser diferente do adulto, com ne- aguça o imaginário, desperta ideias e contribui
cessidades e características próprias. Houve, para o desenvolvimento intelectual e criativo.
portanto, uma separação de um lado a vida
Por meio do brincar livre subsequente
adulta com seus deveres e obrigações, do outro a infância com seus detalhes a serem des- e ampliado, as crianças provavelmente serão
capazes de aumentar, enriquecer e manifestar
cobertos (ZILBERMAN, 1994).
sua aprendizagem.
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Quanto mais jovem a criança, mais provável que seja necessário o brincar mais exploratório, mas isso depende do contexto geral e
exploratório em suas experiências pré-escolar,
em casa ou com companheiros de brincadeiras. Elas então chegam à escola possivelmente
com expectativas muito diferentes em relação
ao brincar. Além disso, acaba aprendendo a
lidar com conflitos e a resolver problemas simples:

BRINCAR É COISA SÉRIA
A brincadeira para a criança não representa o mesmo que o jogo e o divertimento
para o adulto, recreação, ocupação do tempo
livre, afastamento da realidade.

Brincar não é ficar sem fazer nada, é
necessário estar atento a esse caráter sério
do ato de brincar, pois, esse é o trabalho da
criança, é a atividade através da qual ela se
[...] Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condesenvolve.
dições externas, em vez de a elas ficar sujeita. Há uma
inversão do controle social: enquanto brincam, são as
crianças que dão as ordens. Provocar a oportunidade de
inversões tem implicações importantes como motor do
desenvolvimento. No plano emocional, brincar permite
à criança libertar as tensões originadas pelas restrições
impostas pelo meio ambiente; brincar fornece a oportunidade de resolver as frustrações, e é por isso altamente
terapêutico. Ao brincar com os outros, a criança aprende a partilhar, a dar, a tomar, a cooperar pela reversibilidade das relações sociais (KISHIMOTO, 2002, p.13).

Deve-se então respeitar a infância e as
características próprias desta fase. Não só os
jogos educativos e brincadeiras didáticas, mas
todo e qualquer jogo, toda e qualquer brincadeira incentiva à criatividade, promove a socialização.

As crianças que não tem oportunidade
de brincar, ou com quem os pais raramente
brincam sofrem bloqueios e rupturas em seus
processos mentais. Brincando em casa ou na
escola, a criança compreende como as coisas
funcionam, aprendem sobre regras, sobre respeito, aprendem também que podem perder
hoje e ganhar amanhã, ou vice-versa.
O termo brincar refere-se ao que tem
caráter de jogos, brinquedos e divertimentos.
Ele permite à criança, reencontrar sua liberdade, através não só de respostas a seus problemas, mas também na procura de formas novas
para os desafios da vida, liberando sua espontaneidade criativa.

Ao usar o jogo e brincadeiras como
recurso pedagógico deve-se ter em mente a
Através das brincadeiras a criança irá
expressão e a construção do conhecimento. A se constituindo como ser social: “[...] A brincacriança apropria-se da realidade, atribuindo-lhe deira e o jogo de faz-de-conta seriam considesignificado.
rados como espaços de construção de conhecimentos pelas crianças, na medida em que
KISHIMOTO (1997, p. 38) “Enquanto os significados que ali transitam são apropriamanifestação livre e espontânea da cultura po- dos por elas de forma específica” (QUEIROZ et
pular, a brincadeira tradicional tem a função de al.,2006, p. 171) .
perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas
de convivência social e permitir o prazer de
Quando observamos uma criança brinbrincar”.
cando de médico, fazendo castelinho na areia,
O brincar está presente em diferentes
tempos e lugares e de acordo com o contexto
histórico e social que a criança está inserida. A
brincadeira é recriada com seu poder de imaginação e criação.

brincando de polícia e ladrão, brincando de casinha, de papai, mamãe e filhinho (a), brincando de “dar aula”; o primeiro aspecto que nos
chama a atenção é a seriedade com que ela
o faz, incorpora esse personagem de corpo e
alma.
1061

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Brincando simbolicamente, a criança
expande seu vocabulário, aprende novas palavras, nomeia os objetos que manipula, utiliza
expressões do seu dia-a-dia, estabelece monólogos e diálogos, demonstrando assim correlações entre o jogo de faz-de-conta e as várias formas de linguagem. Além disso, acaba
aprendendo a lidar com conflitos e a resolver
problemas simples.

Uma ferramenta lúdica que recentemente vem sendo reconhecida para o desenvolvimento da alfabetização é a literatura infantil
brasileira, que já oscilou entre as áreas de conhecimento de Letras e Educação, e que dentro da educação podem proporcionar à criança uma fantasia interessante, viver histórias,
estimular a imaginação e provocar o interesse
em ler e aprender cada dia mais (MORTATTI;
2011).

[...] Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condições
externas, em vez de a elas ficar sujeita. Há uma inversão
do controle social: enquanto brincam, são as crianças
que dão as ordens. Ao brincar com os outros, a criança
aprende a partilhar, a dar, a tomar, a cooperar pela reversibilidade das relações sociais (KISHIMOTO, 2002, p.13).

Sendo assim, alfabetização e letramento, desde a Educação Infantil, devem andar juntas dentro do método de ensino do professor,
com propostas que tanto contemplem o ensino
de forma mais sistêmica, quanto práticas para
estimular a participação ativa no processo eduPIAGET (1998 p.142) diz que a ativida- cacional, Peixoto (2013) apresenta algumas
de lúdica é o berço obrigatório das atividades sugestões, conforme lista abaixo:
intelectuais da criança, junto com a práticas
pedagógicas. Jean Piaget afirma que a inteligência não é inata nem adquirida, mas é o resultado da construção do sujeito.
Primeiro estágio: Inteligência, Sensório-motor. Corresponde aos dois primeiros anos
de vida, resolve seus problemas exclusivamente através da percepção e dos movimentos.
Percebe o ambiente e age sobre ele. A estimulação visual, tátil e auditiva é fundamental no
desenvolvimento do bebê.
Entender o tamanho da importância
que as atividades lúdicas exercem para o desenvolvimento da criança e incentivar a utilização de jogos e brincadeiras como recursos
pedagógicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo expõe que o ensino e o aprendizado da leitura e escrita são processos indissociáveis e complexos, entretanto, a modernidade juntamente com os avanços tecnológicos
nos mostra que aprender a ler e escrever representa um marco importantíssimo na história da
humanidade. Neste sentido, vivemos numa cultura cada vez mais letrada e dependente do uso
da leitura e escrita.
Letramento e Alfabetização portanto são processos que merecem cada vez mais atenção dos professores e instituições de ensino, para propor novas intervenções e com criatividade
vencer no Brasil a barreira da desigualdade social, para elevar os números do país, que atualmente ainda estão muito inferiores ao esperado e desejável para o uma nação com o tamanho
do Brasil.
É preciso assumir responsabilidades e entender que ambas as abordagens são importantes, e as propostas de melhoria devem englobar desde a escola até a comunidade.
Deve ser considerado que os desafios são muitos, mas os resultados obtidos com o
esforço garantem a todos os envolvidos a sensação de um trabalho demorado, mas bem feito.
Políticas públicas, novas leis, instituições que promovam capacitações eficientes, professores dispostos a aprender e ensinar, e uma família e comunidade ativa no letramento e alfabetização são os ingredientes que o Brasil precisa para fornecer uma educação infantil de qualidade, com congruência e crescimento sólido, e para isso cada parte desta receita, principalmente
o educador, precisa assumir sua responsabilidade para uma educação mais efetiva.
Alfabetizar na perspectiva do letramento é propiciar a aquisição da base alfabética por
meio da multiplicidade de gêneros discursivos, para que as crianças entrem em contato com diferentes usos sociais da língua ao mesmo tempo em que se alfabetizam, levando-as a perceber
por que e para que se usa a escrita.
A vivência com diversos textos vai ajudá-las a compreender, a interagir com distintos
modelos, possibilidades e manifestações da língua escrita.
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CÉREBRO: FERRAMENTA EDUCACIONAL

RESUMO: A educação configura-se como um complexo processo de cognição que prescinde
de conhecimentos de diversas áreas, incluindo a neurociência. O presente artigo discute
aspectos relacionados à neurociência aplicada à educação e a importância da discussão de
fundamentos da neurociência na formação básica docente no ensino superior e não menos
importante na formação continuada do professor que atua na educação básica. Com base na
análise da bibliografia vigente acerca do tema, sob a luz dos pressupostos teóricos de Marta
Relvas, Heber Maia, Ramon Consenza e Leonor Guerra, o artigo apresenta características do
funcionamento do cérebro, o avanço dos estudos da neurociência e sua relação cada vez mais
intrínseca com a formação docente. O artigo visa apresentar o significado de termos específicos presentes nos estudos de neurociência e seu funcionamento afim de elucidar dúvidas
do leitor e justificar a relação da neurociência na área da educação.

Palavras-chave: Neurociência; Educação; Cérebro.
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INTRODUÇÃO

O

s processos educativos prescindem de conhecimentos de diversas áreas do
desenvolvimento humano para se efetivar. No âmbito sociocultural é necessário
não perder de vista as especificidades do contexto cultural, econômico, político
e social que permeiam a escola.
Do ponto de vista biológico é imprescindível que sejam respeitadas as etapas do desenvolvimento humano e de maturação do cérebro, específicas em cada faixa etária e etapa
de escolarização, daí a necessidade de se conhecer fundamentos básicos da neurociência no
currículo básico da formação docente e também sua presença na formação docente continuada.
O presente artigo objetiva refletir por meio de análise da bibliografia relacionada ao tema
a presença dos estudos sobre neurociência e aspectos básicos do funcionamento do cérebro
durante os processos de cognição dentro do processo de aprendizagem.
Discutir aspectos relacionados ao funcionamento do cérebro é essencial quando se busca um avanço em questões relacionadas à formação docente e a qualidade da educação, seja
ela pública ou privada, respeitadas as características de faixa etária e suas especificidades nos
processos de cognição.
A metodologia adotada para a confecção deste estudo foi a análise da bibliografia vigente sobre fundamentos da neurociência, os autores foram selecionados com base na sua
abordagem científica nos processos de cognição no âmbito da educação.

1067

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

CÉREBRO COMO FERRAMENTA
EDUCACIONAL
Para Relvas (2011) é importante compreender o caminho das informações até chegar ao cérebro. É essencial conhecer a sua
estrutura e função para podermos avançar no
processo de aprendizagem, nosso objetivo
como educadores.
Devemos focar nos diversos tipos de
estímulos sensoriais como ferramentas que
propiciarão novas cadeias neurais, favorecendo o modo de pensar e fazer dos aprendizes,
por fim, Relvas afirma que “o cérebro é o instrumento da aprendizagem”.
Segundo Almeida (2012), o cérebro
tem áreas que são responsáveis por atitudes
e comportamentos humanos com determinada função em cada região, porém pode haver
mais funções numa mesma área do cérebro.
De acordo com Cosenza e Guerra,
(2011) o cérebro é a estrutura fundamental do
nosso sistema nervoso, pois é por meio dele
que temos a consciência e processamento das
informações. E como Hipócrates - considerado
o pai da medicina - já afirmava: “o cérebro é
o responsável pelo que sentimos e pelo que
podemos aprender e/ou modificar em nosso
comportamento”.
E os frutos do cérebro são a atenção,
pensamento, capacidade de julgamento, entre
outras funções. E, tudo isso, são tarefas realizadas por meio do sistema nervoso que são
constituídos por centenas de bilhões de células nervosas chamadas de neurônios.
Ainda discorrendo sobre os autores,
para compreender o funcionamento do cérebro
no âmbito da aprendizagem é fundamental ter
o conhecimento básico de como a informação
é trabalhada por ele.
Os autores declaram ainda que, o
educador deve saber como o cérebro funciona para que seu trabalho seja mais eficiente
e significativo, mas não só isso, deve-se buscar a melhor idade para aplicar um estímulo
para que este seja absorvido da melhor forma,
como aprender uma segunda língua, trabalhar
iniciação musical.

Investigar o motivo pelo qual uma
criança aprende uma disciplina melhor do que
outra permite a compreensão da organização,
funções e potencialidades do sistema nervoso
que por sua vez é fundamental para perceber
como as crianças aprendem e se desenvolvem
e o porquê os estímulos que recebemos são
importantes para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, compreendendo quais
novos comportamentos são essenciais para a
educação (COSENZA; GUERRA, 2011).
Pantano (2009) afirmam que o conhecimento básico do funcionamento do cérebro
para o desenvolvimento da aprendizagem permite uma atuação clínica e pedagógica no
atendimento educacional, propiciando condições favoráveis para os estímulos coerentes
a cada aprendizagem, completa ainda que o
cérebro é o responsável pela integração com o
meio ambiente, é também a matéria-prima para
a aprendizagem, nesse sentido torna-se incoerente trabalhar processos cognitivos, como
a linguagem e a aprendizagem, sem o conhecimento dos aspectos biológicos necessários
para que o processo de aprendizagem ocorra.
Segundo Maia (2012), o cérebro é a
estrutura mais desenvolvida no sistema nervoso. O diferencial do cérebro humano comparado a das outras espécies é que cérebro
humano possui um funcionamento de recursos
cognitivos no qual tece um complexo circuito
entre os hemisférios cerebrais e em si próprios,
propiciando inúmeras conexões que favorecem
o conhecimento e a ação em nosso meio.
Os autores também afirmam que o saber da estrutura e funcionamento do cérebro
nos faz ter consciência de como podemos
trabalhar nossas estratégias pedagógicas, resultando em como e o porquê fazer ou como
mudar nossas estratégias. Esse recurso é chamado de metacognição, importantíssimo para
a reabilitação e desenvolvimento cognitivo.
Para Fiuza, (2011) É pela evolução da
espécie humana, a estrutura nervosa ampliou-se. Os neurônios se concentraram, formando
gânglios, aumentando a função do sistema
nervoso. Por meio desses conglomerados, as
trocas de informações ficaram intensas, por
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haver uma enorme quantidade de neurônios.
Desse processo surgem funções como percepção, memória, entre outras.
De acordo com Lent (2011), sabe-se
que o cérebro é a base para a cognição, sendo
concebível descobrir na estrutura cerebral e no
seu funcionamento a origem da inteligência.

ESTRUTURA BÁSICA DO CÉREBRO
HUMANO
Se nos dispomos a estudar o funcionamento do cérebro humano afim de potencializar os processos de ensino e aprendizagem
é fundamental nos apropriarmos de termos e
processos básicos da constituição do cérebro
e da cognição.
Neste sentido, esta parte do estudo
traz contribuições de Ramon Consenza e Leonor Guerra em sua obra Neurociência e Educação: como o cérebro aprende.
Segundo Relvas, (2011) tudo começa
no sistema nervoso central (SNC) que coordena as atividades externas e internas do nosso
organismo, buscando a sustentação da homeostase (equilíbrio interno) do nosso corpo com
o mundo externo.
De acordo com Lent (2013), o sistema
nervoso é complexo em sua essência, cheio
de saliências que se escondem entre elas. É
diversificado entre as espécies de animais e é
vinculado às estruturas do corpo.
O sistema nervoso é classificado
em sistema nervoso central (SNC) e sistema
nervoso periférico (SNP). O SNC tem os componentes em caixas ósseas – crânio e coluna
vertebral e o SNP tem seus componentes distribuídos por todo o nosso corpo.
O SNC se divide em encéfalo e em
medula espinhal, enquanto o SNP é espalhado
em todo nosso organismo, por meio de nervos,
os quais são responsáveis pela comunicação
do SNC e dos gânglios, os quais, por sua vez,
são células nervosas localizadas em nossos
órgãos.
Segundo Cosenza e Guerra (2011), os
processos sensoriais começam por um receptor específico de energia. Os nossos sentidos

são os responsáveis por captar a energia do
ambiente externo. Há um circuito em que a informação vai passando de célula em célula até
chegar-se na área do cérebro responsável por
aquele estímulo.
Os nossos receptores desencadeiam
impulsos nervosos que vão até as fibras presentes em nossos nervos. Nervos são prolongamentos de neurônios que ligam o SNC aos
órgãos periféricos.
As fibras passam as informações para
o interior do sistema nervoso – medula espinhal – que repassa a informação para o segundo neurônio, no qual tem o papel de transportá-las a outras células nervosas até que se atinja
a região especializada no córtex cerebral, podendo identificar a origem do estímulo e a sua
localização.
Pantano (2009) afirma que por meio
dos estímulos sensoriais captados pelos nossos receptores é que podemos interagir e entender nosso meio pois são enviados eletronicamente ao nosso cérebro. Assim, o que
conhecemos do mundo é uma releitura do que
foi transmitido ao nosso cérebro.
De acordo com Lima, (2010) o cérebro
com seus componentes químicos, suas células
e sua funcionalidade surgem do componente físico da nossa genética. Isso possibilita o
desenvolvimento do cérebro com redes neuronais, vindas das sinapses entre os neurônios.
Em nosso cérebro há áreas especializadas para
cada finalidade e trabalha-se integradamente.
Para Cosenza e Guerra, (2011) não há
dois cérebros iguais, mas a estrutura sensorial
e motora tem o mesmo modelo, pois surgem
da genética de nossas células e o seu desenvolvimento começa no útero materno.
A maioria do sistema nervoso é construído ao longo do ciclo embrionário e fetal,
mesmo que ainda não funcionem totalmente
e o que diferencia um cérebro do outro são
as ligações que os neurônios farão ao longo
da sua própria história, pois cada um constrói,
desfaz e reorganiza as sinapses entre bilhões
de células nervosas que constituem o cérebro.
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As primeiras fases do desenvolvimento do sistema nervoso são fundamentais para
estabelecer as funções que as estruturas irão
desempenhar. Os autores ainda afirmam que
a formação dos neurônios vem da contínua divisão de células-tronco e se posicionam nos
devidos lugares com ajuda das células gliais,
as quais são auxiliares dos neurônios.
Quando atingem o seu objetivo (local),
começa o desenvolvimento dos axônios e dendritos que são os responsáveis pela recepção
e envio de estímulos para outras células nervosas. Os neurônios podem ter diferentes tamanhos e tipos, isso irá depender da região
que ocupa no sistema nervoso (COSENZA e
GUERRA, 2011).
Para Maia (2012) primeiro deve-se
saber a estrutura do sistema nervoso que se
relaciona com a aprendizagem e segundo
apresentar e simplificar as principais funções
cognitivas e seu envolvimento com o cérebro.
O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central responsável por compreender a estrutura craniana e da coluna (encéfalo
e medula espinhal).
O sistema nervoso periférico possui raízes e nervos que colocam o sistema nervoso
central (SNC) em contato com os órgãos, na
recepção dos estímulos enquanto o sistema
nervoso autônomo: tem o controle involuntário
de funções orgânicas.
Segundo Cosenza e Guerra (2011) o
encéfalo compreende a região do sistema nervoso que localizada na cabeça passou por um
processo significativo de crescimento ao longo da evolução animal em virtude do acúmulo
de neurônios que formam circuitos complexos,
acrescentando aos poucos novas habilidades
e capacidades, possibilitando assim novos
comportamentos e novos processos mentais.
Cada região do cérebro ou córtex cerebral é dividida em lobos correspondendo
aos ossos do crânio sendo eles: frontal, parietal, temporal e occipital. De acordo com Maia
(2012) o cérebro é formado por dois hemisférios com quatro lobos cada um: frontal, parietal, temporal e occipital.

Os lobos parietais, occipitais e temporais são a divisão posterior (sensorial) e os
lobos frontais são a divisão anterior (motora).
O lobo frontal é responsável pela motricidade,
memória, atenção, raciocínio, afeto e articulação da fala. O lobo parietal é encarregado pelo
registro tátil, leitura e a capacidade de interpretação das sensações.
O temporal, encarregado de processar,
o paladar, olfato, estímulos auditivos verbais e
não verbais, memória episódica e emocional,
emoções primitivas como o impulso sexual e
de proteção. Por fim, o lobo occipital que processa sensações visuais como percepção, decodificação e relação visual.
Ainda caracterizando a estrutura cerebral, Heber Maia (2012) afirma que os hemisférios cerebrais são estruturalmente iguais, porém apresentam algumas mudanças quando
comparadas às divisões do córtex anterior e
posterior para o processo mental.
O hemisfério dominante, normalmente
o esquerdo, ocupa-se da função da linguagem
é também é responsável pela análise dos objetos, decodificação de leitura, cálculos e escrita.
Associa-se, também com a sequência de ação,
a qual é base dos nossos movimentos. Esse
hemisfério tem função de analisador. O hemisfério direito tem a capacidade de compreender
texto, raciocinar para resolução de problemas,
reconhecer objetos e relação espacial. Esse
hemisfério tem função de sintetizador.
Discorrendo sobre as áreas corticais
Heber Maia (2012) informa que o cérebro humano possui grandes áreas funcionais divididas em primária, secundária e terciária. A primeira delas, denominada de área de projeção,
é responsável por realizar a análise inicial sensorial, visual, auditiva, gustativa, olfativa e somestésica e motora (controle muscular).
O não desenvolvimento dessa área
compromete tais funções levando à surdez, cegueira e paralisia. Já a área funcional secundária realiza a associação, análise e interpretação
das modalidades sensoriais como cor, movimento, organização espacial e a memorização
de atividades motoras como andar, escovar os
dentes, dançar e escrever.
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A terceira área compreende o último
sistema a se desenvolver e que é responsável
por atividades complexas como fala, leitura e
escrita. Maia (2012) afirma ainda que o encéfalo é composto por cérebro, tronco cerebral e
cerebelo.
O sistema nervoso é o conjunto de órgãos responsáveis pela vida mental e social
e o controle de diversos órgãos. As principais
funções do sistema nervoso são cognitiva, responsáveis pelo pensamento e emoção; sensibilidade, que processa tato, dor e temperatura;
sentidos, responsáveis pela visão, audição e
olfato; controle interno, responsável pela respiração e circulação.
O teórico ainda aponta a ideia de que
a cognição, a afetividade, a sensibilidade e a
motricidade possuem vários vínculos que são
denominados neurônios, sendo essa a unidade fundamental do sistema nervoso, que produz e conduz impulsos elétricos, direcionando
a informação, criando-se a rede neural.
Para Cosenza e Guerra (2011) é através do córtex cerebral que processamos e
sentimos sensações. Só temos consciência de
uma informação quando o estímulo for trazido
pela cadeia neuronal, que excitará os neurônios
no córtex cerebral. Em cada região do cérebro,
há um mapa corporal que representa as partes
do corpo, para tomar consciência de qual parte
está sendo estimulada.
Assim, cada região é responsável por
uma modalidade sensorial. As regiões corticais
que se encarregam das funções motoras e de
sensibilidades são pequenas no córtex cerebral.
As demais áreas são muito importantes e organizam-se em duas unidades funcionais, segundo a tese neurológica de Luria. A
primeira unidade é receptora, localizada na
parte posterior do cérebro e tem o papel de
receber, analisar, e armazenar as informações
sensoriais e a segunda unidade: é executora,
localizada na parte anterior do cérebro e está
organizada para planejar e regular o comportamento até o ato motor.

Para Maia (2012), Luria vê os processos mentais muito complexos, não sendo possível ter uma determinada localização para eles
no nosso cérebro. Porém, esses processos
ocorrem através de estruturas que trabalham
em conjunto, sendo que cada uma seja particular em sua contribuição no funcionamento.
Dividiram-se os sistemas em três unidades A primeira unidade é responsável por
obter as informações em seu meio e sua realidade, determinando como ocorrerá o contato
do indivíduo com o elemento externo.
A segunda unidade: responsável por
processar as informações que são planejadas,
elaborando uma busca de lógicas significativas
para se definir o movimento necessário para
uma determinada situação e a terceira unidade
que é responsável por regular, verificar e executar a atividade mental e suas coordenações
motoras.
De acordo com Almeida (2012) nosso
cérebro, medula espinhal e nervos periféricos
compõem um sistema de controle e processamento integrado de informações sendo o
cérebro caracterizado pelo tronco encefálico
responsável por controlar as funções automáticas do corpo humano como a pressão arterial e frequência cardíaca, os movimentos dos
membros e as funções viscerais, o cerebelo,
encarregado de informar a posição e movimentos que serão fundamentais para coordenar
os movimentos dos membros, o hipotálamo e
glândula pituitária encarregado da função de
controlar funções como a temperatura corporal
e respostas de comportamento, como alimentação, agressão e prazer, o cérebro superior,
chamado de córtex cerebral que assume função do corpo caloso e integração de informações de todos os órgãos iniciando as funções
motoras, controlando as emoções e realiza as
funções de memória e pensamento.
Segundo Relvas, (2011) o nosso cérebro tem características de cérebros primitivos,
pois temos as estruturas de tronco cerebral, cerebelo e antigo núcleo cerebral, herdado dos
répteis e cita outras regiões do cérebro primitivo como por exemplo hipocampo, responsável pela memória de longa duração, o tálamo,
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responsável pela função de reatividade emocional e hipotálamo, região mais importante do
sistema límbico, responsável pelas emoções e
funções essenciais para o ser humano como
fome e sede.
Os núcleos da base do cérebro, segundo Heber Maia (2012) são diencéfalo, com várias estruturas pequenas. Tálamo, hipotálamo
e epitálamo, estruturas essenciais para ligar
o cérebro a outras regiões do sistema nervoso central, o tronco cerebral responsável pela
relação entre os nervos cranianos e diversas
funções autônomas como pulsação cardíaca
e respiração, o cerebelo responsável pela coordenação motora, conjunto com o núcleo da
base do cérebro. Também podem obter a função nos processos cognitivos como comportamento, atenção e memória.
De acordo com Pantano, (2009) o sistema nervoso central tem sua composição de
encéfalo, cérebro, cerebelo, diencéfalo, tronco-encefálico e medula espinhal. O cérebro é
dividido em dois hemisférios. Há semelhança
anatômica entre eles, mas grande diferença
funcional.
No hemisfério esquerdo, 98% das pessoas têm a função da linguagem, fala e escrita
nele, também retém a memória recente, classifica e ordena os estímulos, estima o tempo,
hora a hora, dia a dia. No hemisfério direito
se tem a função de avaliar a entonação, ritmo
da fala, criatividade, imaginação, humor, vê o
tempo como um todo e tem a habilidade de
reconhecimento facial e estado emocional.

as organelas. Essas estruturas da célula permitem a formação dos impulsos tanto elétricos
quanto químicos.
Também é responsável pela produção
de neurotransmissores, os quais são substâncias químicas e que têm papel ativo nas sinapses, os dendritos: função de ampliar a captação dos estímulos nervosos externos à célula
para serem avaliados no corpo celular.
Para Relvas (2011) quanto maior for a
quantidade de dendritos, maior será a quantidade de informações. E isso contribui para
uma resposta mais completa ao corpo celular
Outra estrutura importante é o axônio
que exerce a função de “fio condutor” para os
estímulos que são criados no corpo celular
como resposta aos estímulos que foram recebidos.
O axônio possui uma cobertura rica em
gordura, chamada de bainha de mielina, e serve para isolar a informação, isto é, impede que
se perca, garantindo que chegue ao seu ponto
alvo e por último e não menos importante a
sinapse, processo em que ocorre a transformação do estímulo elétrico em estímulo químico,
guiado pelos neurotransmissores.
Segundo Maia, (2012) além dos lobos
há uma parte superficial e profunda no cérebro,
córtex e substância branca, respectivamente.
No córtex estão os neurônios e na substância
branca estão os axônios (prolongamento). No
córtex há neurônios superespecializados que
são divididos por regiões funcionais, podendo
receber conexões de outras regiões cerebrais
ou de estruturas centrais e periféricas, consSegundo Relvas (2011) os neurônios truindo uma enorme rede de conexões neurosão estruturas do cérebro capazes de condu- nais.
zir informações, estabelecer sensações, sentimentos e funções inconscientes e involuntárias do sujeito que aprende. Os neurônios têm
formatos diferentes, mas a sua grande maioria
é alongada, para facilitar sua função. Temos a
organização de 100 bilhões de neurônios e,
aproximadamente, 10 milhões de conexões.
O autor ainda cita, ainda, as estruturas
que compõem os neurônios, sendo elas o corpo celular que acumula todas as informações
genéticas e é onde estão situados o núcleo e
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A CIÊNCIA DO CÉREBRO A SERVIÇO
DA EDUCAÇÃO
Este estudo parte da análise da obra
de autores dedicados aos estudos do funcionamento cerebral. Relvas (2012) afirma que a
neurociência é um estudo interdisciplinar do
sistema nervoso da mente humana com o intuito de chegar mais próximo da realidade de seu
funcionamento perante os comportamentos e
relações humanas.
Para Cosenza e Guerra, (2011) a neurociência estuda as funções cognitivas e o
comportamento por meio da estrutura cerebral
para compreender seus fenômenos. O conhecimento da neurociência cresceu na década
de 80 com o desenvolvimento das técnicas de
neuroimagem e com os achados do campo da
genética e neurociência cognitiva.
Os estudos sobre o comportamento humano apresentaram avanço significativo desde
então possibilitando que os estudos sobre neurociência fizessem parte de demais áreas do
conhecimento, entre elas a área da Educação.
Com base neste contexto vieram as
discussões sobre a contribuição da neurociência para a educação e sua importância para o
processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com os teóricos citados
acima, a neurociência não propõe uma nova
pedagogia, nem promete soluções definitivas
para as dificuldades da aprendizagem. É preciso levar em consideração que a educação
cria condições para o desenvolvimento de habilidades e não se resume por leis físicas ou
biológicas, mas também por fatores humanos,
sala de aula, dinâmica, família, entre outros aspectos.
Contudo, a neurociência auxilia em práticas pedagógicas com ideias e estratégias que
respeita o funcionamento do cérebro, tornando
processo de ensino-aprendizagem mais fluido
pois o conhecimento científico contribui em
parte para o processo de aprendizagem, não
devendo incluir direta e imediatamente seus
avanços no ambiente escolar, porque é apenas
um aspecto diante da conjuntura cultural.

Ainda de acordo com Pantano (2009,
p.131), permite-se a atuação clínica e pedagógica para saber sobre a maturação neurológica, o desenvolvimento das funções superiores
e proporcionam condições para favorecer estímulos coerentes a cada aprendizagem.
Um estímulo em tempo inadequado ou
sua ausência no tempo devido pode causar
danos como aprendizagens incompletas, imaturas e dificuldades para recuperar as informações necessárias. E ainda cita que:
Cabe ao profissional que trabalha com aprendizagem conhecer, avaliar e intervir no funcionamento
cognitivo da criança, de forma que favoreça o funcionamento que permita adquirir novos conceitos
de forma flexível e organizada, permitindo ao sujeito
adquirir sua autonomia no processo de elaboração
mental da aprendizagem (PÂNTANO, 2009, p.131).

De acordo com Katia Chedid (2009) as
pesquisas de neurociência são fundamentais
pois por intermédio de seu conhecimento e sistematização podemos chegar a novas abordagens na educação, remodelando e explicando
o sucesso na aprendizagem dos educandos e
resgatando estratégicas pedagógicas.
A neurociência fornece provas que a
aprendizagem muda a estrutura cerebral, provando que o conhecimento pode influenciar na
vida do sujeito, por causa de suas decisões e
compreensões do mundo. Assim, a neurociência colabora para a compreensão mais ampla
da memória, raciocínio, estrutura do conhecimento e resolução de problemas.
Esse conjunto referente a cognição
vem contribuindo para a aprendizagem. Para a
autora “a neurociência não procura uma forma
de ensinar, mas criar possibilidade para melhorar a forma de ensinar” (CHEDID, 2009, p.187)
A interação de neurocientistas com
educadores possibilitará novos estudos, configurando e avaliando diversas práticas pedagógicas, respeitando o funcionamento cerebral. Neste sentido, Ramon Consenza e Leonor
Guerra afirmam que:
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Os conhecimentos agregados pelas neurociências
podem contribuir para um avanço na educação, em
busca de melhor qualidade e resultados mais eficientes para a qualidade de vida do indivíduo e da
sociedade (COSENZA;
GUERRA, 2011, p. 58).

Segundo Teixeira, (2012) a neurociência é uma disciplina jovem e teve grande importância na década de 80, a chamada década do
cérebro. Para que a neurociência estudasse o
cognitivo foi necessária uma ferramenta fundamental: a neuroimagem.
Com ela pode-se estudar as bases
neurais da atividade psicológica dos animais,
sobretudo dos seres humanos. A partir do surgimento da neuroimagem, os meios de comunicação começaram a publicar imagens coloridas do cérebro, quase que semanalmente,
informando a localização de atividades mentais
que eram desconhecidas.
Maia (2012) aborda que conhecer os
processos cognitivos leva o educador saber
qual aspecto pode ou está impedindo as informações ou modificações neuronais para que
se efetive o processo de aprendizagem.
Segundo Fóz, (2009, p.171) o ambiente educacional é o lócus privilegiado do ensino
e da aprendizagem e para isso devemos levar
em consideração a nossa cognição uma vez
que esta área do conhecimento pode aperfeiçoar e reorganizar as redes neurais.
A cognição é a capacidade de adquirir
conhecimento por meio de processos educativos e para que estes processos se deem de
forma exitosa é imprescindível conhecer estruturas físicas, psicológicas e cognitivas. Ainda
complementa:

De acordo com a autora, a neurociência da educação tem como aspectos a estrutura cerebral, seus esquemas funcionais e cognitivos, levando em consideração a maturação e
desenvolvimento do cérebro.
Para Lent, (2011) a neurociência trabalha para esclarecer de qual maneira pode ser
aplicada à educação. Os estudos acerca do
funcionamento do cérebro otimizam os bons
resultados nos processos de ensino e aprendizagem, pois possibilita um trabalho assertivo e
individualizado.
Afirma também que a educação tem
como prática social capacitar pessoas para realizar tarefas e comportamentos, ensinar executar operações mentais complexas e seguir
normas para o convívio social.
De acordo com Cosenza e Guerra,
(2011) a finalidade da educação é desenvolver novos conhecimentos ou comportamentos,
que são genuinamente mediados pela aprendizagem. Aprender é quando se adquire habilidades, competências para resolver problemas e
realizar tarefas. Comportamentos e as funções
mentais, como emoções, pensamentos e decisões são produtos que estão associados ao
funcionamento do cérebro.
Os autores ainda complementam que
os conhecimentos relacionados à neurociência
podem desvendar potencialidades do sistema
nervoso de maneira que possamos intervir
para a melhoria do aprendizado escolar e de
vida. Dessa forma, educadores com tal conhecimento científico, com senso crítico e energia,
podem tornar-se educadores de muito mais sucesso (COSENZA; GUERRA, 2011, p. 145).

E quando falamos de cognição não podemos deixar
de falar de Jean Piaget, que dentre várias contribuições preciosas, organizou o desenvolvimento cognitivo em estágios [...]. Cada fase tem sua própria organização, esquemas e aprendizado (FÓZ, 2009, p.171).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
=Com base na análise dos pressupostos teóricos analisados neste estudo é possível
afirmar que a neurociência aplicada à educação complementa os fundamentos e os estágios do
desenvolvimento humano bem como os processos de cognição que se fazem presentes diuturnamente no ambiente escolar.
=Os estudos sobre a neurociência aplicada à educação propiciam entender o funcionamento do cérebro durante os fenômenos relacionados à infância e adolescência, etapa fundamental do desenvolvimento humano.
=Entender as etapas do funcionamento do cérebro humano alinhadas à cada etapa do
desenvolvimento da criança e adolescente pode configurar-se em uma potente ferramenta para
a aprendizagem centrada nas especificidades e necessidades cognitivas de cada aluno.
=Como docente, aprofundar-se na enigmática mecânica do cérebro humano, entendendo cada movimento como uma peça fundamental para a construção do quebra-cabeça formado
pelo processo de aprendizagem individual torna-se tarefa inerente para que se exerça o ofício de
educar em qualquer etapa de escolarização, seja na esfera pública ou privada, uma vez que o
fim da educação é a construção de conhecimentos significativos para o indivíduo.
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O PROBLEMA DA INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar um argumento e algumas reflexões sobre a
problemática da indisciplina escolar, especialmente no campo da educação infantil. Propõem
a estudar, discutir e refletir sobre a disciplina na primeira etapa da educação básica. Este assunto está se tornando mais complexo, e a questão de sua autenticidade o torna um assunto
importante que vale a pena ser discutido ao se pensar sobre questões disciplinares escolares,
especialmente seu caráter. Portanto, nesta pesquisa, tanto teórica quanto qualitativamente,
objetiva-se demonstrar esse debate, investigar os pontos de vista da disciplina escolar e as
pesquisas mais recentes no campo da educação infantil quanto à existência de tais eventos
educacionais, a fim de finalmente responder a esta questão. Parte-se da ideia de que, assim
como nem todas as atividades desordenadas podem ser classificadas como disciplina inadequada, tampouco quaisquer obstáculos que impeçam o ensino-aprendizagem e a interação
podem ser considerados características adequadas para essa faixa etária. Portanto, abandonar um comportamento que pode ser caracterizado como disciplinar, e mostrá-lo na primeira
infância, claramente distinto de outros comportamentos, não só pode dar continuidade ao
comportamento, mas também prejudicar o crescimento da criança e o processo de aprendizagem. , Pode afetar a dificuldade de seu desenvolvimento cognitivo, emocional e moral.

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

A

disciplina é fundamental para todo aprendizado. É muito essencial para qualquer
ensinamento. É também muito importante para a paz e harmonia em qualquer
ambiente de aprendizagem: paz entre alunos, professores e administração.

É por isso que é sempre necessário que a disciplina seja incutida na sala de aula para
tirar o melhor proveito de seus alunos. Na disciplina de sala de aula é considerado como um código de conduta que tanto professores quanto alunos concordam e cooperam em sua aplicação.
Eu insisto em cooperação e acordo na gestão de sala de aula. Uma vez que as regras
são estabelecidas por todos os participantes aprendendo e ensinando, será difícil para eles negar ou recusar a ação disciplinar em caso de qualquer transgressão das regras.
A indisciplina na educação infantil ainda é um fator muito complexo de lidar, mas infelizmente ela existe e está mais presente nas escolas do que podemos imaginar. São vários os
fatores que podem causar indisciplina desde cedo na vida de uma criança.
Os alunos agem de várias maneiras, impactando sua própria capacidade de aprender,
bem como aqueles que os rodeiam. Alguns dos tipos de problemas disciplinares mais comuns
são: Desrespeito- onde os alunos falam e agem de forma desrespeitosa com adultos e colegas.
Desafio- onde os alunos se recusam abertamente a ouvir os adultos ou seguir instruções.
Bullying – onde os alunos constantemente intimidam os outros, muitas vezes para se sentirem
melhor. Agressão – onde os estudantes tornam-se fisicamente ou verbalmente violentos.
Não há uma resolução simples para o comportamento problemático, e não é possível
aplicar uma abordagem geral a todas as circunstâncias. Isso torna a disciplina nas escolas muito
complexa.
As escolas obviamente precisam ser envolventes e seguras para os alunos aprenderem.
No entanto, muitas vezes há um grande foco no que acontece na sala de aula. Isso significa que
os professores muitas vezes são deixados para trabalhar com os alunos isoladamente e gerenciar os problemas de comportamento dos alunos sozinhos.
Quando uma questão se torna difícil de gerenciar, os professores muitas vezes têm
pouca escolha a não ser remover o aluno ofensor do ambiente de aprendizagem. A disciplina
precisa ser flexível, mas consistente. Em outras palavras, a boa disciplina não é permissiva nem
rigorosa.
É moderada em termos de permitir que as crianças tenham algum controle ou digam
em algumas áreas. Se uma criança não tem controle, ele se revolta; se ele tem controle total, ele
se sente perdido e inseguro de si mesmo. Dar às crianças uma escolha entre duas coisas para
comer, duas roupas para vestir, dois ou três materiais de arte diferentes.
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As circunstâncias especiais em casa podem incluir problemas familiares ou morte na
família, criança excessivamente cansada, etc. Isso merece que as regras sejam reajustadas para
se ajustarem às circunstâncias. É preciso não confundir a criança mudando as regras com frequência.
Atualmente, já na educação infantil o comportamento desrespeitoso dos alunos passa
a ser um problema que os professores geralmente enfrentam. O comportamento desrespeitoso
é amplamente reconhecido.
As crianças veem exemplos de atitudes desrespeitosas em relação aos professores em
muitos lugares. Para combater esses retratos negativos, os professores precisam incentivar os
pais a se envolverem na educação de seus filhos. Construir um relacionamento irá encorajá-los
a ensinar seus filhos a respeitarem seus professores e valorizarem sua educação. Os docentes
às vezes têm medo de disciplinar um aluno por causa do risco de uma ação judicial caso não
consigam lidar corretamente com a situação e precisam do apoio dos pais, da administração e
do conselho escolar a esse respeito.
Todos têm uma grande responsabilidade e para atender a essa responsabilidade, precisam de apoio e ajuda. Os pais e a administração da escola devem se comunicar adequadamente para melhorar os alunos e disciplinar as aulas.
A indisciplina na educação infantil é um dos grandes desafios no ambiente escolar para
os professores, e para os próprios educandos e a família. Além de bloquear o processo de
aprendizagem, esse tipo de conduta pode afetar a constituição das relações e atrasar a sociabilização dos alunos.
Enfrentar a indisciplina, seja em casa ou na escola, pode ser um desafio, mas não é
dificílimo. Por isso, esse artigo traz alguns fatores relevantes para compreender as causas e consequências dessa dificuldade, bem como para evitar e superar tal questão.
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A INDISCIPLINA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A palavra indisciplina pode ser descrita como um modo de vida que não está de
acordo com regras e não está sujeito a regras.
O termo conota os regulamentos capazes de
obstruir o funcionamento regular e ordenado
do sistema escolar.

O lar é suposto ser um lugar de amor,
cuidado, paz, harmonia, segurança e felicidade, mas onde um se perde, acumula efeitos
adversos nas crianças, alguns dos problemas
domésticos identificáveis são: lares desfeitos,
foi identificado que o grande parte das meninas rebeldes do ensino médio são formadas
em lares desfeitos ou acossadas por brigas e
tensões de tal forma que foram negligenciadas
pelos pais.

Alguns estudiosos identificam a indisEssas meninas podem assumir a má
ciplina como uma ameaça social que permeia
toda a indisciplina humana e como um verme conduta sexual como forma de carinho que falque tem comido profundamente os tecidos da tava em seus lares parentais desfeitos. Outras
crianças de lares onde os pais estão sempre
vida nacional.
discutindo e brigando desenvolvem atitudes
A indisciplina foi sugerida por si mesma negativas em relação à vida.
como um fator responsável por todos os problemas e vícios da vida acadêmica, religiosa,
política e social permitida contra o crescimento
e desenvolvimento de uma nação.
Em instituições de ensino, a indisciplina entre os alunos do ensino médio varia de
evasão escolar, negligência do dever, absentismo vagabundo, vestimentas malfeitas, desfalque de gangsterismo, escândalos sexuais e assim por diante, além disso, Já se foram os dias
em que os alunos acreditam no trabalho árduo
como o caminho honroso para o sucesso.
O lar, assim como a escola, constitui
um fator importante na formação da boa ou má
disciplina de uma criança. O currículo, a instrução fornecida pelo sistema educacional, deve
ser do tipo que atenda às necessidades morais
e sociais e ao desenvolvimento da nação.
Outras causas de indisciplina entre os
alunos do ensino médio são a sociedade, a
falta de uma boa liderança, o deslocamento
rural-urbano e assim por diante.Caridade, eles
começam em casa. No desenvolvimento de
uma criança, o lar é o agente mais importante
onde os alicerces da criança e o futuro são
colocados pelos pais.

Na escola, é necessário averiguar a atitude de alguns pais em relação à autoridade
escolar e aos professores, aqueles que sempre
tomam partido dos filhos sempre que estes estão envolvidos em alguma atividade criminosa
na escola. Se ao menos os pais pudessem cooperar com a autoridade escolar para erradicar
a indisciplina nas escolas, a própria sociedade
estaria em paz.
Quando vemos o desempenho da indisciplina na fase da educação infantil, podemos entender que ela se manifesta de diferentes formas, mas é bastante singular e desigual
ao desempenho das crianças mais velhas. Vergés (2003, p. 19) sugeriu que “algumas crianças têm mostrado certo grau de indisciplina
desde que entraram na escola”, o que torna
esse problema uma das maiores angústias dos
professores nessa fase.
De um modo geral, na educação infantil, um estudo realizado por Kemple (1995, p.
108) em escolas públicas, foi descoberto que
a indisciplina é um dos fatores mais importantes para os professores de educação infantil
e é considerada um de seus problemas mais
graves.

1081

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

A autora afirma que na etapa da educação infantil, deve-se concentrar em projetos
e tarefas que promovam o desenvolvimento
infantil em todos os aspectos, incluindo o desenvolvimento do autodomínio, da sabedoria e
da autodidata. Isso porque a criança em idade
escolar está em fase de desenvolvimento em
vários aspectos, e os obstáculos nessa fase
podem prejudicar no início e no final do desenvolvimento cognitivo, moral e social.
Da mesma forma que promove o desenvolvimento escolar, os problemas disciplinares podem ser evitados. Outro estudo de
Upshur, Wenz-Gross e Reed (2009) em escolas públicas e privadas com alunos de 3 a 5
anos constatou que as dificuldades disciplinares encontradas na educação infantil pioraram
nos últimos anos.

Webster-Stratton (1998, p.715) afirma
que os problemas escolares, como dificuldades de leitura e diminuição da linguagem e da
compreensão, estão relacionados à indisciplina, poucas habilidades sociais e resolução de
problemas. Mas o que a disciplina tem a ver
com esses problemas de aprendizagem? Ou,
de fato, se não há disciplina na educação infantil, mas apenas o comportamento de crianças
em idade pré-escolar é comum, como essas
questões estão relacionadas?
Este tópico é difícil, mas a pesquisa
mostra que impaciência e decepção, resistência em se adaptar à vida em grupo e à vida
normativa, reações hostis, tensão no trabalho
escolar e comportamento desrespeitoso para
com os outros é uma disciplina, ou seja, como
uma luta, não gosta de regras, discriminação
de comunidades, grupos e disciplina.

Dentre essas dificuldades encontradas
na educação infantil, são descritos os problemas de intolerância, agressividade e adaptação
à prática escolar. O estudo também apontou
que as aulas de treinamento disciplinar para
prevenir tais desempenhos reduziram as reclamações dos professores sobre a disciplina e
melhoraram o desempenho dos alunos.

Na sala de aula, a disciplina é considerada um código de conduta com o qual professores e alunos concordam e cooperam em sua
aplicação. Insisto na cooperação e no acordo
na gestão da sala de aula. Uma vez que as
regras sejam estabelecidas por todos os participantes de aprendizagem e ensino, será difícil
para eles negar ou recusar a ação disciplinar
Muitos estudos apontam a dificuldade em caso de qualquer transgressão das regras.
da indisciplina na educação infantil à dificuldade de alfabetização, ou seja, além dos proMuitas crianças que exibem esses
blemas de desenvolvimento social e moral, os comportamentos, e em números, há menos
alunos indisciplinados têm maior probabilidade crianças nas classes da educação infantil em
de apresentar mau desempenho e insucesso comparação com anos escolares mais desenescolar.
volvidos; portanto, prestar atenção nelas não é
uma tarefa muito difícil, pois a indisciplina atraEm pesquisa realizada por Howse, palha o aprendizado e o progresso das crianCalkins et al. (2003, p. 14), os atributos que ças.
correlacionam o autocontrole de emoções e
comportamentos com o sucesso da escola
Toda a turma está em risco, principalconstataram que existem problemas emocio- mente o próprio desenvolvimento escolar. Connais, decepções e falta de adaptabilidade. A forme apontado pela pesquisa, muitos desses
maioria dos alunos apresentava problemas de alunos da educação infantil são difíceis de enconcentração, planejamento nas tarefas das tender, focar nas atividades, realizar tarefas,
aulas e na realização das atividades propostas, planejar e organizar, o que significa não apeo que atrasa o desempenho escolar.
nas suas habilidades de aprendizagem, mas
também sua interação social e pedagógica.
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Esses alunos serão rejeitados e condenados ao ostracismo e terão grandes dificuldades em estabelecer e manter amizades, o que
aprofundará ainda mais seu comportamento
indisciplinado. Pesquisas com crianças em idade pré-escolar mostraram que o investimento
em processos de habilidades sociais e morais
está associado a desprezo e distanciamento dos pares, desobediência, dificuldades de
comportamento e baixo desempenho escolar
(CURETON; CRAIG, 2009, p. 1).

Esta pesquisa mostra que os alunos
participantes do projeto possuem um conhecimento mais profundo da comunidade escolar,
maior ansiedade em relação aos seus colegas
e produtos, maior determinação de princípios
democráticos, ética e ações positivas e capacidade de resolução de quebra-cabeças.

O comportamento positivo é uma espécie de harmonia e amizade, e o relacionamento interpessoal entre os alunos é melhor e
o respeito e a confiança dos professores são
Portanto, não há melhor oportunidade maiores.
para intervir nessas coisas que podem atrapalhar o futuro desses alunos e de outras pessoEsses estudos mostram que projetos
as ao seu redor. Outros estudos têm apontado como este analisam a atuação de indisciplinajustamente o sucesso e a prática contínua de dos na educação infantil, e apontam que isso
intervenções voltadas para problemas discipli- pode ser percebido desde a mais tenra idade,
nares na educação infantil.
e quanto mais cedo você reconhecer e prevenir esse fenômeno, maior será o impacto nos
Os especialistas Stefan e Miclea (2010, alunos e nos jovens. Campos sociais, cognitip. 1103) afirmaram que a interferência na edu- vos e éticos) e salas de aula gerais.
cação infantil no início da matrícula de uma
criança “foi amplamente reconhecida porque
Carter e Van Norman (2010, p. 279)
as crianças em idade pré-escolar fornecem os observaram crianças entre 3 e 5 anos, não
melhores horários de trabalho. Resolver dificul- apenas admitindo que pode haver problemas
dades, como disciplina escolar “.
disciplinares na educação infantil, mas também
garantindo que esses problemas estejam auOs estudiosos Howse, Calkins e outros mentando.
(2003,p.15) também descobriram que os alunos podem perceber de antemão que o comO autor mencionou que, como essas
portamento é classificado como comportamen- ações representam desafios para os professoto disciplinado, e é a intervenção no início de res de educação infantil, a acurácia dos proceseu desempenho que pode atingir o objetivo. dimentos e métodos de pesquisa e inserção
O melhor resultado é que tentam proteger es- para reduzir e evitar ações desordenadas entre
ses comportamentos e respostas no ano letivo os alunos também está aumentando.
seguinte.
Eles apontaram exercícios que podem
DeVries (2002, p. 9-11) concorda com facilitar o desenvolvimento social e emocional
essa visão ao mostrar os resultados de um pro- dos alunos dessa idade.
jeto de construtivismo inserido pelo Development Research Center da Califórnia, que ajuda
Nesse sentido, também foi citado o esa melhorar a compreensão das comunidades tudo de Howse, Calkins et al. (2003, p. 16),
infantis e sua cooperação. Um estudo do proje- que observou a relação entre a capacidade de
to foi realizado em mais de 300 crianças entre controlar as emoções das crianças na educaa educação infantil e a quarta série.
ção infantil e a ocorrência de disciplina e fracasso escolar.
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Eles descobriram que os desafios singulares relacionados ao autocontrole emocional podem ser vistos desde muito cedo nas
crianças, e crianças com problemas nessa
área apresentam dificuldade em controlar e
organizar as atividades escolares, alcançando
assim o desenvolvimento escolar.
Portanto, esses estudos recentes sugerem que os exercícios combinados com a
estimulação do desempenho emocional, social
e moral nas aulas de educação infantil não só
ajudam e promovem o crescimento das habilidades intelectuais e motoras, mas também ajudam e promovem a formação e o crescimento
da honestidade, equilíbrio e o comportamento
próprio das crianças nesta fase escolar.
Desta forma, acabaram por contribuir
para um método de ensino duradouro, melhorando o entretenimento dos alunos e o desenvolvimento escolar, reduzindo e prevenindo o
surgimento da não disciplina na sala de aula e
proporcionando uma garantia de maior segurança.
Ou seja, esses investimentos na educação infantil serão feitos de uma vez por todas
permitindo que os alunos tenham mais compreensão, educação e senso de responsabilidade sobre a escola por vários anos.

A interpretação de Verges (2003, p. 31)
sobre a indisciplina na educação infantil mudou, pois ela depende da vida familiar de cada
criança, dos hábitos de vivência da criança,
crenças e tradições, e assim como isso acontece, o estágio de atuação, mesmo com a interferência de professores, escolas e métodos
de ensino utilizados.
As crianças que estão na fase da educação infantil possuem uma quantidade grande de energia corporal, estão começando o
aprendizado da convivência e a empregar a
oralidade para apontar suas vontades, muitas
ainda têm um aspecto egocêntrico ou estão iniciando a consideração um com o outro, entendendo o sentimento do próximo.
Precisando de auxílio para analisar as
regras comuns e as regras das escolas, é papel do professor e da família ajudá-las nessa
aprendizagem, pois não tem como querer que
já saibam como devem agir antes mesmo de vivenciar. É preciso entender que sempre existirá
confusões, debates e desafios e isso é necessário, para formar sujeitos autônomos, críticos,
colaboradores e prestativos e esses teores só
são absorvidos se vivenciados; a escola é ambiente para esse processo de aprendizagem,
e em muitos casos o único na vida da criança.

O autor de Webster-Stratton (Webster-Stratton, 1998, p. 715) também enfatizou que
as famílias das crianças têm um maior compromisso e obrigação de participar da educação
infantil.
Ela alertou que as crianças cujos familiares participam mais das atividades escolares, reuniões e tarefas, apresentam mais autoestima, equilíbrio emocional e comportamental,
maior amor-próprio, sentimento de pertencimento ao grupo e comunicação e comunicação com os outros. Reduza a lacuna.
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SOLUÇÕES PARA A INDISCIPLINA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

rajar os alunos a praticar a autoconfiança e a
autonomia.

Nossos hábitos são formados por sua
Segundo Garcia (2010 p. 34), a educação infantil é uma fase em que as crianças repetição, e a disciplina é um hábito que se
ainda estão desenvolvendo sua percepção e aprende ao longo de nossas vidas ao lidar com
suas habilidades cognitivas sociais e morais. ambientes diferentes.
Portanto, as questões disciplinares devem desVerges (2009 p. 18), também fala que
pertar grande atenção.
o envolvimento da família é muito importante.
Geralmente, as crianças consideradas Para integrar as ações disciplinares, eles tamindisciplinadas podem precisar examinar o am- bém precisam manter uma boa consistência
biente social e emocional mais especificamen- com outros ambientes em que as crianças vite. Certas atitudes podem ser consideradas vem.
relacionadas à saúde mental ou ao período de
desenvolvimento da criança.
Para saber como lidar com alunos indisciplinados na educação infantil, é preciso tratar
a indisciplina como uma violação do acordo.
Todo ambiente tem regras, e o não cumprimento das regras em um ambiente escolar pode
impedir o crescimento dos alunos e de outros
membros da classe.
Garcia (2010 p. 36) orienta que praticar
atividades educativas e divertidas para cultivar
bons hábitos é bom justamente por se encontrar em um período de desenvolvimento social
e moral, as crianças precisam compreender e
sempre lembrá-las das regras de vida de cada
ambiente.

Os pais podem auxiliar nessa integração conversando sobre a escola todos os dias
e identificando possíveis problemas emocionais. Orientar os pais para tentar entender as
experiências de aprendizagem de seus filhos e
as primeiras experiências sociais.
Compreender as informações de outro ângulo pode ser um atalho para atender às
necessidades das crianças como alunos. Para
Barreto (2010 p. 43), envolver os alunos em
atividades de relaxamento quando percebem
que a aula é chata e pouco atraente, eles perdem o foco ou ficam frustrados. Isso os leva a
mostrar insatisfação com algo.
Na fase escolar da educação infantil,
devem ser promovidos projetos e atividades
que possam atrair sua atenção. Isso auxilia
no desenvolvimento das crianças em diversos
campos, como autonomia, autoconhecimento
e curiosidade. Provar que os alunos podem ser
protagonistas de seus próprios conhecimentos
aumentará sua participação.

Nada melhor do que uma atividade que
alia diversão e conhecimento! Para cada atividade realizada, uma tabela de recompensa
pode incentivar os alunos a participarem ou
ainda melhor: ter bons hábitos ao participar
das atividades. Por meio dessas ações, os alunos podem perceber a importância de cumprir
um acordo específico e porque o não cumpriBrigas, gritos ou repreensões podem
mento do acordo é prejudicial à sua própria
causar mau comportamento nas crianças. Para
aprendizagem.
lidar com alunos indisciplinados na educação
Verges (2009 p. 11) relata que na infân- infantil, essa atitude vai agravar essa situação.
cia, as crianças repetiram a ação de viver com Segundo Barreto (2010 p. 44), ouvir os alunos
um adulto. Então, por que não proporcionar um é uma atitude muito importante para entender
ambiente que gere instintivamente disciplina e os motivos da disciplina, pois como qualquer
rotina? Uma sala de aula inspirada no método pessoa, todos desejam que suas necessidaMontessori é um bom exemplo de como enco- des sejam bem compreendidas.
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Usar a comunicação é bom para você
e pode explicar por que algumas atitudes indisciplinadas podem ser prejudiciais. Falar com o
aluno e dizer exatamente qual atividade ele interrompeu e por que não deveria. Também vale
a pena conhecer o ambiente em que se encontram os educandos e, a partir disso, construir
relacionamentos e trocas sob a orientação do
respeito, do amor e da emoção.
Desta forma, ajuda a promover comportamentos semelhantes nas crianças, ajudando e reduzindo conflitos, promovendo e
mantendo a harmonia no meio ambiente. Os
benefícios dos estudantes participantes podem
trazer benefícios para toda a turma, e saber
lidar com alunos indisciplinados na educação
infantil é fundamental para fomentar sua participação. Estratégias para incentivar os alunos a
irem para a escola com mais interesse devem
ser consideradas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como método de realização deste trabalho, algumas pesquisas foram realizadas:
pesquisa exploratória e pesquisa bibliográfica,
a fim de se ter uma boa compreensão e precisão do tema em discussão (teoricamente),
pois é necessário construir a partir das ideias
de alguns autores para poder explicar melhor.
Os assuntos relacionados ao tema precisam ser aprofundados a fim de compreender
as pessoas (professor / aluno) envolvidas. A
pesquisa tem sido realizada em: artigos, monografias, etc, que tratam de temas relacionados
aos problemas de indisciplina nas escolas.

A partir desses trabalhos, realizou-se
uma busca bibliográfica com base nas ideias
de alguns autores para obter dados importantes que podem enriquecer o trabalho, como
os artigos de Verges (2003), Webster-Stratton
Usar atividades e jogos como recursos (1998), Shelton (2003) e outros.
didáticos pode ser uma forma eficaz de atingir
esse objetivo. A aprendizagem e o desenvolvimento social e emocional dos alunos é o foco
da formulação e implementação desses comportamentos em sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitas crianças na etapa da educação infantil tentam realmente argumentar e “negociar”
com seus pais ou professores quando não querem seguir uma regra ou obedecer a um comando.
Para essas crianças, o comprometimento é muitas vezes uma estratégia eficaz. Na verdade, mesmo crianças desafiadoras e agressivas respondem mais rapidamente ao comprometimento, mas podem mostrar comportamentos piores se você tentar essa tática com muita
frequência.
As crianças pequenas que respondem bem ao compromisso podem não precisar da
ameaça de punição. No entanto, às vezes, a ameaça de consequências negativas é necessária
para crianças “difíceis de gerenciar”.
Quando usada da maneira correta, a punição ocasional é, na verdade, um elemento importante da disciplina de longo prazo na educação infantil. A palavra-chave é “ocasional”, porque
só funciona bem com moderação. Ameaçar ou implementar a punição deve apenas perfazer um
sexto (ou menos) do seu tempo de disciplina.
A punição deve ser pouco frequente, mas também deve ser imediata, sem adiamentos
ou ameaças vazias para enfraquecer sua estratégia disciplinar.
Se uma criança tiver um padrão de mau comportamento a longo prazo , responda
imediatamente a cada novo “crime” em vez de adiar sua resposta. A Sociedade Canadense de
Pediatria encoraja pais e professores a permanecerem consistentes e controlados, e usar a punição como uma oportunidade para estabelecer respeito e ensinar autocontrole saudável .
Não se deve limitar a reagir a casos de mau comportamento; bom comportamento
também merece uma reação. Quando seus filhos seguem seus esforços para se comprometer,
aprender com o castigo ou mudar o mau comportamento do passado, você deve elogiá-los por
terem crescido com seus erros. O reforço positivo , no entanto, precisa ser muito específico.
Apenas dizer “bom trabalho” quando uma criança segue as regras é muito vago. Em
vez disso, elogie um comportamento fora do comum. Por exemplo, se uma criança tagarela ficar
completamente quieta durante o tempo da história e você não tiver que discipliná-la como costuma fazer, diga que está orgulhosa por se comportar como pediu.
As crianças pequenas prosperam e crescem quando os adultos sabem como se relacionar e responder a elas. O objetivo como educadores é promover a disciplina apoiada pela pesquisa na educação infantil, e ajudar os pais e outros membros da família a aprender estratégias
melhores e mais saudáveis para administrar os maus comportamentos.
Não se pode esquecer que as crianças também merecem assistência com transições,
agradecimentos e desculpas, conforme apropriado. Para se sentir (e tornar-se) capaz, as crianças precisam de uma estrutura consistente de rotinas, bons modelos, instrução respeitosa e
expectativas progressivas para que tenham uma experiência contínua de sucesso.
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Para crescer como indivíduos, eles precisam de oportunidades para fazer escolhas relevantes para seus interesses e oportunidades de assumir papéis para obter uma perspectiva
sobre interação social. Elogios e recompensas motivam e instruem as crianças, mas também
precisam ter consequências em suas ações.
As consequências naturais são ótimas, mas os pais e professores também precisam
projetar consequências lógicas que sejam classificadas, relacionadas, prontas e razoáveis para
os maus comportamentos de uma criança. As consequências são mais eficazes quando dadas
após um pedido, exatamente como prometido pelo adulto envolvido, sem interferência de terceiros.
O tempo limite é uma das consequências mais eficazes para as crianças pequenas
quando usadas adequadamente. O castigo físico tem múltiplos efeitos negativos no desenvolvimento da criança, especialmente se usado de forma não contingente. Fatores intrapessoais e familiares predispõem os pais a problemas previsíveis no estabelecimento de disciplina saudável.
Os pais devem ser todos os meios para atender às necessidades das crianças na escola (não exigências excessivas) e devem ter pelo menos tempo para visitas periódicas à escola
de seus filhos para obter as informações necessárias sobre a carenagem acadêmica.
A autoridade escolar deve dar a máxima prioridade ao fornecimento de instalações recreativas adequadas e inadequadas, como biblioteca com livros didáticos bem equipados, salas
de aula. Os alunos devem evitar manter más companhias porque a má associação corrompe os
bons modos.
A unidade de orientação - aconselhamento escolar deve ser mantida ativa na rede de
ensino com a função de orientar os alunos sobre a necessidade de serem cumpridores da lei.

1088

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

REFERÊNCIAS

HOWSE, Robin; CALKINS, Susan; ANASTOPULOS, Arthur; KEANE, Susan; SHELTON, Terri.
Contribuidores normativos para a realização do
jardim de infância infantil. Cedo Educação e Desenvolvimento. n. 14, p. 101-119, 2003.
KEMPLE, Kristen. Disciplina, gestão e educação:
redescobrindo toda a criança. Formação de Professores Trimestral. p. 107-115, mar 1995.
ȘTEFAN, Catrinel; MICLEA, Mircea. Programas de
prevenção voltados para questões emocionais e
sociais, desenvolvimento em pré-escolares: estado atual e direções futuras. Desenvolvimento
Infantil e cuidado. n. 8, v 180, p. 1103-1128, setembro de 2010.

BARRETO, L. G. M.; SILVA, N.; MELO, S. S. A
história da educação infantil. Centro de Educação Infantil Eusébio Justino de Camargo Nova
Olímpia – MT, 2010.
CARTER, Deborah R. VAN NORMAN, Renée K.
Apoio ao comportamento positivo em toda a
classe pré-escola: melhorando a implementação do professor por meio de consulta. Primeira infância. Revista de Educação. n. 4, v. 38,
2010.
CURETON, Stephanie; CRAIG, Michelle J. Leitura compartilhada versus narrativa oral: associações com habilidades pró-sociais e comportamentos problemáticos. Criança adiantada
Desenvolvimento e Cuidados. n. 1, v. 181, p.
123-146, jan. 2009.

UPSHUR, Carole; WENZ-GROSS, Melodie; REED,
George. Um estudo piloto da infância e consulta
de saúde mental para crianças com problemas
comportamentais na pré-escola. Cedo Pesquisa
de Infância Trimestral. n. 1, v. 24, p. 29-45, 2009.
VERGES, Maritza Rolim de Moura. Os sentidos
da indisciplina na educação infantil, 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia) – Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes,
Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2003.
VERGES, Maritza Rolim de Moura; SANA, Marli
Aparecida. Limites e indisciplina na Educação Infantil. 2. ed. Campinas: Alínea, 2009.
WEBSTER-STRATTON, Carolyn. Evitando problemas de conduta em crianças do Head Start: fortalecimento das competências parentais. Revista
de Consultoria e Psicologia Clínica. n. 5, v. 66,
1998, p. 715-730.

DEVRIES, Rheta; ZAN, Betty. A ética na educação infantil: o ambiente sócio moral na escola.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
GARCIA, Joe. Indisciplina e crise de confiança
na relação professor-aluno. In: Seminário Internacional de Educação – SE Educa, 15, 2010,
Cachoeira do Sul. Anais... p. 1-10. Cachoeira
do Sul: ULBRA, 2010.

1089

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

RENATA RUFINO DE
CARVALHO

Professora adjunto (a) de Ensino Fundamental na Rede
Municipal de Ensino de Ferraz de Vasconcelos e professora
de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de São
Paulo.

1090

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

O USO DE FERRAMENTAS LÚDICAS NO
DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE
LEITURA E ESCRITA

RESUMO: O presente estudo versa sobre o uso de ferramentas lúdicas no processo de desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. No capítulo inicial será apresentada a introdução que apresenta os caminhos da pesquisa, posteriormente será apresentado o conceito de
processo de aprendizagem à luz dos autores, em seguida destaca-se o papel do professor e a
prática pedagógica, para por fim serem apontadas as considerações finais que versam sobre
a necessidade de se promover uma didática nas instituições de ensino que venham a garantir
os direitos educacionais dos alunos, considerando os modos de agir, pensar e viver a infância
e suas especificidades. A presente análise documental tem como premissa criar canais de
comunicação com os pares a fim de promover ampla discussão acerca do tema aprimorando
assim o fazer pedagógico nas instituições de ensino de modo a serem pensadas ações de
reformulação dos currículos em face de que a base para o planejamento do professor seja
a metodologia lúdica em respeito a forma do aluno compreender e interagir com o mundo
que o cerca. Nesse contexto a ludicidade utilizada como metodologia de ensino através das
práticas cotidianas possibilita o estímulo à aprendizagem na observância da integração junto
ao planejamento docente.

Palavras-chave: Educação; Ludicidade; Metodologia.
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INTRODUÇÃO

A

presente monografia tem como objetivo elaborar a pesquisa sobre o processo de
aquisição de habilidades para a leitura e escrita e o uso de ferramentas lúdicas
diante ao exposto.
O referente trabalho iniciou-se com o objetivo de se analisar a importância da leitura e
escrita desde o ensino infantil por perceber que muitos alunos estão concluindo a primeira etapa
do ensino fundamental o mesmo apresentando dificuldades de leitura e escrita, enquanto outros
não sabem ler e escrever, sendo o lúdico uma forma eficaz a ser usada por professores nas
diferentes etapas. A respeito do assunto em discussão, Lajolo, (1982) aponta que:
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista (LAJOLO, 1982. p.59)

Vygotsky (1999) aponta que “a leitura e escrita é condicionada, de um lado, pelas possibilidades do aluno, que englobam tanto na organização do pensamento como os conhecimentos
e experiências, e de outro pela interação” (VYGOTSKY, 1999, p.32).
Com base na citação anterior, faz-se necessário o hábito da leitura e escrita onde o aluno
deve explorar o seu conhecimento no intuito de desenvolver suas habilidades e capacidades.
Neste contexto, a escola como um todo tem um papel decisivo, pois deve favorecer para um
ensino-aprendizado de qualidade focando na leitura e escrita desde o início do processo de
escolarização.
Para isso, Libâneo (2001) aponta que se faz necessário “um currículo centrado na formação geral e continuada de sujeitos pensantes e críticos, na preparação para uma sociedade
técnica/científica/ informacional, na formação para a cidadania crítica-participativa e na formação ética” (LIBÂNEO, 2001, p.40).
Entende-se nas colocações do autor que os gestores devem organizar o currículo voltado para o ensino que valorize cultura, o respeito e responsabilidade social onde os professores
possam formar leitores críticos e construtores do próprio conhecimento sendo responsáveis por
parte da sua formação, onde os mesmos saibam ler e escrever interpretando sem dificuldades,
pois se percebe que muitos educandos estão concluindo o ensino fundamental e chegando ao
ensino médio com limitações na leitura e escrita.
Analisando o pensamento de Padilha (2006), o professor deve planejar as atividades de
leitura e escrita para seus alunos obterem um ensino-aprendizado eficiente, além de identificar as
reais dificuldades que seus alunos apresentam. De acordo com Carvalho e Mendonça (2006):
As escolas do passado alfabetizavam com sucesso, os professores eram mais qualificados e os alunos eram mais
dispostos a aprender e mais disciplinados [...] O fracasso na alfabetização é maior nas crianças que vivem em regiões
que possuem piores indicadores sociais e econômicos, entre as crianças que trabalham e entre as crianças negras. [...]
O problema da desigualdade social, da injustiça social, da exclusão social (CARVALHO; MENDONÇA, 2006, p.15).

Com base no exposto pelas autoras, observa-se que as dificuldades de leitura e escrita,
bem como o aprendizado de qualidade estão associadas a questões sociais e históricas e estas
dificuldades que hoje persistem não são, em certa medida, dificuldades novas.
A superação dessas dificuldades como a disgrafia (dificuldade de escrever), a dislalia
(dificuldade na separação de sílabas) e a dislexia (dificuldade de leitura) ocorre na medida em
que o educando tem a oportunidade, estímulos e motivação para vivenciar atos de leitura e escrita desde ainda na infância, além do atendimento de profissionais qualificados.
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Ela pode assim, comparar e confrontar cada vez mais seus conceitos, suas ideias ou
hipóteses com situações convencionais de leitura e escrita que um adulto lhe oferece como
modelo. Para o autor Soares Soares (2004), a criança aprende a escrever por dois processos:
Pela aquisição do sistema convencional de escrita – A ALFABETIZAÇÃO e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem as línguas
escritas. Essas práticas sociais são colocadas para a criança principalmente no ambiente familiar, onde a família exerce papel fundamental, e vemos esse papel principalmente na educação infantil (SOARES, 2004, p.14).

A criança deve ser exposta às habilidades necessárias desde a decodificação das letras,
a leitura fluente de palavras e textos pequenos que o instigue a processar a aprendizagem de
maneira a aproximar o conhecimento novo que ela adquire com o conhecimento que ela já tem.
Esse prévio conhecimento vem direta e indiretamente de sua família, da convivência familiar e com suas experiências em casa com seus pais. O papel da família já se inicia nesta etapa,
pois a obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária implica a responsabilidade conjunta: dos
pais ou responsáveis, pela matrícula dos filhos; do Estado pela garantia de vagas nas escolas
públicas; da sociedade, por fazer valer a própria obrigatoriedade (conforme legislação).
Em suma, é a partir destes enfoques que se espera colaborar para o desenvolvimento
das pesquisas sobre o tema, trazendo a discussão não só para o meio acadêmico, como também para todas as instâncias da sociedade, pois trata-se de questão polêmica na medida que
envolve questões políticas, sociais e jurídicas, com o propósito de garantir o aperfeiçoamento e
o alcance dos direitos protegidos constitucionalmente às crianças no ensino.
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 freqüente 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).
A palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão incluídos os
jogos, brinquedos e divertimentos e é relativa também à conduta daquele que joga, que brinca
e que se diverte.
O jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico que funciona dentro de um contexto social; possui um sistema
de regras e se constitui de um objeto simbólico que designa também um fenômeno. Portanto, permite ao educando a identificação de um sistema de regras que permite uma estrutura sequencial que especifica a sua moralidade.

Friedman (1996) considera 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
lingüísticos que se fazem nas regras, a flexibilidade a partir de novas combinações de idéias e comportamentos,
a ausência de pressão no ambiente, ajuda na aprendizagem de noções e habilidades (FRIEDMAN, 1996, p. 41).

Desta forma, existe uma relação muito próxima entre jogo lúdico e educação de crianças
para favorecer o ensino de conteúdos escolares e como recurso para motivação no ensino às
necessidades do educando.
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.
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De acordo com Piaget (1978) “a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais das crianças, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”. Dessa forma, quando
vemos uma criança brincando compreendemos como é seu relacionamento com o meio em que
está inserida e seu relacionamento com os outros seres.
É necessário que os educadores compreendam a importância de se trabalhar com o
lúdico, através do mesmo o educando se sente presente no ambiente que está inserido e ao despertar a sua curiosidade será fácil orientá-lo na construção do seu conhecimento. O desenvolvimento de atividades lúdicas facilita a aprendizagem, o processo de socialização, comunicação,
expressão e a construção do conhecimento. De acordo com o PCN:
Cabe ao educador, por meio da intervenção pedagógica, promover a
gem com o maior grau de significado possível, uma vez que esta nunca é
vel estabelecer relação entre o que se aprende e a realidade, conhecer as
ção, reflexão e informação [...] (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS-

realização de aprendizaabsoluta- sempre é possípossibilidades de observaIntrodução-Vol. 1, p. 53).

A pesquisa visa demonstrar a realidade dos fatos sob a ótica formal sendo desenvolvida
através de metodologia científica, por isso, seu objetivo principal é descobrir quais as soluções e
práticas diante das premissas apresentadas através dos métodos científicos. Por isso, o presente
trabalho utilizará a pesquisa descritiva.
Para tanto será realizada pesquisa bibliográfica e documental, através da seleção de
diversos materiais para leitura analítica (livros, artigos, teses, monografias, leis e documentos).
O referido projeto será desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, com método dedutivo e abordagem qualitativa onde Oliveira (2007) aponta que a metodologia deve ter clareza na
colocação da problemática, assim como, cumprir os objetivos preestabelecidos, ter uma boa
escolha dos instrumentos a serem utilizados no decorrer da pesquisa, definir um cronograma de
atividades, coletar e analisar os dados apontando os resultados.
Sendo o principal objetivo analisar a importância da leitura e escrita por meio da utilização de ferramentas lúdicas na contribuição para o desenvolvimento da competência leitora e
escritora.
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CONCEITO DE PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM
Verifica-se como preceito que “educar
é instigar a inteligência, corrigir os defeitos, formar a consciência, ativar e fortalecer a vontade, polindo o caráter.” Ou seja, temos antes de
mais nada como preceito que o educar é também poder exercer uma contínua orientação
como meio de desenvolver-se social e culturalmente, seja essa orientação papel dos pais e
educadores presentes na vida da criança.
Neste sentido, o desenvolvimento de
uma educação continuada é antes de tudo, fundamental, pois é a partir da aprendizagem bem
estruturada de como esse processo ocorre, que
se pode afirmar que a educação será por excelência solidificada. Para Antunes (2002): “Existem diferentes processos de aprendizagem e
é importante que todo o professor conheça-os
bem...”, ainda, “é importantíssimo conhecer-se
a maneira como a mente opera o conhecimento e assimila-o” (ANTUNES, 2002, p.15).
Vygotsky (1984) estudou as relações
entre a linguagem e o pensamento, para ele o
pensamento e linguagem nas crianças seguem
linhas paralelas até os dois anos, então o pensamento passa a servir à fala e está ao pensamento, constituindo-se assim o pensamento
verbal. De acordo com Vygotsky:
Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar independentemente em crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto
constitui a verdadeira essência do comportamento
humano complexo. Nossa análise atribui à atividade
simbólica uma função organizadora específica que
invade o processo de uso de instrumentos e produz
formas fundamentalmente novas de comportamento,
sendo o momento de maior significado no curso do
desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas
puramente humanas de inteligência prática e abstratas, acontece quando a fala e a atividade prática então duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem (VYGOTSKY, 1984, p. 26).

Lidar com o processo de aprendizagem na perspectiva da primeira etapa da educação básica é diferente e deve ser visto de outro panorama, de acordo com o autor Skinner
(apud ANTUNES, 2002, p.19), que afirma que
“todo o aprendiz tende a repetir uma resposta
reforçada e a suprimir uma resposta que tenha
sido reprimida, refletimos que é nesta faixa etária que a prática educacional é correta ou não
é assimilada”. Vygotsky considera que o papel
da linguagem é:
Nosso estudo experimental provou que é o uso funcional da palavra, ou qualquer outro signo, como meio de
focalizar a atenção, selecionar aspectos distintivos e
analisá-los e sistematizá-los, que tem um papel central
na formação de conceitos[...]. Os conceitos reais são
impossíveis sem as palavras, e pensar em conceitos
não existe além do pensamento verbal. É por isso que o
momento central na formação de conceitos, e sua causa generativa, é um uso específico de palavras como
‘ferramentas’ funcionais (VYGOTSKY, 1984, p. 33).

Como conseguir obter com satisfação
essa qualidade e também a conscientização,
é uma das questões que mais preocupa professores e educadores, e faz com que todos,
família e sociedade, tenham que participar do
processo de ensino e aprendizagem das crianças.
Assim, o professor tem suas metas, da
mesma forma como o estudante e as famílias
devem atuar como cooperadores, portanto, todos têm papéis iguais na construção do saber.
Dito de outra forma, precisamos pensar a escola com muitos caminhos por onde o estudante
possa passar, deixar seu rastro e seguir fazendo novos caminhos.
Essa preocupação da professora, em
relação ao ensino e aprendizado da leitura e
da escrita, não se limita apenas aos educadores, nos espaços escolares, mas é uma preocupação que atinge a sociedade. Desse modo,
o processo de alfabetização vem sendo muito
discutido e pesquisado dentro e fora do ambiente escolar.
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Para compreender a importância dessa
área do saber, para o indivíduo e para a sociedade, faz-se necessário trazer a contribuição
de alguns autores que destacam a importância
da leitura e escrita, para o desenvolvimento de
ambos, por propiciar as interações com diversos interlocutores, com as experiências e com
a linguagem de diferentes modos.

O PROFESSOR E A PRÁTICA
PEDAGÓGICA

O professor/educador deve antes de
tudo para sua prática pedagógica estudar e
preparar-se constantemente, mas, deve, contudo, saber aplicar isso na prática para que possa desenvolver um trabalho com qualidade e
formar cidadãos alfabetizados, conscientes e
Sobre essa importância Micotti (1997, criativos. O autor Silva (2006) aponta o que
p.9) revela que:
significa ser professor:
[...] o domínio da escrita é condição fundamental para o
exercício da cidadania, para o acesso a diversos domínios
do conhecimento, para o êxito escolar, para a realização
pessoal, para a participação em grande parte da herança
social da humanidade — a cultura (MICOTTI, 1997, p.9).

Ser professor significa, antes de tudo, ser um sujeito capaz de utilizar o seu conhecimento e a sua experiência
para desenvolver-se em contextos pedagógicos práticos
preexistentes. Isto nos leva à visão do professor como
um intelectual, o que implicará em maior abertura para
se discutir as ações educativas (SILVA, 2006, p. 109).

O processo de alfabetização, que é
condição fundamental para a cidadania e para
Os educadores também têm necessio desenvolvimento de uma nação, constitui um dade de conhecer todos os amplos aspectos
dos maiores problemas que a educação brasi- que envolvem e abordam o desenvolvimento
leira tem enfrentado.
da criança para exercer um trabalho global,
dinâmico, flexível e lúdico, atendendo às suas
Segundo dados do MEC (2009) houve reais necessidades para a alfabetização e enum aumento nos índices de alfabetização; to- sino.
davia, 7% dos brasileiros com idade entre 15
e 64 anos, não sabem ler e escrever absoluAssim, não cabe somente ao educatamente nada, inclusive o próprio nome, estes dor/professor apenas conseguir transmitir o
constituem a categoria de analfabetos absolu- que ele sabe ou que já se encontra sistematizatos; 21% da população enquadram-se na ca- do, mas também de se compreender conceitos
tegoria do alfabetismo rudimentar (capacidade e vivências reveladas pelos alunos a partir de
de localizar informação em textos curtos e fa- seu universo sociocultural.
miliares); apenas 1/3 da população entre 15 e
34 anos encontra-se no nível pleno de alfabePropiciando o brincar, o jogar, cria-se
tismo.
um espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo, interpretar, significar e comEsses dados revelam as dificuldades preender, de maneira ativa e própria, os comque marcam o processo de alfabetização em portamentos, usos, costumes e sentimentos
nossas escolas. Em relação a essa situação humanos.
Micotti (2009, p. 26) revela que:
A maioria dos jovens e crianças têm acesso à escola, mas há estudantes que não encontram o apoio
necessário para aprender a ler e escrever, problema que ganha hoje mais visibilidade com os resultados das avaliações, que mostram níveis de desempenho em leitura e escrita (MICOTTI, 2009, p. 26).

De acordo com Alves (2003), a escola
e a sala de aula se configuram, de modo geral, como um lugar sério, onde brincar é visto
como algo oposto à atividade séria. Sobre a
sala de aula, então, expressa o seguinte:
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A sala de aula tem, entre outras características, o fato
de se apresentar como coisa séria, não permitindo
espaço para o divertimento; o rigor e a disciplina são
mantidos em nome dos padrões institucionais, o que
torna o ambiente infantil artificial, longe dos gostos das
crianças. O brincar se resume em ouvir histórias ou
cantar algumas músicas. A hora do recreio e a hora da
saída se tornam os únicos momentos em que as crianças se desnudam da responsabilidade da escola para
permitir-se brincar e ser criança (ALVES, 2003, p. 4).

Duarte (1996) constata, contudo, que é
raro encontrar educadores que realmente atendem à questão do cotidiano, que reflitam sobre
esse termo; na maioria das vezes, o termo é
adotado de forma espontânea e não reflexiva, até mesmo por aqueles que se propõem a
estudar o termo com uma postura crítica para
com o mesmo.

Ainda sobre os conhecimentos que a
criança é capaz de aprender sozinha ou aqueles que ela não será capaz de aprender, Duarte
(1996) cita Vygotsky:
[...] ensinar a uma criança aquilo que é incapaz de
aprender é tão inútil como ensinar-lhe a fazer aquilo
que é capaz de realizar por si mesma. [...] à criança unicamente se pode ensinar o que é capaz de aprender. A
instrução é possível onde cabe a imitação. [...] O ensino
deve orientar-se não ao ontem, mas sim ao amanhã
do desenvolvimento infantil (DUARTE, 1996, p. 97-98).

A criança precisa situar-se no mundo
da escrita, utilizar estratégias e também ser capaz de estabelecer relações entre as informações por meio da comparação, classificação,
seriação, etc. Escrever é uma atitude totalmente pessoal, um processo complexo que articula
os aspectos eminentemente pessoais, que são
a representação, a memória, a afetividade, o
imaginário, etc. Ninguém pode fornecer a uma
criança essa atividade, essa aprendizagem e,
definitivamente, essa alquimia própria.

Para ele, vemos que na educação escolar, adota-se sempre de forma espontânea
o significado desse termo, trazendo consigo
respostas também espontâneas a perguntas
como: “[...] podemos considerar a relação entre educação escolar e prática social do indivíEscrever é produzir textos, ou melhor,
duo como sinônimo da relação entre educação tipos de texto, em função das próprias necesescolar e vida cotidiana do indivíduo?” (DUAR- sidades e projetos: cartas, cartazes, receitas,
TE, 1996, p. 35).
notícias, histórias, poemas, etc. Não se trata de
produzir frases soltas ou parágrafos isolados
Para o autor, ao adotar o significado do que depois teriam que ser colados a outros
cotidiano como dia-a-dia, supõe-se que tam- fragmentos para constituir um texto completo.
bém a escola e o que ocorre dentro dela pertençam ao cotidiano. Assim se expressa:
Produzir é “de cara”, assumir a perspectiva de um determinado tipo de texto, dirigiO papel da escola, então, é o de formar os indivídu- do a certo destinatário, com uma intencionalios na vida cotidiana e nas esferas não cotidianas, dade específica. Todas as estruturas de caráter
ou seja, para a vida social como um todo”. Assim, “micro” virão integrar-se nesta macroestrutura
então: [...] a educação escolar se constitui num pro- (e não o contrário). Essas reflexões provocam
cesso de apropriação, pelos indivíduos, das obje- indagações sobre o fazer docente e o aprentivações genéricas para si, como por exemplo, a dizado dos alunos, sobretudo no tocante a
ciência. [...] Ela visa a que o indivíduo possa funda- apropriação da leitura e escrita no contexto de
mentar na ciência o pensamento e a ação em vários práticas que se orientam por novas propostas
momentos da vida social (DUARTE, 1996, p. 64). didáticas e novos perfis docentes de acordo
com os desafios da contemporaneidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que em relação ao lúdico na alfabetização, independente da etapa de ensino é
presença que se faz primordial, uma vez que, crianças e o grande universo imaginário existente
a elas, estão extremamente interligados a maior atenção e aprendizado.
A presença de jogos, brincadeiras e o uso lúdico nas diferentes propostas educativas
beneficiam o processo de alfabetização. Segundo Goleman (1999):
A preparação da criança para a escola passa pelo desenvolvimento de competências emocionais – inteligência emocional – designadamente confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de relacionamento, de comunicação e de cooperação (GOLEMAN, 1999, p. 203).

Assim a presença do lúdico se faz mais do que necessária porque:
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).

Ainda conforme Piaget (1984), o jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico que
funciona dentro de um contexto social; possui um sistema de regras e se constitui de um objeto
simbólico que designa também um fenômeno.
Desta forma, existe mais do que uma importância, e sim uma relação muito próxima
entre os jogos lúdicos e todo o processo de educação de crianças para favorecer o ensino de
conteúdos escolares e como recurso para motivação no ensino às necessidades do educando.
Os jogos lúdicos oferecem condições ao educando de 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 estimulam as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais
e linguísticas.
De acordo com Vygotsky (1984), é na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. De acordo com
Kishimoto, (2002): “Por ser uma ação iniciada e mantida pela criança, a brincadeira possibilita a
busca de meios, pela exploração ainda que desordenada, e exerce papel fundamental na construção do saber fazer” (KISHIMOTO, 2002, p.146),
O comportamento do professor/docente pode interferir diretamente no ensino aprendizagem, o que desta forma facilita a aprendizagem dos alunos, conforme aponta Silva (2006):
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[...] quando a criança nota que a professora gosta dela, e que apresenta certas qualidades como paciência,
dedicação, vontade de ajudar e atitude democrática, a aprendizagem torna-se mais facilitada; ao perceber os
gostos da criança, o professor deve aproveitar ao máximo suas aptidões e estimulá-la para a aprendizagem.
Ao contrário, porém, o autoritarismo, a inimizade e o desinteresse podem levar o aluno a perder a motivação e o interesse por aprender, já que estes sentimentos são consequentes da antipatia por parte dos alunos, que por fim associaram o professor à disciplina, e reagirão negativamente a ambos (SILVA, 2006, p. 73).

O Lúdico está envolvido na formação humana desde o seu nascimento e é importante
compreender que as atividades lúdicas facilitam os processos de socialização, comunicação,
expressão e construção do conhecimento, despertando a valorização da criatividade, sensibilidade, afetividade tornando a prática pedagógica prazerosa e dinâmica.
A brincadeira é muito importante, ao brincar, os alunos recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. Crianças assumem e experimentam diferentes papéis sociais enquanto brincam, interiorizam determinados modelos de adultos.
O comportamento do docente interfere diretamente no ensino, o que facilita a aprendizagem dos alunos, porém apenas a ação do professor, ou apenas o jogo por si só não promove o
aprendizado, sem encaminhamento, orientação, objetivos, e isso cabe ao professor: encaminhar
e problematizar os jogos.
Para o autor, a “atividade principal da criança” é caracterizada por três importantes atributos: Se o docente, seja educador/professor ou os próprios pais não aprendem com prazer
não poderá ensinar com prazer.
É isso que o educador/professor também procura e deve valorizar em sua prática diária pedagógica, dar ênfase à formação: ensinar e sensibilizar a si mesmo para que, através de
atividades dinâmicas e desafiadoras, que despertem no educando o gosto e a curiosidade pelo
conhecimento as experiências de aprendizagem ocorram de forma prazerosa e significativa.
Verifica-se que o ato de educar não significa só repassar informações, mas sim, criar
possibilidade de perceber e fazer diferente. Conceituar e dizer o que é explorar do educando
a curiosidade, o desejo de buscar novos conhecimentos. Fechar as possibilidades de questionamento e da busca de diferentes caminhos, porque o conceito foi entregue pronto, acabado e
não lhe foi permitido criar, transformar, fazer de outra maneira, é limitar a construção do conhecimento pelo educando.
Por fim, o objetivo deste estudo foi o de propor através de autores e
reflexões os pontos mais importantes no âmbito do ensino e as formas de
intervenção para melhoria do processo de aprendizagem. Propôs-se o
uso do cotidiano de diversas formas e como seu uso se faz urgente
é necessário que os educadores, além de melhoria nos processos
de relações de poder diante das crianças na hora da aprendizagem,
devem rever conceitos em sua prática de forma favorável ao aprendizado.
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______. O jogo e a educação infantil: falar e dizer, olhar e ver, escutar e ouvir. 4. ed. Fasc. 15.
Petrópolis: Vozes, 2003.
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A ESCOLA, A FAMÍLIA E A APRENDIZAGEM

RESUMO: Com o aumento do número de crianças nas escolas, as estatísticas do fracasso escolar tornaram-se cada vez mais evidentes. O que faz com que alguns alunos aprendam e outros
não? Encontrar explicações para o fato, bem como os meios para sua superação constituiu-se
em motivação para a realização da presente pesquisa de revisão, com o objetivo de detectar
causas geradoras de dificuldades na aprendizagem e procurar minimizá-las. Cabe à família o
importante papel de fornecer os padrões de ética, cidadania e valores morais que afetarão a
criança como indivíduo no processo de aprendizagem. Cabe à Escola investigar e estimular
uma aprendizagem construtivista, envolto à afetividade, com ações planejadas, dialogadas,
significativas, e sistematizadas valendo-se do cotidiano e dos interesses que envolvem as
duas instituições: família e a escola. Crescem de importância o conhecimento e a capacidade
do Educador em observar e identificar as dificuldades, procurando atender às necessidades
dos educandos, obtendo avanços com resultados positivos e significativos de modo a que
família e escola despertem para a importância de estreitar as relações no processo ensino
aprendizagem.

Palavras-chave: Escola; Família; Aprendizagem; Criança; Dificuldades.
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INTRODUÇÃO

S

abe-se que o processo de aprendizagem é pessoal e a construção dessa aprendizagem ocorre de diferentes maneiras alterando-se de um sujeito para outro, as
características individuais diferenciam-se em particularidades pessoais que em
certos casos independem da aprendizagem e, neste processo estão envolvidos tanto a estrutura
familiar, com seus diversos e diferentes ambientes sócio-econômicos e culturais, quanto a estrutura governamental, representada pela escola e seus profissionais.
Para a compreensão das possíveis alterações no processo de aprendizagem é necessário considerar-se tanto as condições internas do organismo (aspecto anátomo-funcional e
cognitivo), quanto às condições externas (estímulos recebidos do meio-ambiente) ao indivíduo.
Fatores como linguagem, inteligência, dinâmica familiar, afetividade, motivação e escolaridade,
devem desenvolver-se de forma integrada para que o processo se efetive.
A Educação Infantil, contida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
como modalidade que configura como a primeira etapa da Educação Básica, deve ser considerada de suma importância e em perfeita consonância com o tema, uma vez que se acredita
que esteja nela a possibilidade em detectar vários problemas que possam facilitar a inserção da
criança que realmente possua alguma dificuldade e torne mais branda a sua atuação no Ensino
Fundamental.
As famílias, desconhecendo as necessidades da criança e a maneira apropriada de lidar
com esses aspectos, muitas vezes, necessitam de orientações que lhe dê suporte e lhe possibilite ajudar seu filho. Fatores como motivação, formas de comunicação, estresses existentes no
lar, influenciam o desempenho da criança no processo de aprendizagem, e os psicopedagogos,
muitas vezes, sentem-se limitados quanto às orientações a serem dadas pela falta de conhecimento aprofundado sobre os diversos aspectos familiares que podem contribuir para um resultado mais desejável.
O presente trabalho de análise documental e compilação procura estabelecer as ligações necessárias entre o conhecimento empírico e tradicional da família e o conhecimento teórico e formal da estrutura educacional existente, objetivando em última análise que a criança
possa aproveitar de ambos os ambientes para seu crescimento educacional.
Discorrendo sobre o texto, o observa-se objetivamente que, conhecendo aspectos particulares e específicos que envolvam o papel da Escola, e o profissional de educação; o papel
da família, como base da estrutura que permitirá uma melhor aprendizagem e as dificuldades
encontradas, que possam impactar este relacionamento; o leitor tenha ferramentas para tentar
alterar, com efeito, o comportamento e os resultados dos participantes do processo de aprendizagem.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN, 1998) propõem um currículo baseado
no domínio de competências básicas que esteMuito tem se falado sobre as dificul- jam em consonância com os diversos contexdades de aprendizagem que as crianças en- tos de vida dos alunos.
frentam na escola, os motivos que levam às
Os educadores devem aproveitar e resmesmas a fracassarem e o papel fundamental
da família. Mas e a escola? O que ela pode peitar as experiências que os alunos dispõem,
fazer para ajudar seus alunos? O professor, a apoiar em evidências os contextos e situações
coordenação pedagógica e outros membros que se apresentam, discutir sobre a poluição
dos riachos, dos córregos; questionar os níveis
da equipe da escola?
de bem-estar das populações, os riscos que
A escola deve ser um lugar onde as doenças e a falta de higiene oferecem à nossa
crianças sintam vontade de ir, que peçam aos saúde. O importante é dar ao aluno a oportunipais para as levarem e acima de tudo, um lugar dade da discussão.

A ESCOLA E O EDUCADOR NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM

que possibilite o conhecimento, a aprendizaUma das missões do educador é degem. Por que então a escola, com tantas obrigações com seus alunos, é uma das causas senvolver e construir com os alunos reflexões
críticas sobre os acontecimentos que envolvam
das dificuldades de aprendizagem?
o nosso planeta em todos os aspectos sejam
Segundo Piaget (1994), ao passo que eles: políticos, econômicos, educacionais, amo ser se situa no mundo estabelece uma re- bientais, sociais entre tantos outros aspectos
lação de significações, isto é, atribui significa- relacionados.
dos à realidade em que se encontra. Esses
significados não são faculdades estáticas, mas
sim, ponto de partida para atribuição de outros
significados, um engrandecimento do conhecimento.
Hoje, os grandes objetivos da educação são: ensinar a aprender, ensinar a fazer,
ensinar a ser, ensinar a conviver em paz, desenvolver a inteligência e ensinar a transformar
informações em conhecimento.

Muitos estudos defendem o papel da
interação social no processo da aprendizagem.
Consequentemente, os aspectos afetivos emergem como dimensão social do desenvolvimento humano.

A realidade das salas de aula nas escolas públicas, muitas vezes não permite perceber simples gestos que podem tornar-se
problemas futuros e ou até mesmo presentes
Para atingir esses objetivos, o trabalho no contexto escolar, por isso, é preciso sempre
inicial de alfabetização precisa desenvolver o uma auto-avaliação para que não se seja cúm“letramento” das situações reais que estão vi- plice em algumas oportunidades, das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos
vendo:
educandos.
O letramento é entendido como produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como
sistema simbólico e tecnologia [...]. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as
atividades específicas de ler ou escrever (Parâmetros Curriculares Nacionais. BRASIL, 1998, p.19).

As ideias de mediação e internalização
encontradas em Vygotsky (1989) permitem
defender que a construção do conhecimento
ocorre com base em um intenso processo de
interação entre as pessoas.
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O papel do outro tem uma importância
fundamental na formação do sujeito, já que o
outro é importante na construção do que sou,
uma vez que, sozinho não há conflito e não terá
modificação. A interação com o outro, desperta no sujeito a capacidade de buscar novas
significações e trocas de conhecimento. E indubitavelmente, é no espaço escolar que esta
relação se intensifica.
As escolas devem estar preparadas
para receber os alunos, mas para que esse
“acolhimento” tenha sucesso integralmente é
preciso que os profissionais que atuam diretamente com os discentes tenham uma formação
adequada.Quando os profissionais são capacitados e possuem uma formação continuada,
eles conseguem fazer uma leitura da corporeidade e da expressão, percebendo dificuldades, limitações, estabelecendo então, com este
aluno, uma relação de afetividade facilitando a
construção do conhecimento, tornando-o mais
preciso e prazeroso.
Conforme afirma Garcia (1998, p.41)
“na relação pedagógica, o que se aprende não
é tanto o que se ensina, mas o tipo de vínculo
educador/educando que se estabelece na relação”.
Pela relação que se estabelece na sala
de aula, o professor ao ensinar, exerce significativa influência sobre o aluno que aprende,
levando-o a alterar, modificar e transformar atitudes, ideias, habilidades e comportamentos.
Sua atuação ultrapassa, no entanto, a simples
transmissão de conhecimentos.
O ensinar e o aprender não se limitam ao espaço da sala de aula, ela é muito
mais ampla, estendendo-se além da escola na
proporção em que as expectativas e necessidades sociais bem como a cultura, valores
éticos, morais e intelectuais, os costumes, as
preferências, entre outros fatores presentes na
sociedade, tem repercussão direta no trabalho
educativo.

[...] saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção . Quando entro em
uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos,
as suas inibições: um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar, não
de transferir conhecimento (FREIRE. 1996, p. 47).

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

A FAMÍLIA NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
A importância da participação da família no processo de aprendizagem é inegável e
a necessidade de se esclarecer e instrumentalizar os pais quanto às suas possibilidades em
ajudar seus filhos com dificuldades de aprendizagem é evidenciada ao manifestarem suas
dúvidas, inseguranças e falta de conhecimento
em como fazê-lo.
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A família desempenha um papel importante na formação do indivíduo, já que permite
e possibilita a constituição de sua essencialidade. É nela que o homem concebe suas raízes e
torna-se um ser capaz de elaboração de competências próprias.

A aprendizagem é o processo por meio
do qual a criança se apropria ativamente do
conteúdo das experiências humanas, daquilo
que o seu grupo social conhece. Para que ela
aprenda e supere as dificuldades precisará interagir com outros seres humanos, especialmente com os adultos e com outras crianças
Existem fatores socioeconômicos, desmais experientes. E esta primeira convivência critos pelos autores (Muñoz et. al, 2005b) dos
está inserida no contexto familiar.
quais os pais participam, sem poderem facilmente modificá-los. Entre eles encontram-se as
A família é considerada a primeira e más condições de moradia, a falta de espaço,
mais importante instituição da sociedade e é de luz, de higiene, assim como da alimentação
notável a desvalorização de tal instituição por mínima necessária para o crescimento e departe das outras células que regem o sistema senvolvimento infantil adequado.
político-social brasileiro. A situação social vivenciada no contexto familiar está intimamente
São apontados como aspectos agraligada ao desenvolvimento de seus integrantes vantes, oriundos do seio familiar a dificuldade
que, segundo Kaloustian (1998), não é atingi- de aquisição de conhecimento, por parte do
da pela política oficial:
aluno, o alcoolismo, as ausências prolongadas,
as enfermidades e o falecimento dos pais. A
Quando esta existe, é inadequada, pois não correspon- violência doméstica e a separação conjugal
de às suas necessidades e demandas para oferecer também afetam o ensino. Em relação aos iro suporte básico para que a família cumpra, de forma mãos, são ressaltadas as relações de compeintegral, suas funções enquanto principal agente de titividade e rivalidade. Os maus hábitos (persocialização dos seus membros, crianças e adoles- mitidos ou negligenciados pelos pais), como
centes principalmente (KALOUSTIAN, 1998, p. 13). assistir televisão demasiadamente e falta de
descanso também contribuem.
Na medida em que a família não cumpre com suas funções básicas, consequenteA família tem um papel central no demente irá gerar problemas adicionais que acar- senvolvimento da criança, uma vez que é denretarão no desenvolvimento do indivíduo que tro dela que se realizam as aprendizagens
ali convive com os demais membros. Sendo básicas necessárias para o desenvolvimento
assim, justifica-se a importância de uma boa na sociedade, como a linguagem, sistema de
estrutura familiar, bem como as relações sau- valores, controle da impulsividade. As caractedáveis dessa instituição com os demais seg- rísticas da criança também são determinadas
mentos sociais, priorizando neste trabalho a pelos grupos sociais que frequenta e pelas cainstituição.
racterísticas próprias, como temperamento.
A educação familiar é um elemento imprescindível na formação da personalidade da
criança, uma vez que é no seio familiar que
constitui-se e desenvolve-se valores morais, de
juízo, éticos, sua criticidade e cidadania que refletirá diretamente no seu envolvimento escolar.
É no contexto familiar que se lapida e consolida, na maioria dos casos, o caráter da criança
que virá a tornar-se adulto.

Conforme afirma Del Prette & Del Prette
(2005), os pais utilizam três alternativas para
promover a competência social dos filhos: o
estabelecimento de regras, por meio de orientações; o manejo de consequências, por meio
de recompensas/punições e servindo como
exemplo.
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Autores citados por Bolsoni-Silva & Marturano (2002) apontam habilidades parentais que
interferem na aprendizagem e socialização dos filhos, tais como:
- dialogar com os filhos;
- expressar os sentimentos para os filhos
e aceitar os sentimentos deles;
- evitar o uso de punições, privilegiando a
utilização de recompensas aos comportamentos
adequados;
- ignorar o comportamento inadequado,
não dando atenção a ele;
- cumprir promessas, já que os pais ao
prometerem e não cumprirem fazem com que os
filhos sintam-se enganados;
- entendimento do casal quanto à educação dos filhos e a participação de ambos os progenitores na divisão de tarefas educativas; e
- habilidade de dizer não, negociar e estabelecer regras para os filhos (BOLSONI-SILVA &
MARTURANO, 2002).

A família precisa ter a exata compreensão
de que não podem delegar para a escola o dever de educar com valores morais e afetivos, uma
vez que, essa negligência pode propiciar fortes
condições para as dificuldades de aprendizagem
e ainda, trazer um grande prejuízo para a relação
familiar.
A criança necessita de equilíbrio entre
condutas disciplinares e diálogo, compreensão e
carinho. Num processo educativo os pais experimentam a necessidade de um trabalho de auto-análise, de reestruturação de seus comportamentos, crenças, sentimentos e desejos. Os pais
precisam conquistar em relação a si mesmos, primeiramente, o que querem que os filhos sejam:
justos, disciplinados, honestos, responsáveis.
As crianças possuem uma tendência
natural, instintiva que as direciona ao desenvolvimento de suas potencialidades. Os pais devem
ter conhecimento desse processo para que não
dificultem ou impeçam o crescimento espontâneo
da criança. Pela falta de compreensão da natureza
e necessidades básicas do ser humano, os pais,
muitas vezes, prejudicam a busca do próprio desenvolvimento, pela criança.

A participação dos pais nas atividades
escolares também é de suma importância, além
das habilidades parentais. Sampaio, De Souza &
Costa (2004) acreditam que é relevante realizar
um treinamento de pais para o auxílio do filho na
realização adequada das tarefas de casa e com
isso estar atento para condições antecedentes
aos comportamentos envolvidos no estudar, os
O modo como os pais lidam com seus
próprios comportamentos e as condições conse- filhos pode ajudá-los no desenvolvimento das
quentes a eles.
suas potencialidades e no relacionamento com o
mundo, possibilitando-lhes o enriquecimento pesAs condições antecedentes são: ambiente soal segundo experiências que o meio lhes proorganizado, bem iluminado, silencioso, horário fixo porciona. O processo educativo (desenvolvimento
de estudo, material escolar completo e atraente. gradativo da capacidade física, intelectual e moral
As respostas envolvidas compreendem: atenção do ser humano) familiar deve ser adequado para
aos prazos de entrega, postura corporal adequada possibilitar à criança o sucesso na aprendizagem,
e métodos adequados de estudo. As condições proporcionando-lhe a motivação, o interesse e a
após a execução do ato de estudar são consequ- concentração necessária para a apreensão do coências positivas, como elogios e recompensas.
nhecimento.
De fato, a família é o primeiro lugar que
passa segurança, que acolhe a criança após o
nascimento. É importante que a criança encontre
proteção, segurança e apoio psicológico. Para um
bom desenvolvimento físico, mental e cognitivo, é
necessário, mesmo que os pais tenham outros filhos, outras atividades, que organizem um tempo
mesmo que seja pouco, mas que seja um tempo
de qualidade, para uma relação com os seus.

A adequação desse processo compreende o atendimento às necessidades da criança
quanto à presença dos pais compartilhando suas
experiências e sentimentos, orientação firme quanto aos comportamentos adequados, possibilidade
de escolhas, certa autonomia nas suas ações, organização da sua rotina, oportunidade constante
de aprendizagem e respeito e valorização como
pessoa.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA de desinteresse por determinadas atividades,
tempo de atenção diminuído, falta de concenA APRENDIZAGEM
tração e outros.

É fundamental delimitar como será entendido aqui, o conceito “dificuldade de aprendizagem”, já que existem na literatura científica,
discordâncias e consensos entre distúrbio e
dificuldade de aprendizagem. De acordo com
Ciasca (2003) o distúrbio de aprendizagem se
caracteriza por uma disfunção do sistema nervoso central, já a dificuldade escolar está relacionada especificamente a um problema de ordem ou origem do método de ensino utilizado.

Segundo Bolsoni-Silva & Marturano
(2002), há mães que demonstram excessiva
ansiedade quanto a superação da dificuldade
da criança; outras que se mostram impacientes quanto ao desempenho insatisfatório que o
filho apresenta; mães que atribuem todo o problema à criança e a caracterizam como “preguiçosa”, “lerda”, “distraída”; mães que negam
a dificuldade que a criança demonstra; mães
que não acompanham as atividades de seu fiDockrell & McShane (2000) afirmam lho e mães que punem a criança pela seu fraque as dificuldades de aprendizagem podem casso nas atividades escolares.
ser decorrentes de déficits cognitivos que preIsso acontece pelo fato de os pais
judicam a aquisição de conhecimentos como
também, na maioria delas, são apenas resul- desconhecerem como ocorre a aprendizagem
tantes de problemas educacionais ou ambien- e, portanto, necessitam de orientações espetais que não estão relacionados a um compro- cíficas a esse respeito. Em muitos casos, em
um trabalho especializado com crianças apremetimento cognitivo.
sentando dificuldade de aprendizagem, não é
Desse modo, far-se-á análises que suficiente transmitir aos pais as atividades esnão compreenderão uma diferenciação entre pecíficas a serem realizadas; outros aspectos
dificuldades de aprendizagem ou dificuldade ligados à família, à escola ou relacionados a
escolar e distúrbio de aprendizagem, embora dificuldades em outras áreas do desenvolvimento também estão presentes, e é necessário
existam autores que os diferenciam.
ouvir os pais, analisar a situação e buscar caNão se trata de buscar aprofundamen- minhos que facilitem o desenvolvimento global
to nas questões voltadas a dislexia, disfasia, da criança.
disortografia, disgrafia, discalculia, lesão cerebral ou transtorno de déficit da aprendizagem
e hiperatividade e sim levantarmos posicionamentos teóricos que envolvem a temática relaAlguns pais confiam seus filhos com
cionada aos atores professores, pais e alunos
dificuldade de aprendizagem aos professores
como público alvo.
acreditando que o mau desempenho da crianAs dificuldades de aprendizagem po- ça seja proveniente apenas de si mesma, sem
dem significar uma alteração no aprendizado questionar sua possível participação nessas
específico da leitura e escrita, ou alterações alterações.
genéricas do processo de aprendizagem, em
No cenário educacional brasileiro, exisque outros aspectos, além da leitura e escrita,
podem estar comprometidos (orgânico, motor, tem paradigmas que afetam diretamente a atuação dos principais atores sociais na relação
intelectual, social e emocional).
ensino-aprendizagem.
Sabe-se que as crianças que apresenÉ cada vez mais recorrente a culpabilitam dificuldades de aprendizagem, geralmente, possuem uma baixa auto-estima em razão zação da ausência da família no acompanhade seus fracassos e que esses sentimentos mento do processo educacional da criança, o
podem estar vinculados aos comportamentos que gera, em determinadas circunstâncias, a
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justificativa pela inatividade da ação pedagógi- materiais de outros colegas e faltar às aulas
ca do professor, o qual, não se sente responsá- por influência de amigos. Analisar situações
vel pelo todo que compreende este processo. conflitantes bem como formas de resolvê-las,
tais como brigas entre colegas e acusações
As estruturas familiares estão mudando injustas por parte de professores e pais.
a cada dia e isto está trazendo alguns reflexos
para o desenvolvimento do aluno em sala de
Responsabilizar o aluno por algo que
aula. Muitas vezes os pais delegam a respon- não compete somente a ele, prejudica sua ausabilidade de educar somente à escola se au- to-estima, bem como, gera reações emocionais
sentando das reuniões e atividades escolares de tristeza, irritabilidade, cansaço e, com frefazendo com que o aluno se desinteresse de quência, desinteresse pelo estudo. Além disso,
sua atividade final.
essa ideia não oportuniza a busca de auxílio
adequado ao aprendiz, ou seja, uma avaliação
Dificuldades escolares apresentadas médica ou psicopedagógica que verifique os
pelas crianças, relacionadas à falta de con- motivos da dificuldade e que direcione quais
centração e indisciplina ocorrem e podem ser são as modificações necessárias, sendo estas
causadas pela ausência de limites. A primeira no âmbito da família, da escola e da própria
geração educou os filhos de maneira patriar- criança.
cal, isto é, os filhos eram obrigados a cumprir
as determinações que lhes eram impostas pelo
Os pais devem aprender a estabelecer
pai. A geração seguinte contestou esse sistema regras bem definidas e viáveis, sendo oportueducacional e agiu de maneira oposta, por in- no e necessário que os pais dialoguem com a
termédio da permissividade. Os jovens ficaram criança sobre o motivo das regras, negociando
sem padrões de comportamentos e limites, for- com o filho as que podem ser flexibilizadas. Os
mando uma geração com mais liberdade do pais devem também ser firmes na verificação
que responsabilidade.
do cumprimento delas. No caso da desobediência à regra, antes de aplicar uma punição,
A família em conjunto com a escola como castigo ou bronca, deve-se investigar
deve despender esforço e empenho para que com o filho quais foram as razões para o não
a aprendizagem da criança seja em sua totali- cumprimento dela, de modo que saibam evitar
dade beneficiada:
o desrespeito à norma.
Tais habilidades de refletir sobre as regras, negociá-las e pensar sobre as consequências das mesmas no contexto da família, são
importantes para que a criança também aprenda a respeitar as normas da escola, dialogar
com os professores sobre elas e explicarem-se
Pelo que foi citado acima, percebee desculpar-se quando não foram capazes de
-se que a intervenção com pais é essencial e
cumpri-las.
deve permitir com que eles analisem os seus
comportamentos. É importante, também, que
Strick e Smith (2001) ressaltam que o
se façam intervenções com a criança para que
ambiente doméstico exerce um importante pase aumente o repertório dela em habilidades
pel para determinar se qualquer criança aprensociais.
de bem ou mal. As crianças que recebem um
incentivo carinhoso durante toda a vida tendem
A criança deve ser capaz de pedir e
a ter atitudes positivas, tanto sobre a aprendiaceitar auxílio na realização das tarefas escozagem quanto sobre si mesmas. Essas crianlares. Iniciar, manter e terminar conversas com
ças buscam e encontram modos de contornar
colegas, irmãos e pais. Expressar suas opinias dificuldades, mesmo quando são bastante
ões para professores, amigos e familiares. Regraves.
cusar-se a fazer o que não quer, como: destruir

[...] as relações afetivas se evidenciam, porque a transmissão do conhecimento implica, necessariamente,
uma interação entre pessoas. Portanto, na relação
professor-aluno, uma relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente (ALMEIDA, 1999, p.107).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O alcance social e prático deste trabalho está na possibilidade de se evidenciar que
ao aluno de um ambiente familiar desfavorável sofre uma espécie de exclusão pedagógica, em
razão das suas dificuldades de aprendizagem oriunda de sua condição familiar, o que acaba
tornado-se uma exclusão social, uma vez que este aluno acabará sendo mais um número da
evasão ou repetência, caso a escola não assuma uma posição de interventora no processo.
A importância das intervenções nas dificuldades de aprendizagem e da participação
familiar é frequentemente apontada por outros projetos que buscam a família como mediadora e
ativa do processo de aprendizagem. Porém, há ainda um vasto caminho de enfrentamento das
dificuldades como recursos financeiros, o preparo técnico e as próprias características das constituições familiares, fatores estes fundamentais para a adesão e continuidade nestes programas.
Sabe-se, também, que, muitas vezes, os conflitos familiares estão associados a essas
manifestações e que as relações familiares são relevantes no desenvolvimento da criança, havendo, portanto, a necessidade de maior compreensão desse processo, por parte dos profissionais, para que possam intervir de forma mais abrangente diante da problemática.
Acredita-se até que um programa de intervenção familiar seja de fundamental importância para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. O relacionamento familiar, a disponibilidade e interesse dos pais na orientação educacional de seus filhos, são aspectos indispensáveis
nesta ajuda.
O presente trabalho mostra que a construção do conhecimento por intermédio da concepção construtivista, ou seja, que a educação deve acontecer tomando por base um ato/ação
de humanidade e de amor entre educador educando. Ambos são cúmplices neste processo, no
qual trocam saberes, conhecimentos contínuos e ambos vão descobrindo e construindo novos
valores, conhecimentos, experiências de vida e de mundo, dentro do contexto social, cultural e
político em que vivem.
Em um trabalho de orientação aos pais é possível despertar a sensibilidade dos mesmos
para a importância destes aspectos, dando-lhes a oportunidade de falar sobre seus sentimentos,
expectativas, e esclarecendo-lhes quanto às necessidades da criança e estratégias que facilitam
o seu desenvolvimento.
Mediante experiências e relações interpessoais, a família pode promover o desenvolvimento intelectual, emocional e social da criança. Ela pode criar situações no dia-a-dia que
estimularam esses aspectos, desde que esteja desperta para isso. Além disso, a participação
da criança nas atividades rotineiras do lar e a formação de hábitos também são importantes na
aquisição dos requisitos básicos para a aprendizagem, já que estimulam a organização interna
e a habilidade para o ‘fazer’, de maneira geral.
Esse processo ocorre nas vivências do dia-a-dia, ao passo que pais e filhos comunicam-se de maneira transparente e sincera, falando de suas percepções, suas dúvidas, objetivos,
emoções, aprendendo uns com os outros.Criar filhos não significa torná-los perfeitos, visto que
os pais têm muitas dúvidas e estão sujeitos a muitas falhas; mas o que é necessário é tentar
identificar os conflitos e desfazê-los, aprendendo a conviver com essas situações.
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Por meio dos conflitos os pais desenvolvem a percepção de si mesmos e de seus filhos.
Essas situações estimulam pais e filhos a instalar um diálogo verdadeiro, expondo o entendimento e sentimento em relação às experiências cotidianas. Por outro lado, aspectos fundamentais do
processo educativo revelam que os pais devem ter respeito sobre o que o filho sente, mas cabe
a eles negar com firmeza e determinação as atitudes que possam contrariar o que desejam para
a educação de seus filhos.
A aprendizagem se dá de maneira gradativa e não será possível sem a participação ativa
do aluno, de maneira disciplinada e orientada. Os pais devem preparar os filhos para arcarem
com suas responsabilidades. Uma vez que a criança vai aprendendo a cuidar de si mesma, vai
experimentando a sensação gratificante da capacidade de enfrentar desafios. Cada realização é
um aprendizado que servirá de base para um novo aprendizado. Assim, realizando suas vontades e necessidades, a criança vai gostando de si mesma, desenvolvendo a auto-estima.
Todos esses aspectos citados e muitos outros são fundamentais para que o desenvolvimento da criança se efetive. Portanto, a família necessita da ajuda dos profissionais na aquisição
desses conhecimentos básicos e essenciais para que possa cumprir seu papel de facilitadora do
processo de aprendizagem de seus filhos, utilizando-se de comportamentos mais adaptativos.
Conclui-se que a participação efetiva e afetiva dos educadores e da família no processo
de aprendizagem é fundamental para que a criança se desenvolva de forma positiva, cabendo
aos pais a tarefa de orientar seus filhos e encaminhá-los na vida escolar e do educador auto avaliar-se constantemente em relação à sua postura e metodologia, proporcionando experiências
educacionais significativas de cunho qualitativo e servindo-lhes de espelho com bons exemplos.
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A PRÁTICA DOCENTE NA ALFABETIZAÇÃO
BILÍNGUE INFANTIL

RESUMO: A leitura e a escrita são muito referenciadas a partir do momento que a criança inicia
seu contato com o meio, ocorrendo pela identificação de imagens e percepção das letras,
cabendo ao contexto educacional a associação das palavras de maneira significativa às atividades do cotidiano da criança, como às linguagens da música, desenhos, brincadeiras, entre
outros. A aprendizagem depende da capacidade intelectiva e emocional das crianças, além
das experiências que levam ao desenvolvimento cognitivo, cabendo ao professor a adoção
de práticas pedagógicas que direcionam o aluno à produção do conhecimento, relacionando
o pensamento às ações. O objetivo é identificar as relações entre a prática docente e a alfabetização bilíngue infantil. Este estudo justifica-se pela necessidade de compreender como
ocorre a ampliação das possibilidades de domínio de um segundo idioma, já na fase da infância, a partir da prática docente dinâmica, contextualizada e significativa. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo identificar a
alfabetização bilíngue como possibilidade de melhor aquisição da capacidade fonológica, com
pronúncias em duas línguas diferentes, favorecida pela prática docente.

Palavras-chave: Prática Docente; Alfabetização; Bilinguismo.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil caracteriza a apropriação do funcionamento da linguagem oral
e escrita, levando aos alunos conquistarem segurança, diminuindo a dificuldade
de decifrar os códigos da língua, sendo capaz de organizar as ideias, compreender regras básicas das letras e as relações ortográficas essenciais para a alfabetização concreta
e funcional ao sujeito (MEGALE, 2015).
Neste contexto, a alfabetização bilíngue propõe discussões acerca das vantagens e
prejuízos de sua inserção já na Educação Infantil, considerando que a criança está em fase de
desenvolvimento, podendo misturar ambas línguas aprendidas.
Em contrapartida, estudiosos afirmam a importância da alfabetização bilíngue em concordância com a língua materna, diante da possibilidade da criança em aprender, devido à fase
de desenvolvimento das capacidades cognitivas, situação que favorece a comunicação e aprimoramento da linguagem (SANTOS, 2013).
O objetivo centralizador deste trabalho é identificar as relações entre a prática docente e
a alfabetização bilíngue infantil. Como objetivos específicos, destacam-se: relacionar as formas
de aquisição da linguagem no desenvolvimento infantil; compreender as características da educação bilíngue; identificar as práticas docentes para alfabetização bilíngue.
A relevância deste estudo justifica-se na necessidade de compreender como ocorre a
ampliação das possibilidades de domínio de um segundo idioma, já na fase da infância, pois
a Educação Infantil potencializa as habilidades das crianças, proporcionando a aquisição de
múltiplas competências e, inserindo o bilinguismo nesta fase, especialmente na alfabetização, a
tendência é que o indivíduo alcance resultados positivos em sua formação, uma vez que estará
aberto ao aprender.
A partir da prática docente dinâmica, contextualizada e significativa, cabe à escola e professores oferecer meios de aprendizagem estimulantes e lúdicos, a fim de que o aprender ocorra
de forma natural. Diante desta realidade, o questionamento que direcionou a elaboração deste
estudo foi: “Como a prática docente favorece a formação bilíngue na fase da Educação Infantil?”.
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 da influência da prática docente na aquisição da
segunda língua, proporcionando uma educação bilíngue desde a Educação Infantil.
A elaboração deste trabalho dependeu da apresentação, análise e comparação das
vantagens e prejuízos de inserir uma segunda língua na alfabetização infantil, considerando as
capacidades da criança como amplas e passíveis de exploração, diante da curiosidade infantil
que direcionada pela prática docente dinâmica, favorece a aquisição do bilinguismo.
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TEORIA DAS LINGUAGENS E O
BILINGUISMO

mação da criança em duas línguas simultaneamente (BIALYSTOK, 2018).

No bilinguismo consecutivo, a formação da segunda língua, em muitas situações
ocorre de maneira tardia, já na fase adulta,
quando o sujeito busca aperfeiçoamento em
cursos, viagens, intercâmbios, entre outras maneiras, para uma língua que aprendeu de maAs crianças, por sua vez, conseguem neira básica ou superficial (SANCHES, 2011).
assimilar de forma mais rápida e eficaz as exMegale (2015) afirma que a aprendizaperimentações, situações que favorecem uma
alfabetização bilíngue, por exemplo, em decor- gem da segunda língua considera a aquisição
rência de estarem na fase do desenvolvimento natural, ou seja, a inserção da criança ao bilinguismo consecutivo evidenciando que a aprencognitivo.
dizagem não se trata de algo fragmentado,
Para Rocha e Basso (2008), a educa- ocorrendo sem etapas, diante da possibilidade
ção bilíngue pode ser dividida em duas esfe- de conhecer diferentes palavras em contextos
ras, a fim de explicar a maneira como ocorre a variados, aprendendo inclusive a utilizar a seaquisição de uma segunda língua: o bilinguis- gunda língua no momento mais oportuno.
Segundo Megale (2015), a idade para
o início da educação bilíngue deve ocorrer já
na Educação Infantil, apesar de não ser prejudicial ou limitada quando desenvolvida na fase
adulta.

mo simultâneo e o bilinguismo consecutivo.
O bilinguismo simultâneo caracteriza-se pela
aquisição infantil da segunda língua de maneira simultânea, durante a alfabetização, quando
a criança está exposta ao aprender a língua
materna.

Nestes casos, a tendência é que o contato com a segunda língua aconteça durante
muitas horas do cotidiano, permitindo interação
entre os alunos em eventos variados, como simulações de situações-problemas, que devam
ser resolvidas na comunicação com a segunda
Estes casos dependem da influência língua.
dos familiares em iniciarem os estímulos às
Deste modo, não ocorre uma pressão
crianças desde bem cedo, promovendo uma
comunicação em dois idiomas dentro de casa, para que a criança aprenda, cabendo naturalestendendo o ensino em escolas que voltam mente a aquisição do bilinguismo (ANTUNES,
sua proposta curricular ao modelo bilíngue 2014). No caso da instrução comunicativa,
apesar de pouco indicada para o aprendiza(HERMES E BLANC, 2010).
do bilíngue, ainda apresenta características
No caso do bilinguismo consecutivo, a que podem favorecer o desenvolvimento da
criança aprende a segunda língua na infância, segunda língua, como aprender em contextos
porém não exatamente concomitante à alfabe- diferentes, sem fragmentação, direcionando a
tização, pois os sujeitos são expostos ao bilin- baixa pressão para falar, situação que facilita o
guismo quando já apresentam certo domínio desenvolvimento da criança.
da língua materna.
Esta situação ocorre na maioria dos casos, quando as crianças frequentam escolas
regulares de ensino, tendo contato com a segunda língua posteriormente, na própria escola
ou em cursos de extensão. Neste contexto, a
metodologia da instituição não enfatiza a for-

Porém, nesta forma de aprender, o professor torna-se o centro do processo de ensino-aprendizagem, limitando o protagonismo
das crianças, atendendo às traduções de significados acima da inserção da segunda língua
na realidade do aluno (DORNELAS, 2011).
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Megale (2015) chama atenção para
a necessidade das instituições que propõem
um ensino bilíngue, atentarem-se para o perfil
docente contratado, uma vez que este fará a
diferença na aprendizagem do aluno. As estratégias didáticas devem contemplar as necessidades das crianças, mas o docente precisa
conhecer as particularidades da aquisição de
uma segunda língua tanto quanto para alfabetização na língua materna, promovendo ambientes dinâmicos e propondo situações lúdicas de
aprendizagem.

EDUCAÇÃO BILÍNGUE
O conceito de bilinguismo representa
um termo difícil de conceituar e caracterizar, a
partir do século XX, diante da percepção social
de que ser bilíngue associa-se apenas a falar
duas ou mais línguas de maneira fluente. Alguns estudiosos, como Bloomfield , chegaram
a determinar a situação bilíngue como a capacidade de dominar duas línguas, como controle nativo (MEGALE, 2015).
As atuais pesquisas que tratam o bilinguismo, porém, classificam um ser bilíngue
como sujeito capaz de compreender, no mínimo, uma das quatro habilidades linguísticas,
determinadas pela fala, audição, leitura e escrita, considerando o conhecimento em uma língua diferente da nativa (HARMERS E BLANC,
2010).
De acordo com Rocha e Basso (2008),
o bilinguismo é a capacidade de estruturar
uma nova língua sem parafrasear a nativa, ou
seja, um sujeito que conhece duas línguas, não
necessariamente representa alguém bilíngue,
diante da necessidade de proficiência na língua que não seja a materna.
Para a discussão e caracterização de
um sujeito bilíngue, faz-se necessário o entendimento acerca de quatro questões fundamentais, que podem determinar a competência
bilíngue em um indivíduo: o grau de proficiência, a função da língua, a alternância dos códigos e a interferência (MEGALE, 2015).

Para Harmers e Blanc (2010), o bilinguismo pode ser caracterizado como um fenômeno de estudo complexo, ao considerar diferentes níveis de análise, determinados pela:
competência relativa (a capacidade do indivíduo em alcançar um grau elevado de conhecimento da segunda língua); a organização cognitiva (a influência do meio na aprendizagem
de outra língua); a idade (quanto menor a idade
do indivíduo, maior será sua possibilidade de
aprender outra língua) e a existência (quando
ao aprender uma nova língua, o sujeito pode
conversar com terceiros, praticando umas das
habilidades linguísticas).
Batista (2009) afirma que a língua não
deve estar distante da cultura, portanto quando
a competência linguística é desenvolvida, juntamente a ela precisa acontecer o conhecimento
das características culturais, diante da percepção de que a língua não nasce sem uma pátria
ou sociedade.
Sendo assim, na comunicação entre
duas pessoas existe a construção da linguagem, cabendo a compreensão das circunstâncias da conversa, bem como a identificação do
perfil dos sujeitos participantes da comunicação. A caracterização do bilinguismo está além
da capacidade de ensino escolar, considerando a influência e interesse dos agentes socializantes, como a família, para que ocorra o desenvolvimento das habilidades relacionadas à
aprendizagem de outra língua.
Além disso, a participação dos meios
de comunicação, bem como as necessidades sociais, direciona o indivíduo ao interesse,
ou não, pela aquisição de diferentes línguas
(MELLO, 2012).
Diante desta realidade, a educação
de uma pessoa, um grupo ou uma sociedade,
requer a definição daquilo que se espera ou
propõe-se, caracterizando a formação de uma
população bilíngue a partir da cultura que favorece a criação de programas de ensino voltados ao aprendizado de novas línguas (SANTOS, 2013).
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De acordo com Flory (2009), a educação bilíngue representa um tema controverso,
sendo interpretado erroneamente em diferentes contextos e situações. Na atualidade, ainda
existem conflitos na determinação de uma educação bilíngue, bem como destacar os objetivos deste processo, considerando a compreensão dos resultados. Tais conflitos decorrem
diante do desconhecimento de conceitos, cabendo aos sujeitos a mesma classificação de
educação bilíngue para programas de aprendizagem de novas línguas.

Em relação ao aprendizado infantil, a
educação bilíngue objetiva a formação de crianças pertencentes a dois grupos, classificados
como programas de imersão e programas de
escolas multilíngues (FÁVARO, 2009). No caso
da imersão, trata-se da possibilidade de aprendizado em três etapas do desenvolvimento de
habilidades dos alunos, iniciando já na alfabetização infantil, quando as crianças aprendem
a língua materna, mas a segunda língua acaba
introduzida aos poucos, com equivalência de
tempo para aprendizagem dos alunos.

O termo educação bilíngue acaba sendo utilizado para referências à extensão de programas de aquisição de línguas, ou seja, os
cursos de línguas são entendidos como educação bilíngue, situação equivocada, diante da
caracterização de escola bilíngue aquela que
promove a educação utilizando uma segunda
língua em todos os meios de instrução (MEGALE, 2015).

Na segunda etapa, duas línguas são
trabalhadas na formação escolar simultaneamente, com a instrução nos dois segmentos
linguísticos sendo proporcionais, ou seja, a
alfabetização ocorre em duas línguas desde
cedo. Na terceira etapa, por sua vez, a segunda língua é introduzida aos alunos mais velhos,
após dominância da língua materna (HARMERS E BLANC, 2010).

Neste contexto, a educação bilíngue
está presente em instituições que promovem o
ensino das disciplinas, metade na língua materna, metade na língua aprendida. Nos Estados
Unidos e Inglaterra, as escolas bilíngues são
aquelas em que o Inglês é ensinado como língua materna e a segunda língua como complementar (BATISTA, 2009).

Nos programas de escolas multilíngues,
as metodologias de ensino combinam diferentes línguas no programa educacional, com as
crianças iniciando com a formação na língua
materna, seguindo para o desenvolvimento das
habilidades linguísticas progressivamente, cabendo à instituição de ensino adequar as metodologias às necessidades dos grupos.

Harmers e Blanc (2010, p.189) definem a educação bilíngue como: “[...] qualquer
sistema no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a aula é
planejada e ministrada em pelo menos duas
línguas”. A educação bilíngue considera um
espaço de desenvolvimento das habilidades
humanas em que duas línguas são ensinadas
como disciplina escolar, não utilizadas para fins
acadêmicos, ou seja, o objetivo do ensino de
ambas línguas considera a formação pedagógica do sujeito, com planejamento e instruções
adequadas, sem que ocorra a exclusão de sua
língua nativa no sistema educacional de ensino
(FLORY, 2009).

Porém, ainda são poucas instituições
que aderem ao programa, diante da intensidade na formação dos indivíduos (FLORY, 2009).
Fávaro (2009) apresenta uma ressalva importante que diferencia educação bilíngue de intensificação de programas de aprendizagem,
em que a educação bilíngue é caracterizada
como a inserção de idioma a partir da língua
materna, mas a intensificação determina um
acréscimo curricular, transformando o segundo idioma como frequência em outra língua estrangeira.
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De acordo com Sánchez (2011), no
Brasil, a educação bilíngue apresenta reflexos
da instabilidade de ensino das línguas estrangeiras nas instituições de ensino, variando entre as escolas públicas e privadas, conforme
as políticas educacionais, considerando as mudanças na língua desde a colonização até os
dias atuais.

sem que o bilinguismo seja, de fato, desenvolvido como habilidade linguística.

Portanto, as escolas brasileiras estão
no contexto da educação bilíngue, porém com
ressalvas, considerando casos e situações específicas, sem que ocorra uma indicação de
exigência de aprendizagem bilíngue, considerando o domínio da língua materna e a fluência
Com a chegada dos europeus, a língua em uma segunda língua.
materna do Brasil passou a ser o português,
em decorrência da colonização e catequização
O ensino da língua estrangeira, apesar
dos nativos. Por volta de 1750, o ensino do la- de obrigatório das redes públicas de ensino,
tim passou a ser exigido nas escolas. Em 1808, em atendimento ao programa nacional currio ensino da língua francesa nas escolas milita- cular, não enfatiza a exclusividade ao inglês,
res foi oficializado. Com a Revolução Francesa apesar de ser a preferência das instituições de
e Independência dos Estados Unidos, o fran- ensino. Nas escolas particulares, além da poscês e o inglês foram incluídos nos currículos sibilidade de estudar o inglês, os alunos conescolares brasileiros, até a chegada da Família seguem encontrar centros de ensino bilíngues,
Real no país, momento em que o inglês volta a com a proposta de trabalho mútuo entre a línser opcional (SCARPA, 2015).
gua materna e a estrangeira, porém ainda são
poucas as instituições que ofertam o serviço
A primeira reforma nacional na educa- (ANTUNES, 2014).
ção aconteceu em 1931, com a introdução das
línguas no ensino para inovação metodológiCom relação aos outros países, em
ca, inserindo o francês, o grego, o inglês e o que a tendência é de formação em mais línalemão nas grades curriculares, a fim de am- guas, o Brasil ainda é um país com a língua
pliar a formação linguística da elite. Apenas em materna dividida em dialetos, mas com uma
1942, o ensino da língua estrangeira em todas ampla parte dos indivíduos fluentes na língua
as escolas passa a ser obrigatório no Brasil, inglesa, diante das necessidades mercadolóinstituindo o latim, francês ou inglês, conforme gicas e/ou profissionais. O ensino bilíngue ainnecessidade identificada pela instituição (MO- da é mais evidente no país, considerando a
REIRA, 2008).
formação curricular, a extensão em cursos e a
própria educação bilíngue (SANCHEZ, 2011).
Diante desta realidade, as escolas
que ensinavam línguas no currículo estavam
A PRÁTICA DOCENTE NA
voltadas às famílias de classes mais nobres,
ALFABETIZAÇÃO BILÍNGUE
cabendo à população mais pobre o desconheINFANTIL
cimento e afastamento da língua estrangeira,
limitando-se ao aprendizado da língua materna
A educação bilíngue trata-se de uma
(ROCHA E BASSO, 2008).
preocupação por parte de pais e docentes,
diante do desconhecimento acerca da possiSegundo Sánchez (2011), a obrigato- bilidade de afetar as capacidades cognitivas,
riedade curricular de formação bilíngue no Bra- prejudicando o desenvolvimento da linguagem.
sil ocorre apenas para a educação de surdos,
indígenas e imigrantes, com as escolas adoPorém, cabe ressaltar que os estudos
tando a língua inglesa e/ou espanhola como relacionados ao bilinguismo como processo
formação pontual, para conhecimento amplo, educacional, direcionam para apontamentos
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de vantagens para as crianças que aprendem mento cerebral, sendo assim, a aprendizagem
uma segunda língua desde cedo (NOBRE E bilíngue representa vantagens ao funcionamenHODGES, 2010).
to intelectual dos sujeitos.
Atualmente, o bilinguismo é discutido
com ênfase na necessidade de precocidade
da aprendizagem da segunda língua, ou seja,
quanto mais cedo ocorre a formação do sujeito na segunda língua, melhor a consolidação
do processo. Portanto, a compreensão das características e benefícios do bilinguismo já na
educação infantil possibilita o desenvolvimento
das capacidades cognitivas da criança, apesar
das possibilidades da educação bilíngue ainda serem escassas, especialmente no Brasil
(SANTOS, 2013).
No desenvolvimento infantil, a formação bilíngue é indicada diante da percepção
das crianças serem mais amplas, comparando-se aos jovens e adultos. Considerando a
criança como sujeito ativo na aprendizagem,
disposto e aberto ao conhecer, sua atenção
na educação bilíngue será mais eficaz, pois as
relações entre tempo e resposta apresentam
magnitudes mais elevadas, propícias ao processamento global amplo, sem que ocorra limitação de situações, ou seja, a proposta de
aprendizagem às crianças será recebida melhor do que em jovens e adultos (ANTUNES,
2014).De acordo com Dornelas:
O desenvolvimento da linguagem bilíngue em crianças pré-escolares pode divergir do desenvolvimento monolíngue em aspectos superficiais, mas fundamentalmente os processos são idênticos. As crianças
bilíngues empregam as mesmas estratégias de aquisição que as crianças monolíngues, sendo, porém,
capazes de utilizar seus sistemas linguísticos em desenvolvimento de maneira diferenciada sob o ponto de vista contextual (DORNELAS, 2011, p.44).

Portanto, o bilinguismo na formação
infantil propõe benefícios ao desenvolvimento
das capacidades cognitivas da criança, desde
a aquisição de habilidades verbais e não verbais, até o processamento da linguagem. A infância é o período de ampliação do processa-

Quanto mais cedo ocorrer a educação
bilíngue, melhores os benefícios, tanto para o
raciocínio e a comunicação, quanto para as relações sociais e culturais do indivíduo. Neste
contexto, as escolas tendem a estudar propostas curriculares que exijam a formação bilíngue,
considerando os argumentos favoráveis aos
benefícios do bilinguismo ao desenvolvimento
cognitivo infantil (SOARES, 2009).
A formação bilíngue pode ocorrer contemplando ambientes formais e informais. Na
escola, a tendência é que a criança aprenda
uma segunda língua durante o processo de
alfabetização na língua materna, sendo inserida ao processo de ensino-aprendizagem de
acordo com as instruções em duas línguas, em
todos os conteúdos aprendidos (DORNELAS,
2011).
Para Santos (2013), a criança em formação precisa enxergar sua participação no
meio, entendendo que o trabalho realizado em
sala de aula pode transformar sua realidade,
diante dos estímulos recebidos. Deste modo,
existe a possibilidade de construção de novas
formas de pensar infantil, a fim de que a criança compreenda a importância da comunicação, a partir da formação linguística, cabendo
ao professor uma prática dinâmica e contextualizada, que permita aos alunos uma formação
solidificada.
A ação de ensinar não se limita a transferência de conteúdos aos alunos, mas uma
relação entre quem ensina e quem aprende, de
modo que ocorra uma mediação dos saberes,
cabendo àquele que ensina a prática autentica
de aprender enquanto forma ou informal, caracterizando a aprendizagem como um processo de troca que valoriza aspectos ideológicos,
pedagógicos, políticos, sociais, éticos e estéticos (ANTUNES, 2014).
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O professor deve assumir o papel de
um sujeito apto para desenvolver e potencializar os sentidos do aluno, observando as necessidades de mudanças por sua própria prática,
ocorrendo momentos de auto avaliação que
levam o docente a enxergar sua construção
pessoal e profissional, além de incorporar movimentos que apontam a revisão das atuações,
mudando atitudes que reduzem as possibilidades de qualidade na realização dos objetivos
estipulados para a educação (NASCIMENTO E
SANTOS, 2013).
Quanto ao professor alfabetizador bilíngue, as características para atuação envolvem
a exigência da eficiência, dedicação e especificidade do docente, devendo dominar os saberes conceituais, teóricos e metodológicos que
permitem a mediação das situações significativas da aprendizagem infantil.
Tais saberes não dependem
apenas da formação profissional do professor,
mas das práticas pedagógicas, assim como a
capacidade de refletir criticamente sobre o desenvolvimento de suas atividades, cabendo ao
docente à necessidade de relacionar as formações culturais e sociais aos conceitos e teorias
de sua área (SANTOS, 2013).
Segundo Soares (2009), a relação do
saber é construída a partir das relações significativas às crianças, cabendo ao professor
identificar tais conceitos, mediando a aprendizagem com a realidade dos alunos por meio
de estratégias didáticas que insiram o mundo
nos estudos realizados em sala de aula, deixando a aula interessante, mas sem perder as
características específicas do processo de ensino-aprendizagem da alfabetização bilíngue,
no que diz respeito à Educação Infantil.
Um fator que dificulta o processo de alfabetização bilíngue na Educação
Infantil é a questão de parte dos professores
apresentarem os mesmos gêneros aos alunos,
evitando algo diferenciado. O professor alfabetizador bilíngue tem um papel fundamental

na elaboração dos conhecimentos sobre unidades linguísticas, sendo importante ler para
seus alunos, assim como propor a construção
de textos com as crianças, levando a participação e compreensão dos envolvidos no processo educacional (NOBRE E HODGES, 2010).
Nesse contexto, vale destacar que o
professor não pode escolher qual prática e estratégia vai adotar de maneira aleatória, devendo prestar atenção ao meio que está inserido,
assim como à realidade de seus alunos, preservando as culturas existentes e pressupondo
ações por meio das condições que lhe são impostas e vivenciadas, ou seja, o preparo prévio
do professor depende da eficiência e qualidade no processo de ensino-aprendizagem, mais
precisamente à alfabetização bilíngue na Educação Infantil (ANTUNES, 2014).
Com relação à prática docente, ela reúne uma série de atividades que o professor
realiza, podendo ser dimensionada entre o planejamento de tais atividades, a execução em
forma de ensino e a avaliação que identifica as
evoluções e retrocessos dos alunos, caracterizando um ciclo que completa as ações dos
professores e estão em constante repetição,
representando as práticas educacionais da função docente (BIALYSTOK, 2018).
A prática docente que caracteriza o
professor alfabetizador bilíngue deve ser embasada na ciência da necessidade de preparação
para compreender as especificidades do processo de alfabetização, de modo a entender os
métodos e procedimentos que preenchem as
lacunas do ensino, elaborando atividades e escolhendo adequadamente o material didático
que vai utilizar, assumido a responsabilidade
de envolvimento com a alfabetização da criança (MOREIRA, 2008).
Certamente, no processo de alfabetização bilíngue, o material indispensável para a
aprendizagem é o suporte textual, mas existe
a possibilidade e necessidade de variação de
tais textos, abrangendo gêneros diversificados,
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de modo que a criança seja convidada à percepção da função social da escrita, aumentando a capacidade de expressar seus sentimentos e vontades, além de aprimorar a visão
sobre o mundo (SANTOS, 2013).
Na fase inicial da alfabetização bilíngue,
uma das estratégias adotadas pelos professores da Educação Infantil é a memorização de
palavras significativas, que deve ser considerada como uma facilitadora do processo, não
uma forma para conquistar a habilidade de ler
e escrever (MELLO, 2012).
O professor pode promover atividades
que levem a criança a diferenciar a imagem
escrita das palavras, associando de maneira
dinâmica os objetos a sua forma escrita. Atividades que envolvem músicas e adivinhação,
por exemplo, desenvolvem aspectos que quantificam o conhecimento, qualificando as possibilidades de aprendizagem, intencionando
as diferenças e semelhanças entre grupos de
letras, sílabas, palavras e frases (DORNELAS,
2011).
Para Megale (2015), as atividades sobre leitura podem ser realizadas de maneira
individual e coletiva, com a participação dos
alunos na leitura silenciosa ou em voz alta. O
docente, ao narrar uma história, deve destacar
as palavras novas, entonando quando desejar
chamar atenção do aluno, respeitando a pontuação para que a criança perceba as paradas
na leitura.

e estabelecer relações em duas línguas, ampliando sua capacidade de percepção, análise,
comunicação e cognição, situação que favorece o desenvolvimento pessoal e profissional,
possibilitando destaque, inclusive, no mercado
de trabalho.
A educação bilíngue envolve diferentes
contextos educacionais, além de permitir que o
sujeito alcance melhor desenvolvimento na capacidade fonológica, com pronúncias em duas
línguas diferentes, diante da alfabetização bilíngue.
A criança consegue compreender
questões relacionadas ao psicossocial e cultural, diante do trabalho com a concentração que
o bilinguismo requer. Esta situação acontece
em decorrência da interação entre o cérebro, o
corpo e o meio em que a criança está inserida,
direcionando-a à aplicação dos conceitos estudados em sala de aula ao cotidiano do aluno
(HERMES E BLANC, 2010).
Sendo assim, a escola bilíngue precisa
propor a aprendizagem por meio da linguagem
escrita, oral e auditiva, a fim de que as crianças consigam inserir os alunos no processo de
ensino-aprendizagem, cabendo ao professor
mediar as situações de aprendizagem, a fim
de que a alfabetização ocorra em duas línguas
simultaneamente. A abordagem comunicativa
deve fazer parte do processo de aprendizagem
das crianças, para que as expressões sejam
inseridas na realidade cotidiana da criança
(SCARPA, 2015).

Discussões posteriores à leitura são
fundamentais para que a criança construa o
conhecimento de maneira sistemática, podendo fazer interpretações e interferências que enriqueçam a aprendizagem própria e do grupo
de colegas.
De acordo com Santos (2013), quando a criança frequenta desde cedo uma escola bilíngue, a tendência é que o estudante
consiga brincar com os colegas, respeitando
diferentes culturas, aprendendo a seguir regras
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação trata-se de um elemento fundamental para favorecer a aprendizagem, o que
considera a importância de entender as funções do cérebro para relacionar a maneira como o
indivíduo interage com o meio, assim como a forma como pensa e sente, caracterizando suas
habilidades e capacidades de aprender e desenvolver-se.
Na Educação Infantil, o processo de leitura e escrita devem estar além da aprendizagem
em decodificar as letras, proporcionando a prática social aos alunos, possíveis na função de
professores que assumem o papel de mediadores, construindo sua formação em teorias e reflexão, que vão além de ensinar a criança, mas apontando como integrar conhecimentos, trocando
informações para não impor e deixar a alfabetização caracterizada como uma situação cansativa
e desestimulante.
No caso da educação bilíngue, uma das principais características é que a criança consegue inserir a segunda língua em contextos variados, considerando que o ensino de todas as
disciplinas do currículo ocorra com momentos voltados para o aperfeiçoamento desta língua.
Nas escolas bilíngues, a proposta pedagógica é utilizar simultaneamente a língua materna e
segunda língua, de modo que os conteúdos sejam explorados significativamente em formato do
bilinguismo.
Esta realidade de educação bilíngue permite a construção natural dos idiomas, com
a criança adquirindo uma segunda língua de maneira subconsciente, especialmente quando
ocorre na fase da alfabetização, em que a criança está reconhecendo as codificações e pode
explorar sua capacidade cognitiva e comunicativa por meio da apropriação da linguagem.
Após análise de estudos realizados pelos autores que pesquisam a temática, foi possível identificar que a educação bilíngue como benéfica para o desenvolvimento infantil, uma vez
que as crianças estão mais abertas à comunicação e experimentação, situação que possibilita
a formação e potencialização das competências e capacidades humanas, cabendo ao professor a adoção de estratégias metodológicas e práticas didáticas dinâmicas, contextualizadas e
significativas para a criança.
A alfabetização bilíngue na Educação Infantil, portanto, é um processo fundamental para
a formação humana, cabendo ao professor a especialização adequada para tornar esses processos algo prazeroso e significativo, presente nas práticas, metodologias, atividades pedagógicas e situações em que os saberes docentes apontam um caminho com mais qualidade na
aprendizagem. A criança deve ser apresentada a leitura e escrita bilíngues
de maneira lúdica, capacitando-a para a competência linguística, sabendo utilizar as variações de acordo com cada momento específico.
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OS RECURSOS DAS ARTES CÊNICAS
APLICADOS À EDUCAÇÃO

RESUMO: Este artigo discute o uso das artes cênicas como instrumento nas ações educativas,
tendo por objetivo refletir a respeito dos efeitos destas no processo ensino- aprendizagem e,
como objetivos específicos analisar o Teatro e sua importância, ao se utilizado como eficiente
recurso pedagógico, além de verificar sua utilização na escola, tendo como fim reduzir, ou
mesmo eliminar barreiras intrínsecas ao processo educacional e desenvolvimento holístico
dos discentes. Em relação à metodologia, é uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, na qual incluem-se autores como Machado (1972); Piaget (1977); Freire (1975); Gardner
(1995 e 1996); Meyer (2002); Cavassin (2008) e Coelho (2014) que embasam a análise e a
discussão a respeito do tema. Conclui-se que a utilização desse recurso na prática educativa,
reflete-se na motivação, no processo comunicativo e de expressão, na criatividade, na timidez
e no autoconhecimento dos discentes, apresentando aspectos positivos também em relação
ao desenvolvimento de outras disciplinas.

Palavras-chave: Teatro; Artes Cênicas; Arte-Educação; Pedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

motivação desse estudo encontra base nas observações da autora em seu cotidiano profissional e na busca por compreender melhor o tema, refletindo e analisando a respeito do uso das artes cênicas como instrumento nas ações educa-

tivas.

Sendo o Teatro uma atividade artística, em certa medida, associada à Educação, tanto
como entretenimento quanto como atividade pedagógica ou associada a uma disciplina como
instrumento para dar dinamismo à aula e, sendo que os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases, incluíram o Teatro e outras artes, na grade
do ensino fundamental, assim, refletir sobre o tema e sua importância parece não carecer de
dúvidas. Os PCNs oferecem alguns subsídios e promovem sua implementação como conteúdo
das atividades escolares rotineiras.
Com a imaginação, a estética e os símbolos, a arte, viabiliza um acesso maior aos sentimentos, que possibilitam que a pessoa torne-se mais inteira e harmoniosa, além de despertar
na criança um grande potencial criativo, contribuindo para sua Educação integral, o que justifica
o interesse em aprofundar e análise do tema. Expressar-se é uma necessidade de todo ser humano e, o Teatro, com suas diversas comunicações (corpo, voz e imagens), apresenta-se como
um facilitador da expressão, contribuindo para a melhora da comunicação, da interação e do
relacionamento.
Torna-se, assim, um meio de educar, e não um fim, pois não objetiva a formação de atores, ou a produção de obras de arte. Nas escolas, veem-se em festas, alunos que executam o
que os professores criam, ficando numa posição passiva, sem autonomia, tendo sua expressão
comandada por um adulto, o que a torna um boneco que repete, muitas vezes, sem saber, na
verdade, o que está repetindo. Trata-se, aqui, de uma forma anti educativa de Teatro, que reprime
a criatividade.
Ao ser aplicado à Educação, o Teatro deve valorizar o processo que possibilita a criatividade, expressa de maneira qualitativa em consequência da convivência com o grupo e da
construção autônoma, desta forma, um bom processo trará como resultado, um bom produto.
São abordados neste estudo, entre outros, os subsídios que embasam a importância
da aplicação do Teatro na Educação; um panorama histórico do Teatro, seu significado, função
e elementos fundamentais; uma breve definição do que é Teatro. Ainda sobre o tema, sua aplicação, suas possibilidades e objetivos, de acordo com alguns autores, como Machado (1972),
Freire (1975), Leenhardt (1977), Piaget (1977), Slade (1978), entre outros; a criatividade relacionada ao Teatro e as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Este artigo tem por objetivo refletir sobre o lugar do Teatro na Educação, discutir o que
propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais e propor uma utilização pedagógica do Teatro aplicado à Educação. As crianças, principais atores no processo educativo, possuem suas
expectativas, objetivos, ideias e vontades no que se refere ao Teatro. Há, entre as crianças, a
escola e os Parâmetros Curriculares Nacionais; entre a teoria, a proposta e a prática; entre as
expectativas e objetivos, encontros e desencontros, um verdadeiro universo a ser conhecido,
explorado e conquistado. Assim, é necessário encontrar uma forma do Teatro não perder sua
essência educacional e libertadora.
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do ser humano, que é por natureza autônomo,
ativo, capaz de não se prender à fatores que
o condicionam, seja social, histórica ou psicoBuscou-se base nos autores adep- logicamente, pois é um ser atuante e livre por
tos da pedagogia construtivista e libertadora, natureza.
como Piaget, o fundamentador do construtivisEm Paulo Freire (1975) encontra-se a
mo, partindo do princípio de que o conhecimento é construído partindo-se da relação do ênfase em uma Educação para o desenvolvisujeito com o meio, ou seja, o conhecimento mento da liberdade ampla, de pensamento,
se dá, basicamente, pela experiência, na qual valores e social, livre de qualquer espécie de
ao manipular, observar e interagir com o mun- dominação, imposição intelectual, social, cultudo, a criança elabora hipóteses e constrói seu ral ou moral. Segundo ele, a pedagogia deve
impedir a dominação social que aliena o indiconhecimento.
víduo.

TEATRO COMO PRÁTICA DE ARTEEDUCAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR

Ressalta-se que tanto no Teatro quanto
em qualquer contexto, a Educação deve voltar-se para a intelectualidade, sociabilidade e
moralidade autônoma, tendo por característica
uma prática libertadora. A arte-educação surge
da busca por ampliação dos limites educacionais para formar o ser, atingindo-o em sua totalidade (intelectual, moral, estético e no plano
dos sentimentos). A Educação, direito de todos
é garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reza, em seu art. 26, que:
A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações
Unidas em prol da manutenção da paz (UDH. ART. 26).

E se considerar a personalidade ampla, total, têm-se, como ensina Saviani (1989),
como valor e objetivo da Educação, promover
o ser, por intermédio do conhecimento e da
transformação da sua realidade para ampliar
sua liberdade.
O autor pontua, dessa forma, quatro
objetivos que são fundamentais para a Educação: Educação para a liberdade; Educação
para a sobrevivência; Educação para a comunicação e Educação para a transformação
(SAVIANI, 1989). Ainda, segundo Saviani, a
Educação deve promover a condição natural

Piaget em sua teoria e método clínico
ressalta, como finalidade maior na Educação, a
autonomia, considerando que para um desenvolvimento pleno, é necessário promover uma
autonomia intelectual, social e moral. Poder e
saber atribuir valores ao que experimenta, respeitar a liberdade do outro é ser livre.
Assim, um indivíduo não é completamente determinado pelo meio, aspectos hereditários ou psicológicos, mas, potencialmente
criativo e responsável por se libertar dos padrões pré-determinados, o que implica no fato
de ser imprescindível educar a criatividade.
Educar implica em conhecimento, que é parte
da experiência do encontro do sujeito com o
mundo que irá conhecer, sendo que o primeiro
passo, antes da compreensão deste mundo, é
por meio da emoção. Conhecer para transformar a realidade, para garantir a sobrevivência
é uma necessidade humana, que proporciona
uma valoração positiva ou negativa para a vida
e seu significado: “[...] os valores são filhos diretos da relação homem-mundo, gerados pela
necessidade de sobrevivência e paridos pelo
universo simbólico que o homem construiu”
(DUARTE JR., 1983, p. 26).
Ao refletir sobre a experiência, é dado
um sentido à vida, um significado, encontrando
e integrando símbolos que apreendem desta
experiência, dando-lhe o caráter de existência.
A experiência é única e completa em todos os
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sentidos, ou seja, não há conhecimento completo sem ela. Alves (1979) considera que não
se pode, de forma alguma, desvincular o conhecimento racional das emoções ou dos valores, é por meio do sentir que se pode atribuir
valores ao que é experienciado. Daí conclui-se
que o conhecimento humano se processa em
duas fases:

A arte tem sua própria linguagem, uma
obra de arte, assim como um símbolo, não
pode ser totalmente entendida e apreendido
pela linguagem, uma vez que pertence ao emocional, e é repleta de sentidos, podendo, esta
sim, expressar simbolicamente os sentimentos
que não podem ser descritos ou traduzidos,
pois, está na própria arte, simbioticamente ligada à experiência de quem a produziu.De acorUma diz respeito aos sentimentos liga- do com Duarte Jr.:
dos à experiência, que é a forma mais global de
apreensão do mundo e que envolve os valores Uma obra de arte é sempre a expressão de sentimenrelacionados ao fato vivenciado: se é sentido tos, porém uma expressão diferente de um grito ou
como algo que ameaça a existência, terá um um gesto. E a expressão lavrada, concretizada numa
valor negativo, se for sentido como favorável à forma, que adquire quase que o estatuto de um símbolo. Toda obra de arte é uma forma: nas artes “divida, terá um valor positivo.
Outra é a simbolização, ou seja, por
meio da linguagem é possível retornar às experiências, refletir e atribuir-lhes significados. São
inúmeras as linguagens, capazes de representar a interação que ocorre entre o mundo e as
experiências, dentre elas, as brincadeiras das
crianças quando ela retorna às experiências
que tem com o mundo que observa, quantas
vezes achar necessário, buscando reconstruir
as que ainda não conseguiu compreender,
mas que têm significado como experiências da
sua vida, transformando-a em conhecimento.

nâmicas”como a música, a dança, o teatro, etc., as
formas construídas são formas dinâmicas - formas
que se dão no tempo. Ao criar uma forma para ser
percebida, o artista constrói com ela uma visão direta dos sentimentos (DUARTE JR., 1981, p. 75).

Assim, a arte tem a função principal de
trazer à tona os sentimentos para que se possa
observá-los e compreendê-los, pois, há experiências internas, sutilezas dos sentimentos e
verdades internas que a linguagem convencional não consegue transmitir. Por meio dela pode-se desenvolver os sentimentos, educá-los
por intermédio dos símbolos pertencentes à
Nesse sentido, Vygotsky (1995) obser- experiência do sentir.
va que além da função comunicativa, a linguaA arte é um encontro consigo mesmo e
gem adquire, aos poucos, uma função intrapessoal ao iniciar a infância, ou seja, a criança o inconsciente que a cria, é antes de ser forma
adquire uma fala interior, que é capaz de regu- e cor, antes de se tornar um objeto, imagem e
lar seu comportamento, após a internalização sentimento, é primordial para a Educação, pois
da fala antes destinada a outra pessoa, assim envolve os sentidos e o que é sentido no mocomo acontece com o jogo, que é internalizado mento de conhecimento do mundo, estabelecom o passar do tempo, transformando-se em cendo uma harmonia entre estes.
relações estabelecidas. É possível representar
É sentimento, pensamento e ação que
o mundo exterior pela linguagem, porém, é impossível descrever com exatidão os sentimen- geram conhecimento, aumentando o conteúdo
tos, pois os símbolos que representam os senti- simbólico com relação aos sentimentos, estamentos não têm reconhecimento na linguagem belecendo uma forma de identificação e compreensão da arte. A experiência estética ou a
conceitual, como é o caso da arte.
arte para um adulto que assiste, proporciona
equilíbrio entre razão, sentimento e imaginação, harmonizando intelecto e emoção e, para
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a criança até início da adolescência, a arte tem
TEATRO NA EDUCAÇÃO
seu valor mais significativo na experiência que
proporciona, sendo que existe uma diferença
Permitindo, o Teatro, a auto-observasignificativa entre a arte que se “ensina” e ex- ção, apresenta várias formas de se relacionar
periências artísticas (MEYER, 2002).
trazendo conhecimento de si próprio e das relações sociais, sendo educativo por natureza.
Ainda segundo Meyer (2002), como os A criança no ambiente escolar, inicia suas pridemais, o conhecimento artístico é construído, meiras relações sociais fora do núcleo familiar,
por meio da correção e orientação do trabalho no qual as diferenças se evidenciam, requerenartístico da criança pelos adultos, o que gera do uma adaptação contínua ao desconhecido,
dependência e impõe padrões estéticos e sím- em que meios e normas para a convivência e
bolos que pouco ou nada tem a ver com sua a produção coletiva precisam ser encontrados
experiência, impondo-lhe uma compreensão (MEYER, 2002).
que ela não encontrou.
São basicamente quatro as aplicações
O objetivo da atividade artística da do Teatro à Educação: Peça teatral para aprecriança é organizar suas experiências por meio ciação enquanto arte; Peça teatral educativa;
da representação, das suas experiências, arti- Recurso metodológico de diferentes disciplicular e as relacionar, para que tenha condições nas, em sala de aula e Prática artística especíde integrá-las em sua vida harmoniosa e signi- fica. Ao Teatro profissional dedicado ao público
ficativamente.
infantil e jovem cabe a grande responsabilidade de introduzir esse público nesse universo
A criação tem valor enquanto proces- e educar essa plateia para apreciar essa arte.
so, analisar um trabalho artístico infantil com Utilizar o Teatro profissional como ferramendetalhamentos técnicos e sob a perspectiva ta educativa, pode influenciar positivamente
adulta não faz sentido, pois a arte dela é uma o comportamento dos discentes, ao mostrarforma de comunicação consigo mesma, com o -lhes alternativas de autoconceito, identidade e
autoconhecimento e organização de seu mun- compromisso para com os outros (ROTHMAN,
do interno.
1997).
Segundo Piaget (1977), quando a
criança confirma suas hipóteses ela cria algo,
capaz de modificar em maior ou menor proporção uma estrutura existente. O Teatro é a mais
antiga das artes, no qual o homem primitivo representava a personificação de animais, espíritos e seu cotidiano, somado aos movimentos
ritmados, a música que acompanhava o movimento e a pintura que ilustrava a representação.

Contemplar uma obra teatral favorece a
integração dos sentidos, dos sentimentos e da
intelectualidade no processo de conhecimento,
favorecendo a associação com alguma matéria
e motivando os alunos, dando às aulas dinâmica integração dos conteúdos durante o processo ensino-aprendizagem. E, no Teatro como
prática educativa, existe uma forma própria de
educar e produzir conhecimentos, uma livre
educação para que a teatralidade que faz parte
do ser humano seja reconhecida. Esta que foi
inúmeras vezes deixada de lado ao longo da
infância (MEYER, 2002).
Segundo Furman (2000), o Teatro proporciona à criança a oportunidade de desenvolver habilidades de interação social e pensamento crítico, sendo um recurso educacional
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rico e viável ao desenvolvimento dessas. Para
Blatner (1995) em seu trabalho Drama in education as mental hygiene: a child psychiatrists
perspective, mostra que os role-playing auxiliam a desenvolver habilidades metacognitivas
e promovem higiene mental e até uma prevenção psiquiátrica, desenvolvendo hábitos de autocuidado durante o processo. Entre outros, o
valor emocional do Teatro é de suma importância, enquanto facilitador para uma catarse por
parte da criança, o que alivia a pressão. É um
jogo dramático em sua essência, que envolve
o compartilhamento de experiências libertadoras, em um espaço delimitado, com tempo e
regras definidas. Na prática do Teatro aplicado
à Educação, têm-se os jogos dramáticos, a improvisação, a contemplação e a criação teatral
propriamente dita, envolvendo uma plateia:
Jogos dramáticos: são exercícios teatrais (aquecimento), são situações imaginárias, e os participantes são
personagens que desempenham um certo papel. Permite que a criança se expresse por corpo e voz, que
interaja e se relacione de modo real ou imaginário com
pessoas e situações do seu cotidiano e fantasia segundo seu desejo ou demanda. Segundo Slade, o jogo
dramático é uma parte vital da vida jovem. Não é uma
atividade de ócio, mas antes a maneira de a criança
pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar,
experimentar, criar e absorver” (SLADE, 1978, p. 17).

Improvisação dramática: ação dramática que um grupo prepara, com tema que o
próprio grupo escolhe ou que o professor sugere, e que é imprescindível para o processo
de desenvolvimento. a brincadeira dramática
enseja uma regra interna da criança, cria uma
maneira de desejar por intermédio de um “eu
fictício” no jogo, proporcionando a recuperação
de uma experiência que viveu ou imaginou na
qual pode reformular o conhecimento, tornando mais amplas suas referências.

conheça, aprenda a trabalhar com elas e expressá-las, num jogo simbólico, que pode ser
transferido para uma situação real, permitindo
que a criança tenha diversas experiências e
aprenda maneiras de lidar com elas.
É educativa a finalidade do Teatro educativo, no qual a criança experimentará, brincará de ser personagem para reconhecer-se e
conhecer-se. No Teatro propriamente dito, há
necessidade de maior elaboração enquanto
no jogo dramático o desenvolvimento é livre e
espontâneo, sendo que em ambos se alicerça
a representação teatral. De acordo com Meyer
(2002, p. 31), enquanto técnica educativa, a
representação teatral se define em duas concepções:
a)
Aquela que busca desenvolver a capacidade
de expressão pela da disciplina do corpo, dos desejos e das emoções para obter uma vida equilibrada;
b)
Aquela que, sem estabelecer uma oposição nítida a esta tendência, revela os aspectos da sensibilidade e do sentido artístico,
c) privilegiando a expressão dramática como suporte
da imaginação e por consequência, de todas as formas de expressão artística (MEYER, 2002, P. 31).

Para Courtney (1974) o Teatro em si,
se insere no processo educacional no início
da adolescência, antes disso, a criança pratica
jogos dramáticos com fim em si próprio, para
desenvolver-se. No Teatro educacional, a criação e a experiência vivida devem ter qualidade,
independentemente do produto do processo.

Para Leite (1980), ensinar Teatro na
escola tem por objetivo contribuir para formar
o aluno de forma holística e não para sua formação artística. Deste modo, se houver plateia
no “exercício dramático” ou um trabalho teatral
realizado por crianças, devem fazer parte desta
somente o próprio grupo das crianças, seus
Verifica-se, assim, a importância do pais e ser realizada no âmbito escolar.
jogo teatral, principalmente do ponto de vista
psicológico, integrando a criança num processo corpo-emoção-pensamento, colocando-as
frente à frente com suas emoções, para que as
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Se o objetivo se voltar para uma apresentação de nível, o erro ao escolher crianças
com maior capacidade torna-se grave, levando
de forma clara à exclusão e corrompendo o
processo educativo. Nesta medida, a liberdade
espontaneidade do processo criativo é que é o
facilitador da autêntica manifestação da criança, trazendo um resultado mais adequado e
produtivo do Teatro educacional, que promove
o amadurecimento emocional, intelectual e social dos alunos.
O “Teatro livre” no contexto escolar, é
uma outra possibilidade, porém, muitas vezes,
o docente não está preparado de forma adequada para trabalhar com o resultado desta
prática que pode levar ao psicodrama, podendo colocar em risco a integridade do aluno e
do grupo. Há vários autores que defendem a
ideia de que os textos prontos não devem fazer
parte das atividades dramáticas, pois barram a
expressão, inibindo a expressão corporal e visual deixando o Teatro incompleto, enquanto o
improviso proporciona experiências diferentes
de comunicação, com o feedback, do grupo
o que lhe dá oportunidade de aprimorar-se, inclusive enquanto integrante de um grupo que
exercita o trabalho cooperativo, organizado e
voltado ao grupo (ou à sociedade).

Segundo Lopes (1989) o Teatro como
uma prática de Educação da criatividade e da
própria Educação. É uma forma de arte popular que devolve ao indivíduo sua condição original de “ser bem e propriedade comum” que
deve poder ser praticado por todos que busquem transformação social. Cabe ao educador
orientar, direcionar e supervisionar o jogo da
criança, para que seja uma prática educativa
do expressar-se.
Leenhardt (1977) ressalta a importância de se discutir propostas políticas transformadoras, que avaliem a expressão dramática
no âmbito escolar, para que seja instituída de
forma significativa na escola, propiciando o desenvolvimento da expressão infantil, com psicólogos que as acompanhem, num papel preventivo.

Mudanças na Educação só podem
ocorrer a partir da escola, pois é nela que se
pode buscar as possibilidades de expressão
da criança. A psicologia a interpreta como uma
capacidade de cada um de auxiliar no desenvolvimento na infância, na qual o educador dá
sua contribuição para o surgimento de um ser
crítico, expressivo, que se comunica e entende
a linguagem artística. O sociólogo, por sua vez,
é a expressão que cria recursos para que a
Diante da realidade de nossas escolas, criatividade aflore, em suas horas vagas, para
sabe-se que são classes numerosas, que não que se constitua uma sociedade mais feliz
possibilitam essa prática, limitando as possibi- (MEYER, 2000).
lidades de que os alunos possam ter experiências trocadas e aprendizado social, é preciso
Aquele que não pode, seja por qual raque se crie espaços extraclasse, para que seja zão for, se expressar, dá lugar a outros para
possível uma Educação integral que forme ci- que o façam e, desta forma, cede seu lugar de
dadãos que descubram novas formas de con- ser e estar no mundo, deixando-se igual, sem
tribuir socialmente, que desenvolva sua auto- existência própria. No Teatro o pensar, o aprennomia, e sua capacidade transformadora, por der sobre o outro, sobre sua relação com o
intermédio do Teatro, que é um recurso para mundo é possível, por meio da preservação e
essa Educação.
reconstrução de seus valores, emoções, imaginação e criatividade, o que não se pode deixar
perder, pois, contribuiria para o vazio existencial.
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Mímica: as crianças aprendem a descrever, com as mãos, fazem uma cena utilizanUm espetáculo teatral profissional, en- do um determinado objeto, como uma xícara
volve uma grande equipe, diretor, elenco, sono- ou uma cadeira, e depois repetem sem o obplasta, figurinista, iluminador, cenógrafo, entre jeto.
outros, que, de posse de um texto teatral se
Palhaço: as ações antecipadamente
reúnem, leem o referido texto, têm seus papéis
atribuídos, ensaiam e de acordo com o tema, erradas (andar, tropeçar, cair) geram novas
os personagens são pesquisados, a fim de que ações atrapalhadas. As cenas têm movimentos
se aprofunde o conhecimento de cada um, tor- e ações simples, com obstáculos para atrapanando a interpretação mais rica para que o es- lhar o palhaço. A técnica de palhaço tem um
sentido interessante para as crianças: o fato de
petáculo seja um sucesso.
se expor ao ridículo é o que o torna cativanJá no caso do Teatro educacional, o te e engraçado e cria, para a maioria delas,
grupo se responsabiliza por quase tudo: texto, uma profunda identificação, fazendo com que
cenário, figurino, adereços, músicas e ilumina- as crianças que o interpretam fiquem mais à
ção, ou os recursos que estiverem disponíveis. vontade.
A direção tem um enfoque diferenciado, tamComédia, drama e tragédia parecem
bém.
De acordo com Meyer (2000, p. 50) o auxiliar na organização mental da forma dramáTeatro é: “Um laboratório humano, onde se re- tica, trazendo como resultado representações
alizam experiências com formas de expressão, mais claras. Na comédia, as barreiras são de
onde inventamos personagens, experimenta- fácil superação, mas, são criadas outras sucessivamente. No drama as barreiras são mais dimos sentimentos e criamos histórias.”
fíceis de superar exigindo que os personagens
Assim, “errar” faz parte do processo, empreendam grandes esforços. E na tragédia
o que cria um clima de liberdade que afasta nem o conflito, nem a barreira são solucionáo medo de não fazer certo, o que seria uma veis.
barreira para as crianças. Um acordo prévio,
Os temas devem ser retirados do cotisempre colocado em pauta nos primeiros encontros, impediria que não houvesse respeito diano das crianças, com as atividades se deàs expressões de cada um, para que obser- senvolvendo em uma sequência: Aquecimento
vações negativas desencorajaram os colegas corporal; Aquecimento “dramático” e Exercício
a tentar novamente, havendo, sim, um espaço dramático com trocas de papéis, sendo esse
próprio de avaliação. Por meio do laboratório um dos jogos mais apreciados pelas crianças.
de Teatro desenvolve-se a criatividade na co- É preciso lembrar, que o mais importante é o
municação e expressão, a Educação dos senti- processo, mesmo que haja uma apresentação
mentos e da espontaneidade (MEYER, 2000). teatral das crianças e, que a “plateia” deve estar preparada para entender que o objetivo é
Existem algumas técnicas voltadas fazer com que as crianças se sintam mais separa o desenvolvimento integral e Educação guras.
dos sentimentos, com diferentes formas de expressão (corporal, verbal, gestual e simbólica)
que estimulam a imaginação, a criatividade e
os sentimentos: comédia, drama e tragédia.
Por exemplo:

O TEATRO NA ESCOLA
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TEATRO COMO INSTRUMENTO
EDUCACIONAL
O Teatro e sua presença pode ser notada em todas as ações humanas, como também
observamos no vídeo e na fotografia, revelando
expressões do cotidiano que podem compor as
atividades teatrais, que se tornam interessantes
instrumentos de auto- observação. Forma comportamentos, aciona a inteligência emocional e
desenvolve habilidades e a utilização do corpo
como instrumento de expressão para resolver
questões. Não raro, durante a improvisação, revelam-se a capacidade de compreender e dar
respostas adequadas a estímulos e intenções.
Também é desenvolvida, durante o processo, a inteligência espacial. Em pouco tempo as crianças são capazes de dominar técnicas de composição de equilíbrio de corpo,
de objetos e de palco (COELHO, 2014). Além
disso, estimula-se a inteligência musical por intermédio das coreografias, ritmos, timbres vocais, instrumentos e a inteligência linguística é
enfatizada ao ser escolhido o texto e da montagem de espetáculos, por intermédio da criação e modificação do texto para adequação de
uma personagem, priorizando-se a poesia em
detrimento de informação, por exemplo, acentuando-se o processo criativo, o desconstruir
e recriar, aprofundando a inteligência intrapessoal e se desenvolvimento, definido por Gardner como sendo a habilidade de acessar seus
sentimentos, ideias e sonhos discriminando-os
e lançando mão deles para resolver questões
pessoais (GARDNER, 1995).
Por ter um caráter simbólico, as artes
cênicas são propícias para a inteligência intrapessoal, portanto, o Teatro-pedagógico, visando a formação do comportamento, enfatiza
essa inteligência, razão pela qual o investimento no processo é maior do que a ênfase no resultado, para que a autoria dos integrantes se
afirme. Isso já não acontece no Teatro profissional que depende do público ou é feito para
o público. Os alunos estão sob a orientação
do professor que coordena o processo e não
de um diretor teatral.

Sendo uma prática coletiva, que visa o
respeito e busca aperfeiçoar as inteligências,
tanto individuais como do grupo, o Teatro aplicado como prática pedagógica é fundamental,
além de, como ensina Gardner, o processo do
Teatro- Educação tem como princípio que todos podem se desenvolver, mesmo que em diferentes graus de desenvolvimento.
Os papéis são escolhidos pelos próprios alunos, o professor é corresponsável
pelo sucesso como um todo ou parcial do que
foi proposto, no qual também se evidencia a
liderança, uma habilidade que Gardner (1996)
considera uma das formas de inteligência,
como uma visão que se aplica em sociedade,
ou que a reorienta de acordo com suas demandas sociais. Geralmente, os profissionais
de inúmeras disciplinas que têm criatividade,
tornam-se líderes indiretos, por intermédio de
seu trabalho, enquanto os líderes das instituições lideram de forma direta, por meio de histórias e ações que transmitem a quem os ouve
(GARDNER, 1996).
O autor citado ressalta, ainda, que a liderança pode ser positiva ou negativa, na qual
o líder negativo, se não “descoberto a tempo”
pode aflorar esta liderança com ações negativas, que se tivesse sido desenvolvida adequadamente, traria contribuições positivas, fortalecendo a comunidade escolar. A liderança no
Teatro se evidencia, normalmente, com rapidez
e, nota-se que o líder não é necessariamente
o aluno que se sai bem em matemática, por
exemplo, mas em outra atividade que quando
mostrada aos demais integrantes, faz com que
sua liderança seja direcionada para a construção, não se sentindo excluído. (COELHO,
2014).
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bilidades intra e interpessoais. Em se tratando
dos jogos teatrais, estes possuem regras em
seus procedimentos lúdicos. Segundo JapiasEmbora o vocábulo Teatro-pedagógico su (1998) nestes jogos todos são atores, o gruseja utilizado de forma abrangente, é importante po que joga divide-se em “equipes” alternando
que se verifique que no Teatro desenvolvido na entre “atores” e “público”.
escola, existem possibilidades diferenciadas: o
De acordo com Machado (1972) por inTeatro como instrumento pedagógico em sala
de aula, objetivando que conhecimentos sejam termédio dos jogos teatrais a criança se enconfixados, e o Teatro-Educação com finalidade tra consigo mesma em uma improvisação,
sociocultural e artística, que é, quase sempre, de uma forma que pode não ser possível
durante uma conversa com um psicólogo(a) ou
ofertado enquanto atividade extracurricular.
psicopedagogo(a), por exemplo.

TEATRO-PEDAGÓGICO E TEATROEDUCAÇÃO

De acordo com Costa (2004), os caminhos do Teatro-Educação e do Teatro pedagógico, caminham em direções diferentes. O
Teatro-pedagógico é um instrumento pedagógico na Educação, enquanto o Teatro-Educação
supera esse contexto diferindo da perspectiva
essencialista ou estética, defendendo a presença do Teatro no sentido da aprendizagem em
qualquer espaço educacional.
O Teatro-pedagógico atua, inquestionavelmente, como importante instrumento para
desenvolvimento da Educação formal, uma vez
que auxilia para que o conhecimento de diversas disciplinas seja absorvido, enquanto pode
despertar a criatividade aliando o drama ao
contexto educacional (COELHO, 2014).
O Teatro-pedagógico trabalha, também, a formação humana dos discentes, fomentando inúmeras habilidades, como nos
ensina Vidor (2010), referindo-se ao Teatro
desenvolvido na escola inglesa, descrevendo
que Teatro e drama relacionavam-se à Literatura, explorando habilidades da linguagem que
garantem melhor comunicação. Baseava-se na
dramatização da Literatura com métodos “representativos”, ou seja, a importância residia
no texto da peça, na forma de interpretar, incluindo, habilidades da fala, movimentos graciosos e compreensão da mensagem.

FORMAÇÃO HUMANA E O TEATROEDUCAÇÃO
Ao mergulhar em si por intermédio do
Teatro, as descobertas são potencializadas, a
tolerância adquire outra conotação, ao colocar
o “eu” no lugar do outro, ao sentir sua dor, alegria, sentimentos.
É possível, no Teatro desenvolvido na
escola, trabalhar conflitos específicos, como
no caso de uma cena, em que o aluno se vê no
lugar de um outro que sofre discriminação ou
preconceito na sala. Essa “inversão de papéis”,
provoca reflexão, sensibiliza para que surjam
soluções para esses conflitos no âmbito escolar.

De acordo com Cavassin (2008), há
claras relações dos princípios pedagógicos do
Teatro com a Educação, quando se observa
que o Teatro procura responder questões a respeito do mundo, dos seres e sua relação com
esse mundo, com outros seres, propondo novos paradigmas.
Desta forma, o aluno encontra a oportunidade de liberar sua agressividade e potencializar a criatividade, “transportando” suas
emoções para o momento em que se coloca,
mesmo sem consciência, nas palavras e ações
Mesmo trabalhando o estético, este características da sua história e personalidade
tipo de Teatro objetiva principalmente estudar (COELHO, 2014).
o texto, o que já não é objetivo do Teatro-Educação, que busca o desenvolvimento das ha1136

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Quando na dramatização se pode atribuir emoções e sentimentos represados aos
personagens, a culpa é liberada, o que faz com
que haja um desenvolvimento emocional, melhorando a relação com o mundo que o cerca.
Ao liberar a criatividade, os jogos, assim como
as dramatizações, humanizam o indivíduo, despertando sua sensibilidade, reflete a respeito
dos sentimentos e atos que vive na “pele” de
uma personagem, resgatando o ser frente ao
processo social que o mundo contemporâneo atravessa e que se mostra tão conturbado
(KOUDELA, 2005).

Porém, mesmo o Teatro desempenhando importante papel na Educação, este ainda
não possui um espaço realmente consistente
na Educação das crianças brasileiras. Houve
melhoras, porém, está aquém de sua importância, não fazendo parte, geralmente, do currículo das instituições escolares de ensino básico.
Vários fatores contribuem para que as
artes cênicas não faça parte do ensino, dentre
elas, o fato dos gestores não conhecerem a
importância desse aprendizado; a falta de profissionais capacitados, que se desinteressam
da licenciatura devido à falta de valorização da
área em comparação com as demais discipliAo ter acesso a esta Educação signifi- nas, a baixa remuneração e falta de formação
cativa, a criança adquire senso de cidadania e adequada (CAVASIN, 2008).
amplifica sua visão de mundo, o que cria adultos dotados de consciência crítica. De acordo
A capacitação de profissionais insuficom Souza (2008), é essa Educação objetiva, ciente como uma das maiores, senão a maior
formar a cidadania desde o nascimento, orga- dificuldade para o desenvolvimento da área. É
nizando-se para proporcionar os meios pelos uma questão que tem raízes históricas, conquais toma-se posse da cultura ao redor. E, forme nos traz o autor citado, quando afirma
ainda, segundo Souza, o Teatro na Educação que foi somente na ditadura militar, com a Lei
Infantil pode recuperar na criança a magia e o 5.692/71 que o ensino da arte foi instituído
encantamento que a arte apresenta ao cons- (Educação Artística), porém, a LDB de 1961
tituir a noção de humanidade, despertando não o tornava obrigatório. Contraditoriamente,
a estética, fazendo com que essa criança vi- a lei exigia que os docentes possuíam habilivencie o mundo que a cerca com sentimento tações específicas em curso de graduação (lirenovado e crítico, imprescindível para que a cenciatura plena), ignorando a não existência
sociedade evolua. Desenvolvido na Educação de tais cursos.
Infantil, o Teatro a prepara para a compreensão do mundo, podendo ser a ponte que a une
As faculdades de Educação Artística,
ao primitivo. Com esse pensamento em mente, que foram criadas para suprir esse mercado,
fica clara a importância do Teatro como ferra- não possuíam estrutura para proporcionar uma
menta de Educação e cidadania, numa socie- formação que oferecesse cursos com bases
dade carente de valores e respeito ao outro.
conceituais, além do quê, eram poucos os
cursos oferecidos. Os professores, sem saber
exatamente qual sua função, sem conhecimenO BRASIL ATUAL E O TEATROtos específicos e fundamentação, ficam sem
EDUCAÇÃO
referências conceituais e metodológicas que
Ao se trabalhar a livre-expressão e a lhes fornecesse base para ações pedagógicas;
espontaneidade com teorias e estudos a res- sem material para aulas práticas, ou material
peito da arte, encontra-se um dos maiores de- didático para que as aulas teóricas tivessem
safios da Educação artística atualmente. Dessa suporte.
forma, o Teatro-Educação, busca a união entre
Além disso, as escolas tinham difio que se aprecia esteticamente e a criação objetivando desenvolver habilidades, promover a culdade em conseguir profissionais de artes
como consequência da lei que se institui sem
interação entre o grupo, a escola e a comunique houvesse prévio investimento na formação
dade.
1137
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de docentes. Desta forma, as aulas de arte
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
acabavam sendo atribuídas a pedagogos ou
docentes de outras disciplinas que não posTrata-se de um estudo bibliográfico com
suíam habilitação ou preparo para dominar as caráter descritivo, ou seja, aquele que, permite
diversas linguagens, necessárias às atividades compreender que a resolução de um problema
artísticas (MEC/SEF, 1997).
pode ser obtida por meio dele, sendo uma de
suas características principais munir o pesquiDiante dessa dificuldade, o que se tem sador de bagagem teórica variada, contribuinsão docentes “de artes” que não conhecem a do para ampliar seu conhecimento (LAKATOS;
prática e “docentes de Teatro” que leem e en- MARCONI, 2003, p. 189).
cenam um texto, sem considerar a criação do
Com esta finalidade, procedeu-se a um
aluno, suas expressões e construções que é o
objetivo principal da orientação e do planeja- levantamento bibliográfico resultando da análise
de algumas bibliografias e referências acerca dos
mento escolar (MEC/SEF, 1997).
recursos que as artes cênicas proporcionam nas
Segundo Vidor (2010) o papel do do- atividades pedagógicas, evidenciando sua imporcente de Teatro está centrado no docente no tância na formação dos alunos. Este levantamenpapel e no docente personagem. Ao assumir to foi feito em bases de dados eletrônica, material
impresso (livros e artigos científicos), embasado
papéis, o professor se aproxima dos alunos e
no fato de que todo e qualquer trabalho acadêestes sentem-se à vontade e ganham em comico requer um conhecimento sobre os livros,
nhecimento próprio e da escola que os recebe.
artigos, periódicos de modo impresso, eletrônico,
Sobre o tema, Larrosa (2003) considera que o entre outros, sendo imprescindível um processo
docente é quem conduz uma
metodológico, um certo caminho a seguir, como
pessoa a si própria, sem solicitar que forma de ser racional e econômica para aquele
imite ou que seja intimidada, mas, com suavi- que realiza a pesquisa (SOUZA, 2001).
dade e lentidão, a conduza até seu jeito próprio
de ser.
Dentre os inúmeros autores consultados,
foram privilegiados os que se mostraram favoráDiante dessa afirmação, torna-se utópi- veis à prática pedagógica construtivista e libertaco formar docente de artes, específico para dora. O material selecionado foi analisado quanto
Teatro, com base no que oferece o currículo de ao conteúdo estar de acordo com os objetivos
Educação Artística que as faculdades brasilei- geral e específicos da pesquisa, compondo uma
ras disponibilizam. Outro entrave, é o fato dos base de dados para fundamentá-la, recebendo
PCN-Artes darem à instituição escolar apenas os aportes dos trabalhos de Coelho (2014); Maa condição de inserir no currículo, um dos qua- chado (1972); Piaget (1977); Freire (1975) e Catro tipos de artes (Teatro, Dança, Artes Visuais vassin (2008) que abordam a temática discutida
e Música), para desenvolvimento da formação nesse artigo.
dos estudantes. Inclusive a música só teve sua
inclusão a partir de 2011, sendo que entre as
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE
demais, as Artes Visuais, foi a disciplina que
ANÁLISE E RESULTADOS
se escolheu quase unanimemente (CAVASSIN,
2008).
Neste estudo foram pesquisados periódicos, artigos, obras, dissertações e outros
trabalhos científicos que abordam os recursos das artes cênicas aplicados à Educação
e que apresentaram discussões e reflexões a
respeito do assunto, contribuindo para que a
temática pudesse ser melhor compreendida e
apresentada nesse artigo.
1138
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletir sobre o tema, conclui-se que muito ainda precisa ser feito no que se refere
ao ensino de artes nas instituições escolares do Brasil, principalmente o Teatro que é, como se
constata pelo exposto, uma ação pedagógica promotora de inclusão e socialização dos discentes na escola.
A arte traz amplitude ao universo cultural e concorre para que habilidades como a interpretação, a produção de texto, leitura, criatividade sejam desenvolvidas, além de contribuir para
a socialização. É, ainda, integrador da comunidade, ao aproximar professores, colaboradores,
gestores e pais, que são incentivados a fazer parte do processo quando, por exemplo, auxiliam
na montagem da apresentação de seus filhos, ou as assistem.
A importância do Teatro se evidencia na promoção e ampliação da cultura, no aperfeiçoamento de cada um, na troca de experiências, na busca de soluções para conflitos, na
tolerância, na colaboração, sentimentos e atitudes de extrema e fundamental importância para a
manutenção da comunidade escolar.
O Teatro na escola, na prática, tem um efeito que deixa transparecer o quanto as sete
habilidades que se encontram em Gardner (1995) podem ser desenvolvidas, notadamente, nos
exercícios de toque, que proporcionam o desenvolvimento da confiança no outro e que é conquistada a cada novo encontro.
Ao ir de encontro ao tema, verifica-se como se está distante do ideal, ou, ao menos, do
plausível, em relação ao Teatro-Educação. A necessidade de ampliar e divulgar contribuições
acadêmicas, para que as artes cênicas possam alcançar o status merecido no currículo escolar, são definitivamente prementes, uma vez que é inegável sua contribuição para um sistema
educacional verdadeiramente eficiente e eficaz que, sabe-se, é cada vez mais necessário para
o nosso país.
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https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/10617/8513. Acesso em 06
out. 2020.
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POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA O
PSICOPEDAGOGO INSTITUCIONAL NA ESCOLA

RESUMO: O presente trabalho aborda a questão da dificuldade de aprendizagem, as possibilidades e desafios para o psicopedagogo e seus efeitos sobre as crianças, pais e educadores. Com
o objetivo de levar os leitores a uma reflexão sobre a dificuldade de aprendizagem do aluno.
Neste trabalho encontram-se informações sobre a atuação do psicopedagogo na escola, suas
funções no que diz respeito às práticas psicopedagógicas, apoio pedagógico e possibilidades
para melhoria no trabalho com a aprendizagem dos alunos. Um dos desafios do psicopedagogo na escola é a investigação, onde ele busca bons resultados na aprendizagem por meio
das relações na escola. A psicopedagogia, embora seja uma área interdisciplinar, ainda assim
necessita da participação da família e todos os profissionais envolvidos neste processo para
juntos encontrarem os problemas existentes na aprendizagem.

Palavras-chave: Psicopedagogo; Desafio; Possibilidade; Dificuldade de Aprendizagem.

1143

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

INTRODUÇÃO

É

muito comum encontrarmos frases rotulando crianças com algum problema psicológico. Crianças que apresentam um comportamento significativamente diferente
ao comportamento dos alunos de mesma faixa etária precisam de uma avaliação
e acompanhamento com um profissional da área psicológica. Antes que comecem a considerar
uma dificuldade de aprendizagem com uma deficiência.
Esta pesquisa tem por objetivo saber como é realizada a avaliação dos alunos com dificuldades na aprendizagem e as possíveis mudanças no trabalho pedagógico com o auxílio de
um psicopedagogo; entender a atuação e os desafios do psicopedagogo institucional na escola
e identificar as dificuldades dos alunos para que sejam encaminhados ou não ao psicopedagogo. E para isso, a pesquisa foi dividida em duas etapas, apresentando as dificuldades da aprendizagem e a formação do professor para o Ensino Fundamental. Este estudo foi desenvolvido por
meio de pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa dos dados.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM –
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
Ao longo das décadas, muito se discutiu sobre as causas dos altos índices de
evasão e reprovação escolar, e isso vem preocupando os profissionais ligados ao ensino,
que demonstram grande preocupação sobre
a enorme demanda de encaminhamentos de
crianças para atendimentos psicopedagógicos
e com especialistas, com queixas de dificuldades na aprendizagem, detectadas principalmente nas áreas da leitura, escrita e matemática.

mento das funções cognitivas, e abrange transtornos tão diferentes, como: incapacidade de
percepção, dano cerebral, disfunção cerebral
mínima (DCM), autismo, dislexia e afasia desenvolvimento mental. No campo da Educação,
as mais comuns são a dislexia, a disortografia
e a discalculia.
Essa percepção também vem de acordo com a definição de dificuldades de aprendizagem investigada pela associação National
Joint Committee of Learning Disabilities – NJCLD (1988), que compreende a análise de um
grupo heterogêneo, no qual o sujeito demonstra dificuldades durante o processo de aquisição na aprendizagem, podendo ser de esfera
intrínseca ou extrínseca, indicando um transtorno neurobiológico pelo qual o cérebro funciona
ou é estruturado de maneira diferente, afetando
a habilidade de o sujeito falar, escutar, ler, escrever, soletrar, raciocinar, recordar ou organizar as informações.

E devido a esse grande número de encaminhamentos para espaços especializados,
nota-se a importância de entender melhor o
ambiente escolar e seus protagonistas e coadjuvantes, com suas queixas, dúvidas, angústias
e pedidos de socorro por parte dos envolvidos,
família, educando e professores, presentes
nesse processo de ensino aprendizagem, no
O Comitê Conjunto para Dificuldades
qual fazem da grande procura uma demanda
exacerbada por especialistas que possam aju- de Aprendizagem e DSM- IV, também define
como dificuldade de aprendizagem os resultadá-los ou até mesmo curá-los:
dos apresentados pelo sujeito abaixo do espeO quadro de dificuldades de aprendizagem (DA) rado, com fatores internos ou externos, como:
é cada vez mais uma “esponja sociológica” que a idade cronológica do sujeito e seu quociente
cresceu muito rapidamente, exatamente porque foi intelectual, disposição que interfere diretamenutilizado para absorver uma diversidade de pro- te no rendimento acadêmico ou na vida social:
blemas educacionais acrescidos de uma grande complexidade de acontecimentos externos e a
eles inerentes (FONSECA apud SENF, 1995, p. 72).

De uma forma ou de outra (especialmente no âmbito escolar), o termo dificuldades refere-se à ideia de
desajuste que uma criança apresenta em relação aos
iguais de sua mesma idade. Assim, dizer que uma
criança apresenta dificuldades na linguagem é o mesmo que dizer que essa criança não se ajusta ao nível
de seus companheiros (COLL e COL., 1995, p. 84).

A dificuldade de aprendizagem é criada e definida por diversos estudiosos e pesquisadores na área educacional e médica, como
uma confusão durante o processo na aprendizagem, afetando a disposição do cérebro em
A atual classificação das dificuldades
receber e processar informações e tornando
de aprendizagem afirma que uma criança “tem
problemática para o indivíduo.
dificuldade ou não”, variando-se somente o
O conceito DA (Déficit de Aprendiza- grau de intensidade, podendo ser moderada,
gem) é usado para referir as condições expos- grave ou profunda.
tas do sujeito entre questões sócio biológicas
que afetam a capacidade de aprendizado em
termos de aquisição, construção e desenvolvi-
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Deste modo, podemos considerar o problema de
aprendizagem como um sintoma, no sentido de que
o não aprender não configura um quadro permanente,
mas sim entra numa variedade peculiar de comportamentos nos quais se destaca como sinal de descompensação (GOMES; TERÁN, apud PAIN, 2009, p. 94).

A CID 10 fornece códigos relativos à
classificação de doenças e investiga através
da grande variedade de sinais, como, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos
ou doenças. Sua última revisão foi realizada na
sede em Genebra, entre 26 de Setembro a 2
de Outubro de 1989, com a participação de 43
países membros, incluindo o Brasil, desde o
seu surgimento em 1893, como Classificação
de Bertillon ou a mais conhecida como a Lista
Internacional de Causas de Morte.

No entanto, as dificuldades de aprendizagem também podem estar pautadas na
ausência de estímulo adequado (no âmbito
escolar ou familiar), métodos de ensino inadequados, problemas emocionais, falta de maturidade para iniciar o desafio proposto, além
dos fatores neuropsicológicos, psicomotores,
Essa Classificação de Transtornos
sensorial e cognitiva, podendo ser considerada Mentais e de Comportamento da Classificação
normal ou patológica.
Internacional de Doenças - 10 (CID - 10) estabelece problemas referentes à aprendizagem
Sendo que existe uma multiplicidade na classificação de Transtornos específicos do
de fatores que podem intervir para o surgimen- desenvolvimento das habilidades escolares
to de um baixo rendimento escolar como resul- (F80), no qual está inserida na categoria mais
tado do processo de aprendizagem, entre as ampla de Transtornos do desenvolvimento psicondições internas e fatores orgânicos, que se cológico (F80 - 89), com algumas característireferem ao sistema nervoso central (SNC), ou cas em comum, como:
seja, com que se aprende e os aspectos psíquicos, refere-se quem aprende. Já os fatores
a) Ocorre no início da primeira ou
externos estão incluídos os aspectos sociais, segunda infância;
como se aprende e ao ambiente, podendo ser
b) Apresenta um comprometimento
classificados de acordo a sua origem, manifes- ou atraso no desenvolvimento das funções retações, áreas envolvidas, momento evolutivo, lacionadas à maturação biológica do sistema
déficit cognitivo, dificuldades no âmbito esco- nervoso central;
lar, etc.,
c) Estado contínuo, no qual não envolve remissões e recaídas do indivíduo.
A hipótese fundamental para avaliar o sintoma que nos
ocupa é não considerá-lo como significante de um significado monolítico e substancial, mas pelo contrário, entendê-lo como um estado particular de um sistema que,
para equilibrar-se precisou adotar este tipo de comportamento que mereceria um nome positivo, mas caracterizamos como não aprendizagem (PAÍN, 1992, p. 28).

Descrição presente na Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como
Classificação Internacional de Doenças – CID
10) e publicada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), visa padronizar a codificação
de doenças e outros problemas relacionados
à saúde.

Desse modo, a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação Internacional de Doenças, descreve
que:
Na maioria dos casos, as funções atingidas compreendem a linguagem, habilidades espaço visuais e a
coordenação motora. Habitualmente o retardo mental ou a deficiência já estavam presentes mesmo antes de poderem ser postos em evidência com certeza e diminuiu progressivamente com a idade; déficits
mais leves podem, contudo, persistir na idade adulta
(CLASSIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E
DE COMPORTAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - 10, 2007, p. 363).
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A atual Classificação de transtornos
mentais e de comportamento - CID 10 (2007)
denomina como dificuldade de aprendizagem
os transtornos nos quais as modalidades habituais de aprendizado estão alteradas desde as
primeiras etapas do desenvolvimento e fazem
parte dessa categoria os Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, seguidas de suas subcategorias.

sempenho de habilidades motoras, interferindo
significativamente nas atividades corriqueiras
do cotidiano. Os transtornos podem ser motor, vocal, único ou múltiplo. Com isso pode-se
afirmar que os problemas de aprendizagem
podem interferir no rendimento escolar ou nas
atividades do cotidiano que exigem habilidade de leitura, matemática ou escrita, causando um déficit na vida social, principalmente
no ambiente escolar: “Podemos considerar o
problema da aprendizagem como um sintoma,
no sentido de que não aprender não configura um quadro permanente, mas ingressa numa
constelação peculiar de comportamentos, nos
quais se destaca como sinal de descompensação” (PAÍN, 1992, p. 28).

Diante de todas as características e
causas existentes que procedem as dificuldades de aprendizagens nota-se que essas podem se manifestar de diferentes maneiras de
acordo com Classificação de transtornos mentais e de comportamento - CID 10 (2007) e são
facilmente percebidas principalmente no âmbito escolar, através dos desafios propostos para
o desenvolvimento do sujeito durante o ensino
Fonseca (1995) ainda considera
aprendizagem.
que as dificuldades de aprendizagem podem
seguir por duas dimensões e as subdivide
Ainda nesse contexto o Manual de em dificuldades de aprendizagem primárias e
Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais secundárias, seguindo os critérios no quadro
- DSM IV elaborado pela Associação America- comparativo.
na de Psiquiatria para definir os diagnósticos
Dimensões da dificuldade de
de transtornos, com a última atualização e puaprendizagem.
blicação em maio de 2013, sendo o mais usado no mundo como o manual de diagnósticos
Dificuldades de aprendizagem primárias
de saúde mental, que por sua vez, define como
transtornos da aprendizagem e considera os
• Quando não se identifica a causa
resultados realizados pelo indivíduo em testes
orgânica.
padronizados de leitura, matemática ou expres• Dificuldade na linguagem falada essão escrita estão abaixo do esperado para sua
crita ou quantitativa.
idade, escolarização e nível de inteligência.
• Potencial sensorial, intelectual, motor e social estão dentro da normaNo entanto, os transtornos específicos
lidade.
da aprendizagem precisam ter pelo menos um
• Se existe alguma alteração é imperdos sintomas destacados e que tenha persisceptível à avaliação médica.
tindo por pelo menos seis meses, como: leiAs aquisições da linguagem falada,
tura de palavras de forma imprecisa ou lenta;
escrita ou quantitativa estão perturbadas.
dificuldade na compreensão da leitura; dificuldades durante a ortografia; dificuldades para
dominar o senso numérico, fatos numéricos ou
cálculo e dificuldades no raciocínio.
Os transtornos de desenvolvimento da
coordenação manifestam-se por falta de jeito,
bem como pela lentidão e imprecisão no de-

Dificuldades de aprendizagem
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secundárias

A aprendizagem da linguagem constitui-se na apropriação do sistema fonológico,
• Quando resultam de condições, de- morfológico e da sintaxe.
sordens ou deficiência devidamente
Da fonologia, trata-se de aprender os aspectos segdiagnosticadas.
• As DA são consequências de defi- mentais, tais como fonemas e as sílabas, e os suciência nervosas, sensoriais, psíqui- per-segmentais, como a entonação, o acento, a pausa. A aprendizagem da morfologia inclui o léxico,
cas ou ambientais.
• Potencial sensorial, intelectual, mo- seja de substantivos ou relacional, sejas de palavras
funcionais, como as preposições, conjunções, vertor é atípico e desviante.
• Se há perturbações, elas depen- bos auxiliares, artigos, pronomes pessoais, e a infledem de uma deficiência sensorial, xão exemplificada nos sufixos dos verbos, dos nomes e dos adjetivos. A aquisição e aprendizagem
neurológica ou psíquica.
• As aquisições da linguagem falada, da ordem das palavras [...] (GARCIA, 1998, p. 161).
escrita ou quantitativa estão perturA aprendizagem da linguagem durante
badas.
os primeiros anos de vida, apesar de que a
maioria das crianças a adquiram sem aparenFonte: Fonseca (1995, p.199).
te dificuldade, não é algo simples, implica na
Dentro dessa ótica, há um conjunto ação conjunta de múltiplos processos e fatores
complexo para investigação e identificação das e quando esta aprendizagem falha em algum
dificuldades, tais averiguadas tanto no CID 10 sentido torna-se consciente da grande complecomo no DSM V, que abrange a investigação xidade deste ato.
do indivíduo como um todo, desde disfunções
Atualmente, existem muitas crianças
cerebrais (linguagem), problemas perceptivos
(auditivo e visual), psicomotores, biológicos com dificuldades de aprendizagem, principal(SNC e sensorial), comportamentais, fatores mente problemas com a leitura e escrita. Inicialmente quando a criança é inserida no âmecológicos e socioeconômicos.
bito escolar é movida pela curiosidade e as
Desde modo, a linguagem neste pro- descobertas com o mundo letrado, no qual
cesso é extremamente importante para a evo- ela descobre a importância da comunicação
lução e aprendizagem do indivíduo, pois “a am- e que através desta pode expressar seus senpliação desse conceito permite que se defina timentos e angústias, principalmente por meio
linguagem como a capacidade que a espécie da contação de histórias, e ao longo de sua
humana tem de comunicar por meio de códi- inserção ela vai percebendo a importância da
go simbólico adquirido, que permite transmi- leitura e da escrita na sua vida:
tir seus pensamentos, ideias, emoções, etc.”
(ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2006, p. 132): Entre os dois e três anos, a criança descobre que
Considera-se que a linguagem é a forma peculiar que
o homem tem de se comunicar com seus semelhantes
por meio de símbolos gestuais, orais e escritos. Segundo Piaget, a linguagem é a expressão mais especializada de uma função complexa que é a atividade simbólica (ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2006, p. 132).

os livros falam quando alguém lê as imagens, as letras, os desenhos são interpretados por essas pessoas que lhes dão vida. Quando a criança aprende
a ler por si mesma, o prazer de poder fazê-lo torna-se maior. Quando puder escrever e desejar inscrever
será porque essas letras serão lidas, serão interpretadas por outras pessoas. Para aprender a escrever
tem que se sentir necessidade de se comunicar a si
mesma e a alguém (GOMES; TERÁN, 2009, p. 154).
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Existem diferentes tipos de transtornos
de linguagem, sendo assim, muitas crianças
que apresentam atrasos na aquisição da linguagem, possuem dificuldades de leitura e escrita, e também problemas nos relacionamentos interpessoais, que levam respectivamente,
a um rendimento escolar deficiente e a possíveis transtornos da esfera emocional e de comportamento. Daí a importância da atuação do
psicopedagogo.
As dificuldades de linguagem são problemas ou distúrbios na compreensão ou na
produção da fala, segundo a definição por
ASHA- American Speech Language- Hearing
Association.
Um distúrbio de linguagem é caracterizado pela aquisição, compreensão ou expressão de anormais da língua
falada ou escrita. O distúrbio pode envolver todos os alguns componentes fonológicos, morfológicos, semânticos, sintáticos ou pragmáticos do sistema linguístico. Os
indivíduos com distúrbios de linguagem frequentemente
apresentam problemas no processamento de frases ou
na abstração de informações significativas para armazenagem ou recuperação na memória de curto ou longo
prazo (DOCKRELL; MCSHANE apud ASHA, 2000, p. 58).

Deste modo, só é possível considerar
que uma criança possui um transtorno de linguagem, se sua expressão ou compreensão
estão deficientes e que sua causa não esteja
relacionada a perdas, traumas ou lesões.

uma maturidade na área perspectiva, linguística e cognitiva para o alcance deste processo
com sucesso, porém, quando essas funções
não atingem os pré-requisitos, pode derivar em
dificuldades durante o processo de aprendizagem, podendo perceber alguns transtornos
neste processo, como a disgrafia e dislexia:
Posto que a tarefa da leitura seja de natureza complexa e dominá-la corretamente supõe a execução
de múltiplos processos e subprocessos, sua aprendizagem implica e encaixa em um quebra-cabeça
de módulos, nem sempre obtido. [...] quando isso
não ocorre, podemos estar diante de uma dificuldade de aprendizagem específica da leitura [...] poderíamos falar de uma dislexia (GARCIA, 1998, p. 183).

O déficit neste processo no desenvolvimento do reconhecimento e compreensão dos
textos escritos pode estar relacionado a um
transtorno do desenvolvimento da leitura, ou
seja, a dislexia, “dis” (desvio) + “lexia” (leitura,
reconhecimento das palavras):
A dislexia é um dos muitos distúrbios da aprendizagem.
É um distúrbio específico da linguagem, de origem constitucional, caracterizado pela dificuldade em decodificar
uma simples palavra. Mostra uma insuficiência no processo fonológico. Essas dificuldades na decodificação
de palavras simples não são esperadas em relação à
idade. Apesar da instrução convencional, adequada inteligência, oportunidade cultural e ausência de distúrbios
cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança falha no
processo de aquisição da linguagem com frequência,
incluída aí os problemas de leitura, aquisição da capacidade de escrever e soletrar (IANHEZ; NICO, 2001, p. 25).

No entanto, os transtornos de linguagem podem ser distinguidos em dois tipos transtornos do desenvolvimento na articulação
e da linguagem, sendo do tipo expressivo manifestando-se basicamente por meio da fala e
da escrita e receptiva, no qual se refere ao ato
de escutar e ler, sendo principalmente observado déficit na articulação de um ou mais fonemas, em omissões ou substituições de alguns
fonemas por outros.

Habitualmente considera-se que uma
criança é disléxica quando encontra especificamente dificuldades durante aprendizagem
da leitura que reflete também durante a escrita,
mesmo tendo seu desenvolvimento adequado
para esse processo, que por muitas vezes é
identificada dentro do âmbito escolar onde a
aprendizagem tornam-se mais evidentes, principalmente nos iniciais do Ensino Fundamental
I, quando o processo de alfabetização faz parte
A aprendizagem da linguagem escrita das descobertas e construções da leitura e ese da leitura é um processo extremamente com- crita por parte da criança.
plexo, no qual envolve e exige do educando
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Já a disgrafia etimologicamente deriva
dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia” (escrita),
ou seja, é “uma perturbação de tipo funcional
que afeta a qualidade da escrita do sujeito,
no que se refere ao seu traçado ou à grafia.”
(Torres & Fernández, 2001, p. 127); prende-se
com a “codificação escrita [...], com problemas
de execução gráfica e de escrita das palavras”
(Cruz, 2009, p. 180):

1) alexia e agrafia para números, em
que existe a dificuldade para ler e escrever
quantidades; 2) acalculia espacial, dificuldade
na orientação espacial, possibilitando o posicionamento dos números para cálculo; 3) anaritmetia, que corresponde à acalculia primária,
no qual implica na resolução de operações
aritméticas causadas por lesões no cérebro, já
secundária são alterações viso- espaciais e a
discalculia que é a dificuldade em aprender a
A disgrafia, segundo Camels, vem a ser uma dis- Matemática.
praxia especializada e funciona com um sensor
das perturbações nas construções do corpo. Insistir em corrigir a letra, esquecendo-se da problemática corporal que ela não faz mais que fixar o sintoma (GOMES; TERÁN apud CAMELS, 2009, p. 130).

Na aprendizagem da Matemática estão
envolvidas distintas competências cognitivas
como: a utilização da informação numérica, a
memorização de trabalho, a atenção e a concentração, destrezas, espaço-temporais, destrezas perceptivo-motoras e competência do
raciocínio lógico:
Estas incluem habilidades linguísticas (como a compreensão e o emprego da nomenclatura matemática,
a compreensão ou dominação de operações matemáticas e a codificação de problemas representados
com símbolos matemáticos), habilidades perceptivas
(como o reconhecimento ou a leitura de símbolos numéricos ou sinais aritméticos, e o agrupamento de
objetos em conjuntos), habilidades de atenção (como
copiar figuras corretamente nas operações matemáticas básicas, recordar o número que transportamos q
que devemos acrescentar a cada passo, é observar
os sinais das operações) e as habilidades matemáticas (como surgimento das sequências de cada passo
nas operações matemáticas, contar objetos e aprender
as tabuadas de multiplicar) (GARCIA, 1998, p. 211).

Por fim, as dificuldades de aprendizagem podem ocorrer por diversos fatores, seja
na esfera afetiva, cognitiva ou física, por esse
motivo a identificação de tais problemas e o
encaminhamento adequados para especialistas, podem auxiliar o educando no processo
de aprendizagem de forma mais prazerosa e o
educador mais qualificado propiciará ao educando um contexto mais significativo, sendo
esse apropriado à sua realidade, buscando
alternativas para desenvolvê-lo de forma íntegra e participativa. Portanto, é imprescindível o
trabalho conjunto entre escola, família, professores e aluno, para que os problemas possam
ser assistidos e acompanhados de forma adequada.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
Atualmente todo ensino educacional
está amparado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que norteia e autêntica todo o sistema desde 1934 na Constituição
brasileira, passando por modificações em 1961
e 1971, tendo a sua última promulgação mais
recente em 1996 com a Lei 9394/96, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e seu ministro da educação Paulo Renato em 20 de Dezembro de 1996, destacando
em documento a formação do profissional que
atua em educação desde a Educação Infantil
ao Ensino Fundamental relatados nos artigos
61 a 64 em destaque.

As dificuldades de aprendizagem da
Matemática podem afetar diferentes áreas,
como: ausência de atenção, impulsividade,
perseverança, linguagem, leitura e escrita, memória, autoestima e habilidades sociais, sendo
também causa e consequência de outras dificuldades, podendo refletir em dois tipos de
anormalidade, acalculia, sendo um transtorno
Art. 61. Consideram-se profissionais
que afeta a capacidade de executar cálculos
e impossibilitando o raciocínio aritmético, com da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formatrês subtipos:
dos em cursos reconhecidos, são:
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I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem
como com títulos de mestrado ou doutorado
nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior
em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes
etapas e modalidades da educação básica,
terá como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e
experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.
Art. 62. A formação de docentes para
atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores
de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na
modalidade normal. .
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a
continuada e a capacitação dos profissionais
de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de
2009).
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação
a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de
2009).
§ 3º A formação inicial de profissionais
de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de re-

cursos e tecnologias de educação à distância.
(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).
§ 4o A União, o Distrito Federal, os
Estados e os Municípios adotarão mecanismos
facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública.
§ 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação
de profissionais do magistério para atuar na
educação básica pública mediante programa
institucional de bolsa de iniciação à docência
a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições
de educação superior.
§ 6o O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio
como pré-requisito para o ingresso em cursos
de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE.
.
§ 7o (VETADO).
Art. 62-A. A formação dos profissionais
a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á
por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo
habilitações tecnológicas. .
Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se
refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e
de pós-graduação. .
Art. 63. Os institutos superiores de
educação manterão: (Regulamento)
I - cursos formadores de profissionais
para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras
séries do ensino fundamental;
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação
superior que queiram se dedicar à educação
básica;
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.
Art. 64. A formação de profissionais de
educação para administração, planejamento,
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inspeção, supervisão e orientação educacional
para a educação básica, será feita em cursos
de graduação em pedagogia ou em nível de
pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum
nacional.
No mesmo período e governo foi criado o Plano Nacional de Educação (PNE), documento que delineia metas a serem cumpridas na área da educação em nosso país até
o fim do prazo de cada dez anos, abrangendo
as presentes diretrizes da Lei de Diretrizes e
Bases 9394/96, após dos debates ocorridos
na Conferência Nacional de Educação (Conae)
em 2010, foram definidas as 20 metas a serem
cumpridas até 2020, entre elas cinco são destinadas a docência, como:
[...] Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso
de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.
Meta 16: Formar 50% dos professores
da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, garantir a todos, formação continuada em sua área de atuação.
Meta 17: Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o
rendimento médio do profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade
do rendimento médio dos demais profissionais
com escolaridade equivalente.
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois
anos, a existência de planos de carreira para
os profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino.
Meta 19: Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à
participação da comunidade escolar.
Enfim, ambos os documentos (LDB e
PNE) também salientam a mesma importância
do professor como sujeito centrado no processo educacional e sua formação como diretriz
para sua atuação como educador:

A formação acadêmica do professor é condição essencial para que assuma, efetivamente, as atividades
docentes e curriculares em todas as etapas e modalidades, seja no ambiente escolar, seja nos sistemas de
ensino. A formação, portanto, é um requisito indispensável ao exercício profissional docente e em atividades
correlatas. A conjugação deste requisito com outros fatores que incidem na profissão contribuíram, ao longo
do tempo, para que a formação acadêmica passasse
a ser vista como um direito do professor (MEC, p. 51).

Segundo BARBOSA (2003), a LDB é
o documento pioneiro das grandes mudanças
educacionais na presente formação de profissionais da educação e na implementação de
novos e futuros dispositivos legais presentes
no Conselho Nacional de Educação (CNE) e
no Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Dentro desse contexto estão as novas
pesquisas sobre a atual prática do professor
em seu ambiente de trabalho, tal que os cursos de preparação têm desenvolvido planos
de formação inicial e contínua, com produções
científica e empírica. Essa formação tem sido
abordada de forma fragmentada, ou seja, ainda
existe uma dicotomia entre as teorias educacionais com as práticas vividas pelo professor
durante sua carreira acadêmica e profissional:
Para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício profissional inicial espera-se que forme o professor. Ou que colabore para
sua formação. Melhor seria dizer que colabore para
o exercício de sua atividade como docente, uma
vez que professorar é uma tarefa burocrática para
qual se adquire conhecimento e habilidades técnico-mecânicas [...] (FAZENDA, 2008, p. 163).

A formação inicial do professor conforme a LDB 9394/96, passa a ser indispensável
para o seu exercício profissional, fundamentada entre aplicação da teoria e práticas vigentes,
mediante da formação contínua e permanente
em serviço do educador, cujo objetivo é propiciar um ensino com qualidade e a formação
adequada e necessária do professor no campo
acadêmico, portanto na presente realidade, vemos um ensino frágil e doente, devido diversas
situações que passam entre várias vertentes
sociais e psíquicas dos tais envolvidos nesse
processo educacional.
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E a partir desse pressuposto frágil da
educação e aos indícios que a LDB 9394/96
da formação contínua e permanente do professor, começa se sentir a tímida inserção da especialização desse educador como professor
psicopedagogo, surgindo assim um novo olhar
dentro do ambiente escolar, como afirma Allessandrini (1996):

nada de Disfunção Cerebral Mínima (DCM) que
virou moda neste período sendo considerada
de esfera patológica.
Já no início da década de 80, as queixas sobre o fracasso escolar começam a ser
vistas como não mais um problema de aprendizagem no âmbito escolar, mas sim podendo
ser um problema de ensino aprendizagem.

A psicopedagogia é uma área interdisciplinar, da
qual, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores e outros profissionais desde a perspectiva de sua formação básica buscam ajudar crianças e adultos em
suas dificuldades de aprendizagem ou em seus propósitos de aprofundarem aspectos de seus conhecimentos que a escola, como instituição, não pode
ou não quis cuidar (ALLESSANDRINI, 1996, p. 13).

Ainda na década de 70 surgiram os
primeiros cursos de especialização em psicopedagogia no Brasil, idealizados para complementar a formação de psicólogos e educadores que buscavam soluções para esses
problemas, assim foram se organizando desenvolvendo pesquisas e matérias que subsidiam
essa prática de forma macro, porém os primeiSegundo Bossa (2000), os estudos da ros movimentos tiveram grandes influências
psicopedagogia consolidam em território euro- por estudiosos argentinos:
peu no século XIX, porém pesquisas apontam
que essa surgiu exatamente no final do século A psicopedagogia não é um modismo, sustentado pela
XVI, com pesquisas realizadas por Francis Ba- curiosidade de não especialistas, desejos de uma excon, sendo considerado o fundador da ciência periência terapêutica, mas despreparados para exermoderna e a partir do início século XX, o con- cê-la. Ela já existia no século passado e era exercida
ceito de anormalidade dentro de instituições na por médicos, filósofos, políticos, escritores que – tanárea da saúde psíquica também foram compre- to em termos técnicos, quanto teóricos – defendiam a
endidas dentro das instituições de ensino, cuja possibilidade e a necessidade da educação para tointenção era compreender sobre as causas do dos, isto é, para pobres, deficientes e todos excluídos
fracasso escolar, que na época era interpreta- do sistema escolar (ALLESSANDRINI, 1996, p. 13).
da como anomalias presente nos educandos
nesse processo:
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O termo psicopedagogia curativa, adotada por Janine
Mary, é usado para caracterizar uma ação terapêutica
que considera aspectos pedagógicos e psicológicos
no tratamento de crianças que apresentam fracasso
escolar. Segundo essa autora, tais crianças “experimentam dificuldades ou demonstram lentidão em relação aos seus colegas no que diz respeito às aquisições escolares” (BOSSA apud MERY, 2000, p. 37).

Este trabalho foi realizado a partir de
um levantamento bibliográfico de livros com
abordagem descritiva e documental. Nesta
pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões, sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

Na década de 70, a psicopedagogia
no Brasil se dá devido a problemas de aprendizagem dentro do âmbito escolar, que por muito
tempo acreditou ser apenas questões orgânicas, consideradas como “distúrbios”, associadas como uma disfunção neurológica denomi-

A contribuição para esta pesquisa se
deu por meio dos trabalhos de Barbosa (2003),
Fonseca (1995), Garcia (1998), entre outros
que abordaram as temáticas sobre o assunto
em questão discutido neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho possibilitou alguns esclarecimentos sobre o trabalho do psicopedagogo
institucional com foco nas possibilidades e desafios existentes nesta área para superar as dificuldades na aprendizagem. Foi possível verificar que devido ao grande número de evasão e
reprovação escolar, houve a necessidade de um trabalho específico para acompanhar o desenvolvimento dos alunos no processo de ensino aprendizagem.
O trabalho apresentou como limitação o fato de a pesquisa ter sido realizada por meio
de pesquisa bibliográfica, necessitando de ampliação para os resultados observados. A conclusão desta pesquisa é que o aluno com dificuldade de aprendizagem em algumas disciplinas
possui plena capacidade de aprendizado em outras áreas e não deve ser tratado como um único
bloco, homogêneo, similar de pessoas.
Cada aluno possui necessidades e limitações específicas que precisam ser analisadas
e trabalhadas de forma diferenciada para alcançar os objetivos e as metas de aprendizagem.
Conclui-se que o psicopedagogo, a instituição escolar, os professores e a família devem se unir
para auxiliar e estimular este aluno a novas conquistas, desenvolvendo seu aprendizado e relacionamentos. A psicopedagogia dentro da escola faz esse elo e o psicopedagogo pode auxiliar
e orientar os pais beneficiando o processo de ensino/aprendizagem.
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL SOB O OLHAR DA
PSICOPEDAGOGIA

RESUMO: Ao ser humano a inteligência emocional oferece a possibilidade de aprender a lidar
com as próprias emoções convertendo em benefício próprio, compreendendo sentimentos e
comportamentos do outro. É importante frisar que a inteligência emocional é utilizada a vida
toda, favorecendo explorarmos nosso lado emocional e racional do cérebro, neutralizando
as emoções negativas. O estudo em questão tem como objetivo promover a importância da
intersecção entre as teorias em torno das inteligências emocionais e a psicopedagogia promovendo ganhos aos processos de aprendizagem. A psicologia tem estudado a inteligência
humana e voltado a sua atenção nas capacidades cognitivas e nos seus usos (Chan, 2003) e
só posteriormente passou a incluir a inteligência emocional, em especial a capacidade para
reconhecer, expressar e gerir emoções (Picard & Cosier, 1997). Tal deve-se, em grande parte,
ao desenvolvimento da neurobiologia (Picard & Cosier, 1997), que começou a atribuir um
papel de relevo às emoções, sobretudo nos processos cognitivos. Desde então tem-se procurado determinar o papel das emoções no bem-estar psicológico dos alunos. Segundo GROP
(2016), “a Inteligência emocional é formada por um conjunto de competências relacionadas à
capacidade de administrar de forma adequada as próprias emoções”. Portanto, é importante
que neste estudo se possa clarificar de que maneira os processos psicopedagógicos podem
auxiliar os indivíduos na trajetória escolar, buscando formas de manejo das próprias emoções.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Inteligência Emocional; Processos de Intervenção; Escola.
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INTRODUÇÃO

P

ara que possamos iniciar nossas reflexões acerca desta temática, é necessário
que conheçamos os pilares da Inteligência Emocional bem como sua aplicabilidade, possibilitando a construção de relações saudáveis e tomada de decisões

conscientes.
Sabemos que as dificuldades na aprendizagem estão normalmente ligadas aos problemas emocionais e os de relacionamento das crianças. Portanto, atualmente, esta é uma das
maiores preocupações dos pais e das escolas.
Durante muito tempo as dificuldades na aprendizagem foram direcionadas a questões
neurológicas, a déficits cognitivos, mas atualmente, a cada dia vem sido clarificado que a origem
dos problemas de mau relacionamento da criança consigo própria ou com os outros, tem sua
origem a fatores emocionais, por isso, merece toda atenção aos pesquisadores e profissionais
da área.
Segundo GROP (2016), “a Inteligência emocional é formada por um conjunto de competências relacionadas à capacidade de administrar de forma adequada as próprias emoções”.
A aprendizagem consiste numa construção pessoal resultante de um processo experimental,
inerente à pessoa e que se manifesta por uma modificação de comportamento.
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PARA GOLEMAN (1995), SÃO CINCO
OS PILARES DA INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL, ELENCADOS DA
SEGUINTE MANEIRA:
1 – Conhecimento das próprias emoções: se conhecer, analisar suas emoções e as
ações que o indivíduo faz em resposta aos estímulos. Deve estar ciente de que a Inteligência
Emocional é um processo gradual e que varia de
pessoa para pessoa.
2 – Controle das emoções: ter em mente
que todos os indivíduos passam por momentos
estressantes na vida, ou sentem-se ansiosos por
algum motivo. Aprender a lidar com as emoções
e controlá-las direcionando-as da maneira correta
conforme cada situação, e fará toda a diferença
entre o equilíbrio e a disfunção. Numa situação
de pressão, o mais importante é tentar manter
a calma, encontrar uma distração, realizando atividades prazerosas a fim de que se canalize a
ansiedade.
3 – Automotivação: pensar anteriormente
a tomar as decisões trará ao indivíduo diversos
benefícios e evitará o conflito com os seus pares
e o arrependimento de seus atos. Ao saber utilizar
adequadamente suas emoções, o mesmo chegará aos seus objetivos. Assim, deve aprender a
responder aos estímulos, um processo consciente que envolve analisar como se sente, para depois decidir como quer se comportar para atingir
as metas. Porém, é importante citar que temos
o processo inconsciente de reagir, onde experimentamos um gatilho emocional, expressando a
emoção de maneira instantânea, o que gera arrependimentos e desvios de nossas metas.
4 – Empatia: nesta área ressalta-se a importância em aprender a se colocar no lugar do
outro, de reconhecer as emoções dos outros e
entender os comportamentos, o que nos torna
mais sensíveis e abertos.
5 – Saber se relacionar interpessoalmente: saber ter boas relações, guiando as emoções
dos outros, criará ao indivíduo um ambiente positivo a sua volta, melhorando não só sua qualidade de vida, como também contagiando aqueles
ao seu redor.
Refere Fonseca (2007) que, quando a
pessoa demonstra capacidade para lidar com
as emoções, quando é capaz de se motivar a si
mesmo, de perseverar mesmo perante as frustra-

ções, de controlar impulsos é capaz de canalizar
as emoções para situações apropriadas o que
permite evidenciar as suas aptidões.
O estudo em questão tem como objetivo
promover a importância da intersecção entre as
teorias em torno das inteligências emocionais e
a psicopedagogia promovendo ganhos aos processos de aprendizagem.
Sabemos que estamos constantemente
sendo observados e avaliados, vivendo sob a
pressão das relações. Para que haja facilidade
em lidar com as pressões diárias, é necessário
aplicar os pilares da Inteligência Emocional dos
quais foram citados anteriormente, aliados aos
princípios da psicopedagogia, trazendo resultados positivos.
Ao buscar desenvolver sua inteligência
emocional, terá grande possibilidade de o indivíduo:
– Diminuir os níveis de ansiedade e estresse;
– Diminuir de discussões nos seus relacionamentos;
– Melhorar os relacionamentos interpessoais;
– Ter mais empatia pelo outro;
– Desenvolver maior equilíbrio emocional;
– Maior clareza nos objetivos e ações;
– Melhorar a capacidade de tomada de
decisão;
– Melhorar a administração do tempo e
produtividade;
– Aumentar o nível de comprometimento
com suas metas;
– Ter mais senso de responsabilidade e
uma melhor visão do futuro;
– Aumentar a autoestima e a autoconfiança.
É importante pontuarmos que as emoções influenciam nas decisões, nos relacionamentos e até mesmo nas demandas interpessoais do trabalho. Neste aspecto, entender e aplicar
os pilares da Inteligência Emocional parece-nos
primordial para o êxito profissional e pessoal.
Portanto, indivíduos com significativo domínio no campo das Inteligências Emocionais
sabem pensar, sentir e agir de forma inteligente
e consciente, e não permitem que as suas emoções administrem sua vida e se acumulem de
forma a atrapalhar seu trabalho.
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A ORIGEM DOS ESTUDOS SOBRE
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Refere Weisinger (1997) que existem,
no mínimo, três elementos que determinam a
Inteligência Emocional:
- capacidade de perceber, avaliar e expressar corretamente uma emoção;
- capacidade de originar ou ter acesso
a sentimentos quando eles permitirem auxiliar
na compreensão de si mesmo ou de outrem;
- capacidade de compreender as 6
emoções e o conhecimento decorrente dela;
- capacidade de controlar as próprias
emoções para fomentar o crescimento emocional e intelectual.
Desta maneira, a pessoa necessita
aprender a lidar com as emoções, para poder
ter sucesso nas realizações intrapessoais e interpessoais, pois aquele que apresenta capacidade para dominar as emoções desenvolve
um bom comportamento racional, conseguindo diminuir a ansiedade, e, assim, é capaz de
agir de um modo calmo e com mais autoconfiança diante dos desafios e adversidades do
cotidiano.
Segundo Goleman (2001:338) a inteligência emocional encerra cinco competências
emocionais e sociais básicas classificadas por
ele como: auto percepção, auto regulamentação, motivação, empatia e habilidades sociais.
Desta maneira, a auto percepção refere-se à
pessoa ser capaz de compreender e manipular de modo consciente as suas emoções para
desenvolver um comportamento adequado, perante uma determinada situação.
Goleman (1995) afirma que grande
parte dos problemas que a humanidade enfrenta atualmente, se deve ao fato de que, por
muito tempo, a sociedade deu valor somente
para o intelecto, deixando totalmente de lado
as emoções que são essenciais ao homem, e
desta forma, criou-se seres infelizes e incapazes da empatia.
Goleman (1995) diz que, ao continuarmos negando nossas emoções, a tendência é
que nos tornemos cada vez mais seres emocionalmente perturbados, solitários e deprimi-

dos. Porém, há uma solução para que isso não
aconteça, que é buscarmos uma nova visão do
conhecimento, desvendando a educação emocional e aliando os sentimentos à razão, pois
esta é a fórmula genuína da inteligência.
Goleman (1995), percebe como o ser
humano compreende, tem consciência, pondera e reflete são formas e atitudes derivadas
de sua mente racional e, juntamente com esse
sistema, há a forma de impulsividade, muitas
vezes ilógica, sendo o resultado da sua mente
emocional. Essas duas mentes, na sua grande maioria de tempo, trabalham conjuntamente
em harmonia e desta forma propiciam que a
pessoa seja orientada em suas atitudes.
Para Goleman (1995), em geral, a
mente racional e a emocional se equilibram
de forma que a emoção alimenta e informa as
operações da mente racional que por sua vez,
reflete e barra os impulsos das emoções. Este
afirma que o intelecto humano só poderá dar
o melhor de si se estiver aliado à Inteligência
Emocional, já que, quando estas duas inteligências interagem entre si, há um aumento da
capacidade intelectual e para que se consiga
obter os melhores resultados dessa combinação, há de se descobrir como usar inteligentemente a emoção.
A autorregulamentação refere-se à capacidade de a pessoa usar as suas emoções
de modo a facilitar o bom desenvolvimento do
seu quotidiano. A motivação é a capacidade da
pessoa dirigir as suas emoções para a concretização de um determinado objetivo.
A empatia consiste no fato de a pessoa
perceber os seus anseios, trabalhando-os de
forma positiva para conseguir compreender os
outros. A habilidade social caracteriza-se pela
desenvoltura nos relacionamentos interpessoais.
Para Fulanetto (2012), a Inteligência
Emocional está intimamente ligada às habilidades do ser humano, como a auto motivação e
a persistência diante de dificuldades vividas;
o autocontrole, expor as emoções de maneira apropriada e conseguir extrair do próximo
o melhor de sua personalidade apenas com a
empatia.
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Fulanetto (2012) contempla a importância das emoções da seguinte forma:
∙ Sobrevivência: Durante milhões de
anos de evolução nossas emoções desenvolveram-se naturalmente e disso resultou um dispositivo que nos orienta e nos alerta quando
nossas necessidades naturais não são supridas.
∙ Tomadas de decisão: As emoções
são grandes aliadas na tomada de decisões.
Existem estudos que evidenciam que, quando
as conexões emocionais de uma pessoa estão
danificadas, até mesmo suas decisões mais 18
simples são comprometidas, pois ela não consegue sentir nada sobre o escolhido.
∙ Ajuste de limites: As emoções nos
possibilitam impor limites que são necessários
para proteger nossa saúde física e mental. Isso
é possível quando aprendemos a confiar em
nossas emoções e sentidos em relação ao próximo.
∙ Comunicação: Podemos nos relacionar com outras pessoas com nossas expressões faciais que, por serem várias, também
demonstram vários sentimentos e isso facilita
a socialização.
∙ União: As emoções podem ser utilizadas para unir todos os membros da espécie
humana, infelizmente isso não acontece devido
às diferenças de pensamento, ainda as emoções sendo universais.

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE
PROMOÇÃO EMOCIONAL
É sempre importante lembrar que as
crianças passam mais tempo na escola e chegam cada vez mais novas a este espaço de
convivência, o que acaba por transferir às instituições escolares esta importante incumbência: trabalhar e lidar com as primeiras emoções
das crianças.
Nos últimos anos, tem-se verificado um
crescente interesse na investigação sobre a
importância das emoções na educação, sendo estas analisadas considerando os diferentes intervenientes e relacionando-as tanto com
as tarefas escolares, como com os contextos

e as relações interpessoais aí estabelecidas
(SCHUTZ & DECUIR, 2002).
Muitos são os alunos que ao longo da
sua escolaridade apresentam dificuldades de
aprendizagem e, diante desta realidade, muitos
investigadores e professores têm procurado
diagnosticar as suas causas de modo a minimizar, ou, se possível, eliminar os seus efeitos.
Talvez possamos mensurar o efeito da
educação das emoções na sala de aula, onde
os alunos passam a maior parte de suas vidas, o que podemos entender o caos que que,
muitas vezes é instaurado neste contexto, nas
relações humanas, e que exige, urgentemente
de articulações, ideias e debates que garantam
a inserção da educação emocional.
A inteligência emocional pode ser alcançada por meio de vivências e esforço individual e coletivo, mas que isso requer, principalmente, persistência. Cabe-nos desencadear no
presente as ações mobilizadoras necessárias
para tanto: amor, equilíbrio, respeito ao próximo, valorização do ser humano e harmonia nas
relações.
As causas para as dificuldades de
aprendizagem têm sido normalmente apontadas as cognitivas sendo a intervenção realizada por meio de intervenção cognitiva, porém,
muito pouco tem sido levado em consideração
aspectos relacionados à questão emocional.
Professores e pais devem ser capazes de perceber como a criança lida com as
emoções, a fim de oferecer ajuda, orientação e
aprendizagem. Ser “[…] emocionalmente consciente simplesmente significa a capacidade de
reconhecer e identificar as próprias emoções
e os próprios sentimentos e perceber as emoções do outro” (GOTTMAN & DECLAIRE, 1997,
p. 80).
Compreender o universo emocional da
criança nem sempre é uma tarefa fácil, pois,
esta, muitas vezes expressa a sua emoção de
forma indireta, o que exige que o adulto se tente colocar no lugar dela, para ver o mundo através da sua perspectiva.
É importante lembrarmos que as emoções não desaparecem com o passar do tempo, mas apenas quando a criança pode falar
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delas, atribuir-lhes um significado e quando
sente que os outros as compreendem. É necessário permitir à criança externar sobre o
que a angústia e a inquietação, para que se
encontre uma solução quando ainda são problemas menores.
Ao longo dos tempos tem-se mantido
a ideia de que a arte de ensinar depende da
“vocação” como elemento central da profissão
docente. Ou seja, que um bom matemático
que possui vocação para o ensino seria material suficiente para o desenvolvimento da tarefa
de docente (Riesco, 2001).
Até há relativamente pouco tempo, as
administrações educativas consideravam que
qualquer licenciado que dominasse uma temática específica poderia ser um professor.
Riesco (2001) considera que, apesar da importância inegável da vocação e domínio dos
conteúdos, estes não são suficientes para fazer
um professor.
O professor tem muitas atribuições,
além de prever, planejar, organizar, programar
e avaliar o seu trabalho e, também, por desenvolver, nos seus alunos, competências ligadas
às emoções, cidadania e vida social.
Corrobora Ribeiro, (2010) que na atualidade, a docência é concebida como ação
complexa que exige dos professores, além do
domínio do conteúdo específico, capacidade
em motivar e incentivar os estudantes, atenção
a suas dificuldades e ao seu progresso, estímulo a trabalhos em grupos visando a cooperação e a busca solidária na resolução de problemas, escuta ativa e respeito às diferenças,
reconhecendo a riqueza da diversidade cultural
dos estudantes sob todas as suas formas, dentre outros aspectos.
A afetividade joga um papel importante
na motivação dos estudantes diante das disciplinas do currículo, dos professores que as
ministram e, consequentemente, da aprendizagem escolar. Apesar dessa importância, o
tema afetividade é ainda estigmatizado ou ignorado na Escola Básica e nos programas de
formação docente no ensino superior, o que
parece estranho, pois o ensino é uma atividade
que envolve interações humanas.

Reitera ainda Ribeiro (2010) que assim, há que se receber formação para a construção de saberes relativos ao domínio afetivo,
visto que a dimensão cognitiva é necessária,
mas insuficiente para a aprendizagem escolar
dos estudantes. Urge que gestores e professores formadores discutam sobre esse paradoxo
e encontrem, no currículo dos cursos de formação de professores, um lugar equilibrado entre
a dimensão afetiva e a cognitiva, visando a reapropriação da afetividade na relação educativa.
Muitos de nós trazemos nas memórias
de professores brilhantes no domínio dos seus
conteúdos ou outros que eram maus professores, não tão magníficos, com os quais nos
deixaram muitas lições também.
Há muito tempo que o fato de ter um
elevado quociente de inteligência (QI) deixou
de ser garantia de êxito, uma vez que a inteligência envolve, não apenas a capacidade cognitiva mas, também, a percepção, expressão e
controle de emoções (Chan, 2003).
Assim, é fundamental que o indivíduo
conquiste confiança em si próprio, possua
autonomia e facilidade relacional, bem como
aptidões para comunicar e capacidade para
dominar as suas emoções, para além das capacidades e competências técnicas. “O cérebro começa como uma obra incompleta de arquitetura. Ele tem possibilidades ilimitadas. O
que acontece com ele nos anos iniciais produz
estruturas reais que se tornam parte da construção final, sendo que a criação das estruturas
é influenciada pelas emoções” (GONZALEZ
MENA, 2011, p. 55).

O PSICOPEDAGOGO UTILIZANDO
A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM
CENÁRIOS ESCOLARES
A escola que traz como marca um trabalho de forte parceria com a família, alcança
os objetivos propostos à medida que o corpo
docente reconhece e legitima as emoções dos
alunos, percebendo a importância das emoções. É um vasto campo de treinamento dos
manejos emocionais, já que possibilitam que
os indivíduos exercitem a tolerância e empatia,
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ferramentas essenciais para o controle da frustração e outras demandas emocionais.
Em contrapartida, o sucesso escolar
é um tema de preocupação para estudantes,
pais, professores e instituições escolares, e,
desta maneira, é importante compreender os
fatores que poderão influenciar o desempenho
e o sucesso dos estudantes.
Existem vários fatores que influenciam
o sucesso ou insucesso escolar, como sejam a
inteligência, o esforço, a dificuldade da tarefa,
o cansaço, os currículos e as atividades programadas, a escola e a influência do professor,
entre outros. Formosinho (1987), citado em Almeida et al. 2006,) refere que os fatores sociais
como a família, a linguagem, as atitudes face
ao conhecimento e à escola, as condições de
acesso a material didático, a vida social, entre
outros, irão influenciar o sucesso /insucesso
escolar.
Alcançamos os nossos objetivos em
relação aos processos de ensino e aprendizagem, à medida que pais e professores reconhecem as emoções no processo de aprendizagem das crianças e percebem de que forma
as emoções contribuem para as dificuldades
de aprendizagem.
Gonzalez-Mena (2011) aponta que o
professor precisa ajudar as crianças a conversarem. Uma maneira efetiva do professor resolver essas situações seria começar a conversa apenas dizendo aquilo que percebe que
a criança está sentindo. Existe a possibilidade
de o nosso cérebro, ainda antes de identificar
uma determinada coisa, já saber se essa coisa é boa ou má. Isto acontece porque é possível o significado emocional de um estímulo
ser avaliado no cérebro antes de os sistemas
perceptuais processarem completamente esse
estímulo (LEDOUX, 1996, p. 73).
Devemos favorecer com que a aprendizagem ocorra de maneira eficaz e duradoura,
mas para isso é necessário que ela desperte no aprendiz alguma emoção ou significado,
pois quanto maior for o interesse e a motivação
por determinado assunto ou tema, maior será a
absorção e a facilidade na aquisição deste conhecimento, haverá o processo de apreender.

Promover o espaço para que haja o
desenvolvimento da inteligência emocional das
crianças onde elas aprendam a sofrer frustrações, recebendo os “nãos” e fortalecendo sua
adequação emocional – uma competência,
que segundo o GROP (2016) permite que eles
treinem como administrar seus sentimentos.
Pensar nos ganhos de uma intervenção psicopedagógica voltados para a relação
entre inteligência emocional e aprendizagem
são muitos, pesquisas comprovam que crianças e adolescentes capazes de regular suas
emoções tendem a prestar mais atenção, colocar mais esforço na tarefa, ter níveis menores
de estresse e também tendem a conseguir mediar conflitos no ambiente escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta investigação veio clarificar que a escola não valoriza as emoções e que é imprescindível orientar a criança em termos emocionais, já que as emoções influenciam as aprendizagens.
Uma criança que encontra-se emocionalmente instável revelará dificuldades de aprendizagem.
Aprender a lidar com as emoções é um processo complexo, mas de fundamental importância para a saúde mental de todo ser humano. E o que temos acompanhado nos últimos anos
é uma tendência da ciência em buscar estratégias que objetivem o aprimoramento da inteligência emocional.
Com olhares voltados à escola, precisamos deixar um pouco de lado a educação com
resultados, meramente técnicos, e modificar a metodologia baseada na educação afetiva, pois
a partir da afetividade tem-se o fortalecimento da identidade potencializando a criatividade e
autonomia.
De acordo com Chabot, (2001), citado na International Society of Applied Emotional
Intelligence (ISAEI) a inteligência emocional apresenta as seguintes características:
• Controle emocional: controlar os seus sentimentos e gerir o seu humor;
• Autoestima: ter bons sentimentos a seu respeito, independentemente das situações
exteriores;
• Gestão do stress- controlar o stress e criar mudanças;
• Aptidões sociais: ser capaz de relacionar-se com os outros e ser empático;
• Controle da impulsividade: controlar a sua impulsividade e aceitar adiar as suas gratificações;
• Equilíbrio: manter o equilíbrio entre o trabalho e a casa, as obrigações e o prazer;
aptidões de comunicação- comunicar eficazmente com os outros;
• Gestão de metas e de objetivos: fixar metas realistas em todas as esferas da vida;
• Automotivação: motivar-se a si próprio na prossecução das suas metas, ser capaz de
criar energia interna; e atitude positiva-manter uma atitude positiva e realista mesmo
nos momentos mais difíceis.
É necessário conscientizar os educadores sobre a importância que se tem em possibilitar uma aprendizagem prazerosa, compartilhando experiências e criando novas abordagens a
partir das experiências dos alunos, criando um vínculo afetivo.
Desta forma, se inicia um processo de reconhecimento sobre a necessidade de dar espaço e legitimidade para a emoção, da mesma maneira que a sociedade costuma estabelecer
para a razão.
Aprender a lidar com as próprias emoções e refletir sobre elas é um passo fundamental.
Desta maneira, os profissionais em educação necessitam aprender a trabalhar de uma nova maneira, considerando a dimensão humana, sobretudo emocional no processo de aprendizagem.
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Steiner e Perry (2001) afirmam que a pessoa emocionalmente educada é capaz de lidar
com as emoções de modo a desenvolver seu poder pessoal e a criar maior qualidade de vida.
Para os autores, a Educação Emocional amplia os relacionamentos, cria possibilidades de afeto
entre pessoas, torna possível o trabalho cooperativo e facilita o sentido de comunidade. Essa
ideia é defendida por Goleman (2001, p.18), quando enuncia:
Uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é lamentavelmente míope. A própria denominação Homo sapiens, a espécie pensante, é enganosa à luz do que hoje
a ciência diz acerca do lugar que as emoções ocupam em nossas vidas.
Como sabemos por experiência própria, quando se trata de moldar nossas decisões e
ações, a emoção pesa tanto – e às vezes muito mais – quanto a razão. Fomos longe demais
quando enfatizamos o valor e a importância do puramente racional – do que mede o QI – na
vida humana. Para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam, o intelecto não
pode nos conduzir a lugar nenhum.
As situações observadas e destacadas neste estudo reiteram que a prática docente encontra-se constantemente exigindo do profissional recursos e modos de intervir que respeitem
os sentimentos da criança e permitam a elas desenvolverem suas competências emocionais.
Portanto, corrobora-se aqui as necessidades de formação aos profissionais para a dimensão humana e emocional sendo colocadas como pilares importantes nos processos de
aprendizagem, possibilitando ainda a intersecção dos saberes da psicopedagogia.
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GROP, Grupo de Recerca en orientación Psicopedagògica Barcelona, Espanha. Atividades
para o desenvolvimento da Inteligência emocional nas crianças. Parramón Ediciones, 2016.
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A INFLUÊNCIA DO JOGO NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: A presente pesquisa 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: Brinquedo; Jogo; 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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TEORIAS A RESPEITO DO BRINQUEDO momento, para satisfazer suas vontades e realiza através do brinquedo, o que se dá de uma
E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
forma fantasiosa.

Segundo Vygotsky (2003), o processo
de desenvolvimento sempre acompanha o processo de 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. 		
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, Vygotsky (2003) afirma que
é indispensável sua utilização com elas, pois
através dele a criança completará seu desenvolvimento:
A maturação das necessidades é um tópico predominante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a
criança satisfaz certas necessidades no brinquedo. Se
não entendermos o caráter especial dessas necessidades, não podemos entender a singularidade do brinquedo como forma de atividade (VYGOTSKY, 2003, p. 122).

Para o autor, o mundo ilusório e imaginário em que a criança se envolve para satisfazer 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

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 o 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.
Partindo do ponto de vista, quando
existem situações imaginárias, consequentemente existirão regras e, que de início na vida
da criança as regras estão ocultas. Às vezes
elas podem estar presentes, mas o que predomina são as situações que a criança vivencia.
Desta forma, com o passar do tempo e conforme a criança se desenvolve, as regras começam a aparecer, sendo reconhecidas como
tais, deixando de lado a situação imaginária:
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).
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A utilização do brinquedo consegue
criar na criança desejos que serão saciados
por ele, pois ela acaba desejando e então realizando seus desejos no mundo imaginário,
fazendo com que ocorra, então, seu desenvolvimento real, criando seu estilo e sua personalidade.
Assim, o que é uma brincadeira de papéis para ela hoje, no futuro torna-se sua forma
de lidar com as situações, fazendo com que
ela descubra, através das brincadeiras, formas
de agir perante a sociedade mais tarde.
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.
Para Vygotsky (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 vai utilizar.
Para uma criança com idade menor
que três anos, o brinquedo é encarado como
algo muito sério, pois ela não consegue separar a situação imaginária vivida durante um
brinquedo, da situação real que vive. Já em ida-

de escolar, isso não ocorre, pois a criança já
tem a capacidade de separação dessas duas
situações, deixando então de ter o mesmo significado que tem para uma criança em idade
pré-escolar.
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.
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.
Desta 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.
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 utilizam.
Para Vygotsky (2003), toda brincadeira
é dotada de regras, pois a situação imaginária
de qualquer forma de brincadeira possui regras de comportamento. “A criança imagina-se
como mãe e a boneca como criança e, dessa
forma, deve obedecer às regras do comportamento maternal.” (VYGOTSKY, 2003. p.124).
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Da mesma forma que a criança imita
sua mãe em uma situação imaginária, ela se
comporta da mesma forma quando brinca de
irmã com uma coleguinha ou mesmo com sua
própria irmã, ela vai agir de acordo com o que
ela considera ser o correto de uma irmã ou
uma mãe agir.
A criança tem em sua cabeça regras
de comportamento de tais personagens e, portanto, se comportará e seguirá sua conduta durante a brincadeira da forma que julga ser a
correta no papel que está representado.
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,
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 a 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).

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
errado, pois brincando a criança acaba seguindo regras que regem as brincadeiras.
Analisando as pesquisas desenvolvidas por Vygotsky (1991), fica claro que a brincadeira e os brinquedos são instrumentos fundamentais em toda e qualquer instituição de
educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental, pois contribuem muito na educação e formação dos alunos.

É através do mundo lúdico que a criança adapta uma nova realidade à sua personalidade. Desta forma, a infância é necessária
para a formação do adulto, já que é na infância
que a criança participa de brincadeiras e jogos,
e assim acaba reproduzindo suas vivências e
transformando sua realidade de acordo com o
seu interesse e desejo.

A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO,
BRINCADEIRA E JOGOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
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 início a partir de uma
vontade, de uma imaginação e de uma intencionalidade.
Desde os primeiros meses de vida a
criança começa a brincar sozinha ou mesmo
com as pessoas que a cercam. Com isso é de
extrema importância que o uso da brincadeira
e de brinquedos esteja presente desde os primeiros anos de escolarização da criança, ou
seja, que esteja presente também na educação
infantil. É através das brincadeiras que os alunos conseguem expressar-se e desenvolver-se,
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).

Weiss (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 do homem, conforme as brincadeiras vão mudando,
as crianças vão se adaptando às mudanças.
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Brincar é um direito de toda criança garantido no Princípio VII da Declaração Universal
dos Direitos da Criança da UNICEF, pois é a
partir de brincadeiras que as crianças desenvolvem 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 comportamento, 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 socializar, que
incorpora diversos tipos de comportamentos.
Para Marinho (2007), a utilização da
brincadeira durante o processo de ensino-aprendizagem é de extrema importância, sendo assim, a criança acaba ficando cada vez
mais motivada a aprender, pois acaba sentindo
prazer durante o aprendizado, que é sempre
acompanhado de um novo desafio. É através
desse desafio que a criança acaba desenvolvendo sua criatividade, espontaneidade e
aprendendo a aceitar regras.
Cória-Sabini e Lucena (2005, p. 41), ao
ressaltar a importância da brincadeira na educação infantil:
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).

Vê-se, portanto, que para as autoras, o
brincar é mais do que mero entretenimento infantil. O desenvolvimento cognitivo na situação
escolar é auxiliado pela brincadeira, se bem
coordenada e planejada pelo professor. Além
disso, as autoras ressaltam ainda o desenvolvimento das habilidades e atitudes na vida social
da criança, quando interagem e brincam com
outras.
Ainda segundo a referida autora, a brincadeira auxilia no desenvolvimento emocional
e afetivo da criança, bem como em 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 ideias, 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).
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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, 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 dão em grande
proporção pelas brincadeiras (MALUF, 2004).

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), às 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, contribuem 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 à educação infantil como escolinha
ou creche, e pela oposição existente anteriormente do brincar e aprender.
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As crianças, em grande parte de seu
O JOGO E O DESENVOLVIMENTO
tempo, costumam brincar e isso faz com que
INFANTIL
muitos pesquisadores da aprendizagem e desenvolvimento argumentam que é indiscutível
O jogo foi uma atividade desenvolvida
a necessidade da utilização de jogos e brinca- por diversos povos, dentre eles os primitivos,
deiras no campo da educação:
mas tudo indica que foi na Grécia que passou
Mesmo sem intenção de aprender, quem brinca apren- a ser trabalhado mais sistematizado e utilizado
de, até porque se aprende a brincar. Como construção no processo educacional.
social, a brincadeira é atravessada pela aprendizagem,
É necessário refletirmos que nem semuma vez que os brinquedos e o ato de brincar, a um só pre a criança foi tratada como tal. Weiss (1989)
tempo, conta a história da humanidade e dela participam relata que outrora a criança era vista como
diretamente, sendo algo aprendido, e não uma disposi- uma miniatura de um adulto, e que tinha vação inata do ser humano (SIMONETTO, 2005, p. 15). lores como força de trabalho para as classes
mais pobres e como um investimento para o
Na educação infantil, os aspectos posi- futuro nas classes mais altas, o que é possível
tivos da brincadeira tendem a prevalecer, pois compreender em:
é através da brincadeira que a criança pode A importância do jogo para o desenvolvimento da
imaginar, imitar, criar ou jogar simbolicamente criança foi reconhecida recentemente. Ainda no sée, assim, vai reconstituindo em esquemas ver- culo passado, predominava a ideia de que a criança
bais ou simbólicos tudo aquilo que desenvol- era uma miniatura do homem, e, portanto, os brinveu em seu primeiro ou segundo ano de vida. quedos, em particular os bonecos, lembravam os
Ainda, através das brincadeiras, como diz Antu- adultos em todos os detalhes (WEISS, 1989. p. 20).
nes (2005), ela entra no universo de sua cultura ou sociedade aprendendo costumes, regras
Por isso é preciso pensar que todas as
e limites.
crianças têm características próprias e que é
O educador deve aguçar a curiosidade passando por cada etapa de sua infância que
da criança, propondo questionamentos. Além ela desenvolverá suas capacidades físicas,
disso, deverá orientar as crianças para que cognitivas, sociais e emocionais. Vale ressalestas possam descobrir as possibilidades ofe- tar, que grande parte desse desenvolvimento
recidas pelos jogos (CÓRIA-SABINI; LUCENA, se dá através da utilização do lúdico durante
2005).
seu crescimento.
Faz-se necessário que a escola tenha
Para Marinho (2007), é através da vium olhar cuidadoso em prol da brincadeira e vência lúdica que a criança estabelece conceido brinquedo, conseguindo, através dos mes- tos, experimenta formas diferentes de relação
mos, resgatar valores, como também repassar através da troca de ideias.
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.

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).
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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 autoestima, autoconhecimento, solidariedade, responsabilidade, disciplina, autoconfiança, tolerância, concentração e muito mais.
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).

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,
esquecem 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).
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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 Weiss (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 a 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).
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).
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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 convivência social, permitindo ao mesmo tempo prazer durante a brincadeira.

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,

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
dois ou três anos e começa a lidar com o significado dos objetos e expressar seus sonhos
e fantasias, aprendendo a assumir papéis que
vivencia em seu contexto social,

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).

O faz-de-conta permite não só a entrada no imaginário, mas a expressão de regras explícitas que se
materializam nos temas das brincadeiras. É importante registrar que o conteúdo imaginário provém de
experiências anteriores adquiridas pelas crianças,
em diferentes contextos (KISHIMOTO, 2005, p. 38).

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.

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.
Portanto, vimos que assim como Vygotsky (2003), os autores citados acima, concordam e vêem como importante a utilização de
brinquedos, brincadeiras e jogos como mediadores na educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, e propõem que os professores façam uso desses materiais com conhecimento adequado, não só colocando apenas
por colocar os brinquedos para as crianças.
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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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COMO LIDAR COM A DIVERSIDADE E
APRENDIZAGEM ESCOLAR

RESUMO: O artigo apresenta com o tema proposto analisar e entender a diversidade nas escolas como lidar com esta questão atual, porém, ainda tão limitada para muitas pessoas, e a
questão da aprendizagem escolar, pois, o grande desafio atualmente no contexto escolar, é
reconhecer a diversidade cultural como elemento inseparável da identidade nacional e regional de seus alunos, pois esse reconhecimento implica na superação de qualquer tipo de
preconceito e ensina o aluno a dar mais valor às especificidades dos grupos que compõem
sua escola, seus vínculos afetivos e a sociedade. Com tantos problemas que nos deparamos
no dia a dia, não podemos deixar com que as diferenças sejam ignoradas ou consideradas um
“problema” a resolver. Com isso, diante desta problemática, é importante analisar diferentes concepções presentes nas práticas pedagógicas, na aprendizagem do aluno, assim como,
identificar aspectos que permitam oferecer aos professores contribuições para trabalhar este
tema no cotidiano escolar, defendendo a posição de que as diferenças são características
essenciais às práticas educativas e atualmente é cada vez mais urgente reconhecê-las e valorizá-las na dinâmica das escolas.

Palavras-chave: Diversidade Cultural; Diferenças; Aprendizagem Escolar.
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INTRODUÇÃO

O

ensino aprendizagem das crianças antigamente era na escola reconhecida como
um dos únicos locais onde o processo era aplicado, o professor era uma figura
de extrema relevância onde o mesmo era o responsável pelo ato de ensinar, a
missão de ensinar a ler, a escrever, a somar, multiplicar. As responsabilidades ligadas ao processo de ensino cabiam aos professores e as responsabilidades ligadas à educação eram da
família, de acordo com normas e valores estabelecidos pela igreja.
Atualmente o contexto vivido é marcado por enormes e significativas evoluções na sociedade, e no âmbito escolar, com o avanço da ciência e da tecnologia, as mudanças na escola,
especialmente na atuação do professor, tiveram que mudar, pois, ao longo dos anos o professor
vem sentindo que sua profissão está perdendo a identidade, está enfraquecendo diante de tanta
tecnologia e tantas informações desencontrada.
O objetivo principal deste trabalho bibliográfico, é resgatar a função fundamental do
professor enquanto agente formador que oportuniza a formação e transformação dos alunos,
desenvolvendo neles o espírito crítico e a cidadania, mostrando a diversidade cultural, onde o
ensino aprendizagem vai depender do professor com seu conhecimento e do aluno para que tenha uma visão diversificada além da família que compõem uma enorme ajuda com sua parceria.
A justificativa encontrada ao tema, é que o professor precisa estar ciente de seu papel
frente à realidade social, econômica, tecnológica que ocorre atualmente, entender as especificidades do aluno, mostrar que hoje os tempos são outros, é preciso saber mediar situações
constrangedores e que possam ter preconceitos em relação a diversidade.
É preciso entender que estamos vivendo no mundo da globalização, o que torna as
coisas fora da escola muito mais atraentes, pois está ainda continua ministrando aulas desinteressantes e maçantes, que em nada oportunizam ao aluno a reflexão e o desenvolvimento do
senso crítico.
A influência do mundo globalizado recai diretamente sobre os processos de ensino, pois
o conhecimento ocorre em concomitância com a influência da mídia, das tecnologias e até mesmo com as influências da sociedade, exigindo muito mais do professor que precisa propiciar aos
alunos situações que possam estimular e motivar o desejo de aprender, levando-os a reconhecer
a importância e utilidade da busca pelo conhecimento.
Portanto é preciso utilizar metodologias diferenciadas que surpreendam os alunos, que
os encante para o desenvolvimento do assunto a ser desenvolvido, pois é necessário reconhecer que somente o fato de o professor falar e de o aluno escutar não significa que ocorreu
aprendizagem.
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permitido apenas a uma pequena parcela da
população, atualmente, é grande o acesso da
população a escola pública, no entanto o seu
Tanto faz, se a escola é pública como desafio é garantir a permanência e o sucesso
privada, a escola é considerada como um dos escolar de todos os alunos, por meio de suas
universos em que a diversidade humana se aprendizagens. Segundo Gadotti, (1992):
faz presente em todos os sentidos, a palavra
Todo ser humano é capaz de aprender e de endiversidade de acordo com o Minidicionário sinar, e, no processo de construção do conheciAurélio (2004), diversidade significa: “Qualida- mento, todos os envolvidos aprendem e ensinam.
de ou condição do que é diverso, diferença, O processo de ensino-aprendizagem é mais eficaz
dessemelhança. Divergência, contradição en- quando o educando participa, ele mesmo, da constre ideias, Multiplicidade de coisas diversas: trução do ‘seu’ conhecimento e não apenas “aprendendo” o conhecimento (GADOTTI, 1992, p. 70).
existência de seres e entidades não idênticos,
ou dessemelhantes, oposição” (MINI-DICIONÁAtualmente, é perceptível que nas esRIO, 2004).
colas existem uma grande parte de alunos,
heterogêneos, alunos que frequentam as UniQuando falamos sobre diversidade e
dades Escolares, que são muito diferentes dos
aprendizagem escolar, nos remetemos à ideia
das décadas passadas, com este contexto que
de dar oportunidades a todos os alunos de
os alunos compõem, não é possível desenvolacesso e permanência na escola, oportuniver uma ação pedagógica única e homogênea,
zando a todos com as mesmas igualdades de
hoje os alunos são muito diferentes uns dos
condições, respeitando as diferenças uns dos
outros.
outros.

A QUESTÃO DA DIVERSIDADE E
APRENDIZAGEM PARA TODOS

Desta forma, a questão da diversidade
trata-se de denominar como diversidade as diferentes, ou seja, condições étnicas e culturais,
tratando as desigualdades socioeconômicas,
as relações discriminatórias e excludentes presentes em nossas escolas e que compõem os
diversos grupos sociais.
Não é preciso de pesquisas ou estatísticas, para sabermos que infelizmente hoje em
dia tem aumentado a presença de alunos que
historicamente tinham sido excluídos da escola, porém, a realidade pode ser vista principalmente nas escolas públicas, por constituir um
espaço de grande diversidade, bem quando
descrever no seu Projeto Pedagógico o perfil
dos alunos e da clientela, onde demonstra claramente que a educação pública está voltada
para a educação de todas as pessoas e não
mais para uma minoria como relata a história
da Educação.
Portanto, quando descrevemos que
nos primórdios da educação da humanidade
ela era totalmente elitista, sendo o seu acesso

Embora, ao considerar que a escola
trabalha com a diversidade e que é necessário
respeitar as diferenças existentes em sala de
aula e em todo o ambiente escolar, não é possível que o professor continue desenvolvendo
o ensino aplicável a todos os alunos.
É preciso atender as especificidades
de todos, que se diversifique a prática pedagógica, buscando atender as características e as
necessidades de cada aluno.
É primordial que o professor se preocupe em desenvolver sua aula reconhecendo as
diferenças existentes entre os alunos. Este pensamento é corroborado pelo Conselho Nacional de Educação no seu Parecer n. 017/2001,
quando reconhece que,
A consciência do direito de constituir uma identidade
própria e do reconhecimento da identidade do outro se
traduz no direito à igualdade e no respeito às diferenças,
assegurando oportunidades diferenciadas (equidade),
tantas quantas forem necessárias, com vistas à busca
da igualdade. O princípio da equidade reconhece a diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para o processo educacional (BRASIL, 2000, p.11).
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É preciso promover uma educação que
valorize as raízes de cada cultura, que tenhamos uma educação multicultural, o professor
que reconhece as diferenças é capaz de reconhecer o outro consegue enxergar o valorizando de acordo com suas especificidades e
potencialidades, sendo assim, podendo assegurar aos alunos a equidade, a igualdade de
oportunidades a todos para poderem se desenvolver de acordo com sua realidade. Portanto, de acordo com o pensamento de Gadotti
(1992),

Os privilégios, por sua vez, assentam-se em discriminações e preconceitos de todo tipo: socioeconômico, étnico
e cultural. Em outras palavras, dominação, exploração e
exclusão interagem; a discriminação é resultado e instrumento desse complexo de relações (PCN, 2001, p. 19).

Concluindo que o professor precisa
utilizar-se de estratégias diferenciadas, de tecnologias variadas, se ele não conseguir atrair
a atenção dos alunos especialmente para o
ensino, não vai adiantar ensinar, pois o aluno
precisa na educação de hoje metodologias diferenciadas que os prendam a atenção.SegunA escola que se insere nessa perspectiva procura abrir do, Heerdt (2003),
os horizontes de seus alunos para a compreensão de
outras culturas, de outras linguagens e modos de pensar,
num mundo cada vez mais próximo, procurando construir uma sociedade pluralista (GADOTTI, 1992, p.21).

Os obstáculos precisam ser identificados, pois acabam dificultando em algumas
vezes o sucesso dos alunos na questão do
processo ensino aprendizagem, também é preciso buscar e tornar o ensino aprendizagem
um processo prazeroso, onde interação entre
o professor, o aluno e o conhecimento, sejam
contínuos.
É claro que o professor necessita precisa estar bem preparado para desafiar seus
alunos, ele consegue sim, desafiar, através do
uso de estratégias que sejam mais interessantes, envolventes, permitindo uma participação
reflexiva, pois é fundamental que o professor
tenha convicção de que a aprendizagem é possível para todos.

Evidenciam-se, uma série de desafios, alguns inéditos,
que precisam ser assumidos e incorporados na prática
docente. A mudança, o novo, o questionamento, o diferente, quase sempre são causa de insegurança e medo. Mas
é necessário ousar e enfrentar (HEERDT, 2003, p.70).

Certamente, vale lembrar que o âmbito
escolar não é o único responsável pela formação continuada dos professores, é preciso ter
parceria, e possuir formação continuada, esta
parceria, com certeza, tende a proporcionar a
melhoria na qualidade do ensino.

AS PRINCIPAIS DIVERSIDADES NO
CONTEXTO ESCOLAR

O termo diversidade diz respeito à variedade e coexistência de diferentes ideias, características ou elementos distintos entre si, em
determinado assunto, situação ou ambiente.
Cultura (do latim cultura, cultivar o solo, cuidar)
é um termo com várias acepções, em diferenContudo, acredita-se que a escola e o tes níveis de profundidade e diferentes especiprofessor sejam parceiros incondicionais da di- ficidades.
versidade, uma vez que o professor precisa ser
o modelo para o aluno, infelizmente, professoPortanto, a Diversidade Cultural preres preconceituosos terão alunos preconceitu- sente em nosso cotidiano, nos faz conviver
osos, professores inclusivos terão alunos que com diferenças de todas as ordens, exigindo
reconhecem na diversidade o significado de de todos e cada um a tolerância e o respeito
ser humano, o aluno é espelho do seu mestre, ao diferente, porém, não é uma tarefa fácil reconhecer e aceitar a diversidade humana.
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Somos diferentes, pensamos de forma
diferente e agimos de maneiras diferentes, atualmente as escolas apresentam desafios a serem enfrentados, colocados como reflexão aos
professores e a toda a comunidade escolar,
preocupada com os novos rumos e um novo
caminhar do processo de ensino e aprendizagem.

AS DIVERSIDADES RELIGIOSAS
Com o assunto das diversidades religiosas, paramos e pensamos que, ninguém
nasce odiando outra pessoa pela cor de sua
pele, por sua religião, pois para odiar, as pessoas precisam aprender; e se podem aprender
a odiar, podem ser ensinadas a amar.

Portanto, sabemos que somos diferentes, porém, nesse sentido, é que a escola deve
ser um local de aprendizagem onde regras do
espaço, permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes.

O respeito à diversidade é um dos valores de cidadania mais importantes, sendo fundamental valorizar cada pessoa, independente
de qual religião pertença, tendo consciência
de que cada uma teve e tem sua contribuição
ao longo da história. As diferentes expressões
De acordo com o PCN (1998), o traba- religiosas devem ser consideradas na escola,
lho com Diversidade Cultural se dá a cada ins- portanto, para entendermos melhor o universo
tante, exige que a escola alimente uma “Cultu- conceitual Silva (2004) esclarece dizendo,
ra de Paz”, baseada na tolerância, no respeito
aos direitos humanos e na noção de cidadania Ensino de religiões, estudo de diversidades, exercícios de alteridade: estes sim podem ser conteúcompartilhada por todos,
O aprendizado não ocorre por discursos, e sim num cotidiano em que uns não sejam “mais diferentes” do que
os outros. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural
é atuar sobre um dos mecanismos de discriminação e
exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos
e, portanto, para a própria nação (PCN, 1998, p.122).

dos trabalhados na escola pública. Da mesma forma
que o professor de literatura faz referência a diversas escolas literárias; da mesma forma que o professor de História enfatiza diversos povos, assim o
ensino de religiões deve enfatizar diversas expressões religiosas, considerando que as religiões fazem parte da aventura humana (SILVA, 2004, p.140).

O professor precisa trabalhar a questão dos valores religiosos como patrimônio cultural e histórico, buscando discutir princípios,
não apenas valores, mas também, diferenças,
tendo em vista a compreensão do outro, nesta
fase o professor precisa trabalhar com os alunos atitudes de tolerância e respeito às diferenças desenvolvendo um trabalho com a diversidade religiosa.

A escola deve entender a diversidade
cultural, ou seja, diferentes origens, diferentes
classes sociais e diferentes valores, fazendo
com que todos pareçam iguais mesmo quando não são, é algo a se fazer de melhor, algo
enriquecedor para um currículo autónomo, por
isso, objetivos precisam ser específicos, pois,
de fato, a diversidade, deve ser um fator determinante na construção dos projetos curricuSegundo a LDB 9394/96, em seu artilares, mostrando as diferenças, valorizando-as,
fazendo do espaço escolar um lugar para o go 33º podemos encontrar o seguinte esclareexercício de uma educação mais feliz para to- cimento,
dos, onde valores e culturas existem com resO Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte
peito e entendimento de ambas as partes.
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1996).
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A liberdade religiosa é um dos direitos
AS DIVERSIDADES DE GÊNEROS
fundamentais da humanidade, como afirma a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
A escola é um ambiente, onde, se deve
(1948) em seu art. XVIII:
respeitar o espaço das liberdades democrátiToda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, cas, estamos vivendo em uma sociedade pluconsciência e religião; este direito inclui a liberdade de ralista, ou seja, o respeito à individualidade e o
mudar de religião ou crença e a liberdade de manifes- direito de expressão devem ser considerados.
tar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática,
pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou particular (NAÇÕES UNIDAS, 1948).

A própria Constituição Brasileira (1988)
em seu art. 5º, inciso VI diz: “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 as suas liturgias” (BRASIL,
1998, p. 5).
Portanto, é preciso tomar muito cuidado para que não seja realizado dentro da
escola discriminação quanto as diversidades
religiosas existentes, é um grande desafio para
a escola levar os alunos a reflexão sobre a diversidade de nossa cultura, marcada pela religiosidade, pois de acordo com o Código Penal
Brasileiro constitui crime punível com multa e
até detenção zombar publicamente de alguém
por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou culto, e ofender publicamente imagens e outros objetos de culto religioso.
Desta forma, é preciso que cada cidadão assuma sua postura de respeito pelo ser
humano, independente de religião ou crença,
é importante saber e ter consciência de que
cada pessoa pode fazer sua opção religiosa
e manifestar-se livremente de acordo com os
princípios de cada cultura.

Por isso, diversidade de gênero, é marcada na sociedade pela exclusão, privilegiando
o homem, e enxergando-o com capacidade de
liderança, força física, virilidade, capaz de garantir o sustento da família e atender ao mercado de trabalho, entre outros, infelizmente ainda,
a mulher é vista como reprodutora, com a responsabilidade de cuidar dos filhos, da família,
das atividades domésticas.
Muitas transformações vêm ocorrendo
nas relações de sexo na sociedade, fazendo
com que essa visão sobre a mulher seja desmistificada e dando oportunidades às mulheres
para dividirem os mesmos espaços profissionais e pessoais com os homens, apesar de ainda haver uma grande desproporção e divisão
de poderes que favorecem mais aos homens,
discriminando, por sua vez, o sexo feminino.
Segundo Gomes (1998), “entre preconceitos e
discriminações, cabe à escola pública o importante papel de proporcionar a seus alunos um
modelo de tolerância a ser aplicado na sociedade” (GOMES, 1998, p.116).
A diversidade não é apenas quando se aborda a
questão de gênero, pois na maioria das vezes ao falarmos em gênero sempre vem a imagem ligada aos
sexos masculino e feminino, quando se trata a questão de gênero na sociedade não podemos relacionar
somente ao sexo feminino ou masculino, atualmente
abrange outras formas culturais de construção de sexualidade humana, vistos muitas vezes com desprezo
e com atitudes discriminatórias na sociedade e, mesmo, na escola, como os homossexuais, um grupo
que, assim como as mulheres, sofreram e continuam
sofrendo discriminações ao longo dos séculos e, tem
sofrido com os estigmas, estereótipos e preconceitos.
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Nesse meio que vivemos atualmente, é
importante excluir preconceitos e estereótipos
em termos de diferença sexual, possibilitando
a inclusão de todas as pessoas, sejam elas do
sexo feminino ou masculino e, considerando as
múltiplas formas em que estes podem se desdobrar, pois a diferença na orientação sexual e
nas formas como as diferenças de gênero se
estabelecem, não justificam a exclusão.
É possível hoje em dia, enxergar o mundo presente nas relações humanas e aceitar
que a diversidade baseada na igualdade e na
diferença existe. É papel da escola, e do professor, levar para os alunos, a reflexão sobre diferenças e preconceitos de gênero, buscando
sensibilizar a todos os envolvidos na educação
para as situações que produzem preconceitos
e resultam em desigualdades, muito presentes
no cotidiano escolar, onde muitas vezes preponderam falas ou situações diversas de distinção de sexo entre os alunos.

A diversidade marca a vida social brasileira. Diferentes
características regionais e manifestações de cosmologias ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão
do mundo, a organização social nos grupos e regiões,
os modos de relação com a natureza, a vivência do
sagrado e sua relação com o profano. O campo e a
cidade propiciam às suas populações vivências e respostas culturais diversas, que implicam ritmos de vida,
ensinamentos de valores e formas de solidariedade distintas. Os processos migratórios colocam em contato
grupos sociais com diferenças de fala, de costumes,
de valores, de projetos de vida (PCN, 1998, p. 125).

Os PCNS, abordam muito além da diversidade, pois é fruto de uma construção social, diferente só existe quando estamos acostumados a um padrão de sociedade, o padrão
cultural que temos como o correto o que devemos seguir, é imposto por diversas instituições
e grupos com capacidade de influenciar um
grande número de pessoas.

Entretanto, todos temos direito a diversidade e igualdade, devemos também receber
uma educação que nos traga novos conceitos,
O QUE É DIVERSIDADE SOCIAL?
novas experiências com as diferentes culturas
e informações sobre esse universo desconheA definição de diversidade é o conjunto cido.
de diferenças e valores compartilhados por todos os humanos nas relações sociais, ou seja,
A diversidade precisa se garantir, não
diferenças que são emitidas através da nossa apenas acolher de qualquer maneira e depois
língua, nossa cultura, etnia, rituais, entre outros. tentar nos sobrepor ao outro, mas garantir-lhes

a cidadania e a participação em todos os asQuando ouvimos falar de diversidade, suntos da sociedade.
logo nos remetemos a uma pluralidade de coisas, mas nem sempre há respeito e tolerância
Pouco ainda conhecida e conceituada,
a culturas e etnias diferentes, por exemplo.
algumas diversidades estão entre nós diariamente, como exemplos de manifestação conA diversidade social pressupõe que tra a diversidade são a xenofobia, intolerância
haja uma união e tolerância mesmo quando há religiosa, homofobia e o racismo. A xenofobia
diferenças entre as pessoas, pois todas as pes- se manifesta através da aversão a outros povos
soas devem ter esse conceito como primordial com cultura, religião, língua e hábitos diferenem suas vidas, pois essa diversidade é que tes.
nos enriquece culturalmente.
O respeito ao diferente não vem sendo
considerado e tem se tornado um problema de
proporções mundiais, embora seja essencial
na socialização das pessoas, a diversidade
social é um conceito que contém tolerância a
diferentes religiões, grupos étnicos, gêneros,
raças, valores, ritmos de aprendizagem entre
outros. Os PCNS, justificam que:

A homofobia é o sentimento de ódio,
medo ou repugnância aos grupos de gays,
lésbicas, bissexuais, transexuais, ou seja, qualquer outro modo de exercer sua sexualidade
diferente da heterossexual.
Intolerância religiosa é quando há discriminação contra pessoa de diferentes crenças. Racismo é a crença de que existe uma
escala hierárquica entre as raças e etnias.
1188

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

O QUE É A INCLUSÃO SOCIAL?

Desta forma, a inclusão social faz com
que todas as pessoas participem igualmente
da sociedade, ou seja, em uma sociedade democrática reconhecemos todos os seres como
livres e iguais, e buscamos através do diálogo
o entendimento, o respeito e a fraternidade. A
Constituição Federal dispõe em seu artigo 3º,
inciso IV, que:

A diversidade social presume a igualdade de direitos para todos os seres humanos,
infelizmente sabemos que a realidade não é
esta, pois ainda temos muitos casos de intolerância, e a inclusão social veio para ajudar a
diversidade, combatendo tomando ações para
a integração, e o combate à exclusão provocados pelas diferenças entre classes sociais, Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem
gêneros, etnias, deficiências, entre outros.
Portanto, o papel da inclusão social é
que todos tenham os seus direitos garantidos
preservados. A escola tem um papel fundamental na prática da inclusão social, com tamanha intensidade para banalizar as diferenças,
como para explicar a necessidade de respeitar
e aprender a lidar com a diversidade humana.
Somos capazes de entender a cultura como uma dimensão do processo social e
para ser utilizada como um instrumento para
compreender as sociedades contemporâneas.
O que não podemos fazer é discutir sobre cultura ignorando as relações de poder dentro de
uma sociedade ou entre sociedades. De acordo com Santos (2006),

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. No artigo 5º,
a Constituição Federal preceitua 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”. O inciso XLII, do mesmo artigo, estabelece que
“a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei”. A xenofobia é uma forma de discriminação social
e significa repulsa a pessoas ou coisas estrangeiras.
Os imigrantes têm recebido, por parte de algumas
pessoas, ódio e preconceito, sendo vítimas de xenofobia, numa explícita violação dos direitos humanos.

No momento, muitos segmentos da so[...] Assim é porque as próprias preocupações com ciedade lutam para ter seus direitos asseguracultura nasceram associadas às relações de poder. E dos, como as mulheres, negros, índios, defitambém porque, como dimensão do processo social, cientes, homossexuais, entre outras minorias.
a cultura registra as tendências e conflitos da história
contemporânea e suas transformações sociais e políticas. Além disso, a cultura é um produto da história
coletiva por cuja transformação e por cujos benefícios
as forças sociais se defrontam (SANTOS, 2006, p.80).

A escola precisa estimular a participação de todos e fazer com que apreciemos a riqueza das diferenças é papel fundamental não
só da escola, mas de toda sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais, do presente artigo veio abordar com um olhar mais crítico e
minucioso as inquietações encontradas dentro do ambiente escolar, pois a diversidade e aprendizagem escolar, está ligada a relação do preconceito, e discriminação dentro da escola.
A visão que se possui depois de uma pesquisa bibliográfica em relação ao tema abordado, me garantiu a certeza de que é preciso ainda entender melhor a questão da diversidade
cultural, pois professores ao ensinar seus alunos, precisam ser imparciais, visando apenas um
ensino e aprendizado de qualidade.
As diferenças existem, e se constituem num dos grandes dilemas que, sem sombra de
dúvidas, atravessa os períodos da evolução humana, pois, independentemente de ser de ordem
física, social, cultural ou étnica ela sempre está presente para estigmatizar, rotular, marcar, elevando ou rebaixando pessoas.
Portanto, ao analisar cada pensador em relação a diversidade e o aprendizado nas escolas, pude perceber que na escola, as pessoas são feitas por várias histórias, por diferentes
famílias, cada um com sua peculiaridade, o que proporciona ao professor uma interação com os
alunos, respeitando mutuamente cada detalhe, onde se pode criar um processo didático interativo em que um aprende com o outro.
Embora, no âmbito escolar, é preciso ainda tomar algumas iniciativas principalmente por
parte do professor, pois na maioria das vezes cabe a eles solucionar esses problemas dentro de
sala de aula. Entendo que o professor necessita promover espaços participativos para educar
para a vida, pois só mesmo assim será possível o respeito e a valorização das diferenças presentes em nossas escolas.
Conclui-se que a diversidade cultural e o aprendizado escolar, é um desafio e um compromisso da escola para a formação de uma sociedade democrática, justa, igualitária e solidária.
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O AFETO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: Desde sempre se observa a complexidade na relação entre professor e aluno e dentro desse contexto, identifica-se também a falta de afeto, um elemento essencial para que se
obtenha êxito no processo de ensino-aprendizagem. Esse tipo de observação ainda provoca
muitas interrogações em profissionais da docência. Partindo destas afirmações inicia-se a
investigação sobre a formação do sujeito, principalmente o papel auxiliador que o professor
e a escola, com a prática efetiva do afeto, devem ter para que esta construção seja feita ao
longo das fases de desenvolvimento do aluno. O trabalho inicia-se fundamentado pelas ideias
de alguns pensadores e teóricos e segue com o intuito de compreender que a afetividade é
relevante e provoca realmente a interação entre professor e aluno ou professor-aluno, como
sujeitos ativos e participantes desse processo, usando o afeto como uma prática humanizante
de ensino.

Palavras-chave: Afeto; Educação; Ensino-Aprendizagem; Professor-Aluno; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho em questão tem a intenção de mostrar como o afeto é um fator altamente relevante no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar, isso devido à pouca importância dada à afetividade e sua dimensão
na vida do indivíduo.
Na atual realidade que se encontra a educação, existe uma grande necessidade de
estudar a evolução do ser humano e entendê-lo como um ser integral, formado pelo racional e
pelo emocional. Isso traz grandes contribuições para a formação do aluno em suas habilidades
e autoestima, a fim de que ele atue de forma mais segura, crítica e ativa na sociedade.
Serão exploradas e analisadas algumas ideias de pensadores, entre eles alguns bastante estudados na área da pedagogia. Ao longo de estudos, observações, análises e reflexões que
ampliam e mostram na prática, toda a teoria deixada pelos estudiosos sobre a eficácia do afeto
na educação, permitindo maior êxito, fundamentando e caracterizando, sem deixar dúvidas, o
presente trabalho.
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AFETO E EDUCAÇÃO
Johann Heinrich Pestalozzi (17461827) nascido em Zurique, em 12 de janeiro,
tinha sua vida e obra estão intimamente ligadas à religião, cristão, seguidor do protestantismo, acreditava que os sentimentos tinham o
poder de despertar a necessidade de aprendizagem e mais do que ensinar a ler e escrever,
ele buscava a formação integral das crianças
e para isso desenvolveu uma proposta fundamentada em três princípios básicos: o amor; a
percepção e o exercício da moral; linguagem e
a verbalização.
Defendia que a educação deveria ter
como meta a elevação do ser humano, meta
essa que só poderia, segundo ele, ser atingida
com uma educação movida pelo amor. Pensando assim, buscou um método de ensino que
fosse tão fácil, que desde a pessoa mais instruída até a mais humilde poderia fazer uso dele
para educar. Na visão de Pestalozzi, somente
com educação se conseguiria o aperfeiçoamento da humanidade em todos os aspectos,
uma educação que modificasse os homens,
tornando-os melhores, mais reflexivos, solidários, fraternos, justos, democráticos e éticos; o
desenvolvimento acontecia de dentro para fora,
ideia oposta à concepção da época, de que a
função do ensino era preencher a criança de
informações.
Para ele, o professor deve respeitar os
estágios de desenvolvimento de cada criança e
dar apoio e atenção a essa evolução, por isso
em suas escolas não havia recompensas ou
castigos, algo incomum para uma época em
que chicotear os alunos era rotina nas escolas.

A AFETIVIDADE NA ABORDAGEM
PIAGETIANA
Jean William Fritz Piaget (18961980), filósofo e psicólogo suíço, foi um dos
pioneiros no desenvolvimento dos estudos nas
áreas do conhecimento da inteligência infantil.
Formado em biologia, o estudo focou seus estudos na área do desenvolvimento da inteligência infantil, após observar os diferentes comportamentos das crianças suíças e francesas.
Grande parte de seus estudos foram
concluídos observando seus próprios filhos,
nos quais ele preceitua a teoria cognitiva do
desenvolvimento, além de buscar compreender a lógica do raciocínio infantil. Seus trabalhos provocaram uma verdadeira revolução
epistemológica e contribuíram principalmente
para as áreas da psicologia e da pedagogia.
Quando se fala em relação à dinâmica
do processo ensino-aprendizagem é possível
estabelecer uma amplitude acerca do tema,
pois, o processo ensino-aprendizagem necessita de cuidados e atenção especial principalmente no que diz respeito a como é chamada,
As emoções, assim como os sentimentos e os desejos,
são manifestações da vida afetiva. Na linguagem comum
costuma substituir emoção por afetividade, tratando os
termos como sinônimos. Todavia, não o são. A afetividade
é um conceito mais abrangente no qual se inserem várias
manifestações (WALLON apud GALVÃO, 2003, p. 61).

A afetividade, para Piaget, encontra-se
inserida em um contexto maior que o simples
fato de se ter afeto, remete-se à análise da afetividade com relação à inteligência e à aprendizagem. Em seus escritos Jean Piaget remete-se ao horizonte da psicogenética, abrangendo
uma área onde a formação do indivíduo, assim
como suas relações encontram-se inseridas
em um contexto maior, além da simples compreensão humana. Se o desenvolvimento afetivo se dá paralelamente ao desenvolvimento
cognitivo, as características mentais de cada
uma das fases do desenvolvimento serão determinantes para a construção da afetividade.
Ele considera a afetividade como fonte de energia para a construção da inteligência.
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As atividades mentais, assim como as
atividades biológicas, têm como objetivo a nossa adaptação ao meio em que vivemos,

O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E
AS RELAÇÕES SOCIAIS

[...] a afetividade constitui a energética das condutas,
cujo aspecto cognitivo se refere apenas às estruturas.
Não existe, portanto, nenhuma conduta, por mais intelectual que seja, que não comporte, na qualidade de
móveis, fatores afetivos; mas, reciprocamente, não poderia haver estados afetivos sem a intervenção de percepções ou compreensão, que constituem a estrutura
cognitiva. A conduta é, portanto, uma, mesmo que, recíprocamente, esta não tome aquelas em consideração:
os dois aspectos afetivo e cognitivo são, ao mesmo
tempo, inseparáveis e irredutíveis (PIAGET, 1980, p.35).

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934),
nascido em Orsha; judeu-russo, psicólogo por
formação, graduou-se também em Direito, Filosofia, História e Literatura; abriu caminhos para
a concepção de que a criança aprende com
a socialização, com a intermediação, dedicando-se a escrita de diversas obras e trabalhos
científicos ligados a psicologia e neuropsicologia, contribuindo em muito para o crescimento
nas áreas da psicologia educacional, porém a
grande tônica de seu trabalho foi sobre a pedagogia.
Estudou teorias relacionadas a questões humanas (emoção, vontade, imaginação,
criatividade, relações sociais). Embora seja o
precursor da ideia de aprendizagem a partir
das relações sociais, Vygotsky não obteve notoriedade em sua época, vindo a ser reconhecido muito tempo depois por suas descobertas
que revolucionaram conceitos na educação.
Os aspectos mais difundidos e analisados pelo teórico, são os relacionados ao
funcionamento cognitivo, a forma com que os
processos psicológicos superiores se centralizam na psique humana; o papel das ferramentas e símbolos, da cultura do indivíduo que
acabam por ser incorporados nos processos
de conhecimento e mediação entre sujeito e
objeto pesquisado; as conexões entre o ato de
pensar e linguagem; a importância da promoção do desenvolvimento nos processos de ensino-aprendizagem; a questão dos processos e
finalidades cognitivas.
Dentro da teoria cognitiva, o estudioso
pesquisou questões como: funções mentais,
referindo-se aos sistemas de memória, capacidade de fixação, ou memória e a noção dos
atos e ações, a consciência, que engloba a
organização comportamental e a participação
em práticas sociais e culturais.
Para Vygotsky, os impulsos emocionais, suas necessidades primárias, o ambiente, o contexto em que a criança se desenvolve, exercem influência decisiva na formação e
desenvolvimento dos processos de aprendiza-

Outra ideia apresentada pelo autor refere-se ao paralelismo entre o desenvolvimento
afetivo e a evolução do pensamento, na qual
consiste que, para cada relação cognitiva existe uma relação afetiva envolvida, ou seja, há a
construção das relações entre o cognitivo e o
afetivo. Se os aspectos afetivos e cognitivos da
personalidade não constituem universos opostos, não há nada que justifique prosseguirmos
com a ideia de que existem saberes essencialmente ou prioritariamente vinculados à racionalidade ou à sensibilidade,
[...] O interesse apresenta-se, como se sabe, sob
dois aspectos complementares. De um lado, é regulador de energia. Sua intervenção mobiliza as reservas internas de força, bastando que um trabalho
interesse para parecer fácil e para que a fadiga diminua. [...] Mas, por outro lado, o interesse implica um
sistema de valores, que a linguagem corrente designa com, interesses (em oposição a ‘interesse’) e que
se diferenciam, precisamente, no decurso do desenvolvimento mental, determinando finalidades sempre
mais complexas para a ação (PIAGET, 1964, p.37).

Os desenvolvimentos cognitivos, como
uma sucessão de estágios e subestágios, são
caracterizados pela forma particular em que os
esquemas se organizam e se combinam formando estruturas, sendo desta forma, uma visão estrutural e inseparável da análise formalizante. Portanto, para Piaget, a objetividade não
é um dado imediato, mas exige um trabalho de
elaboração por parte do sujeito. Sendo assim,
ao incorporar a teoria Piagetiana é necessário
que se abordem diferentes campos onde o sistema de ensino-aprendizagem esteja inserido.
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gem do ser humano, ou seja, “[...] o pensamento tem sua origem na esfera da motivação,
a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção”. (KOHL.1992.
P. 76)
Uma das formas de definir e compreender as idéias vygotskianas sobre as atividades psicológicas é o conceito de mediação, ou
seja, a necessidade de haver intermédio entre
o conhecimento e o indivíduo, de forma geral
trata-se do processo de intervenção de um elemento nesta relação, deixando de ser direta a
ação do sujeito sobre o instrumento. Portanto,
para Vygotsky “[...] a noção de que a relação
do homem com o mundo não é uma relação
direta, mas fundamentalmente, uma relação
mediada” (KOHL, 2002, p. 27).
A vida social é um processo dinâmico,
onde cada indivíduo é ativo e onde acontece
a interação entre o mundo cultural e as experiências vividas de cada um. Ao longo de seu
crescimento o indivíduo desenvolve formas de
comportamento fornecidas pela cultura, num
processo em que as atividades externas e interpessoais transformam-se em atividades internas, intrapsicológicas. Esse processo se dá
“de fora para dentro”; o indivíduo ao realizar
ações externas, será interpretado de acordo
com o conceito estabelecido pela sua cultura.
É a partir dessa interpretação que o indivíduo
adquirirá significado para suas ações e desenvolverá um crescimento psicológico interno,
[...] Ao aprender, por exemplo, a palavra lua, a criança pode aplicar inicialmente essa palavra não só
à própria lua, como a abajures, lustres, lanternas
e outros focos de luz visíveis à noite ou em ambientes escuros, ao tomar posse dos significados expressos pela linguagem, a criança vai ajustando
seus significados de modo a aproximá-los cada vez
mais dos conceitos predominantes no grupo cultural e linguístico de que faz parte (KOHL, 2002, p.49).

Para Vygotsky, os impulsos emocionais, suas necessidades primárias, o ambiente, o contexto em que a criança se desenvolve, exercem influência decisiva na formação e
desenvolvimento dos processos de aprendizagem do ser humano, ou seja, “[...] o pensa-

mento tem sua origem na esfera da motivação,
a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção” (KOHL.1992.
p. 76).
Uma das formas de definir e compreender as idéias vygotskianas sobre as atividades psicológicas é o conceito de mediação, ou
seja, a necessidade de haver intermédio entre
o conhecimento e o indivíduo, de forma geral
trata-se do processo de intervenção de um elemento nesta relação, deixando de ser direta a
ação do sujeito sobre o instrumento. Portanto,
para Vygotsky “[...] a noção de que a relação
do homem com o mundo não é uma relação
direta, mas fundamentalmente, uma relação
mediada” (KOHL, 2002, p. 27).
Ampliando as percepções sobre a evolução humana quanto à aprendizagem, o teórico dá especial atenção à função da linguagem,
a ordenação e expressão dos pensamentos
através da qual há uma transformação significativa no destino do desenvolvimento. Isto só
vem fortalecer o conceito e importância das relações e integrações sociais, pois é através da
linguagem, união entre a fala e o pensamento,
que o sujeito irá se comunicar, organizar e interpretar o mundo em que vive, de forma que
haja sentido nas ações e comportamentos
adotados pelo grupo em que está inserido.

O APRENDIZADO NA VISÃO DE
HENRY WALLON
Henri Paul Hyacinthe Wallon (França,
1879 – 1962), foi um homem politizado, de
senso crítico e atuante nos movimentos de
transformação sociopolíticos; formou-se em
Psicologia, Filosofia e Medicina, atuando como
médico em um hospital psiquiátrico, onde trabalhou com pessoas com distúrbios psiquiátricos. Estudando o desenvolvimento psicológico
e biológico da criança, ajudou a revolucionar o
sistema de ensino da época trazendo a ideia
inovadora do desenvolvimento integral da
criança, impactando nas teorias pedagógicas
até os dias atuais. Como pesquisador, Wallon
acreditava que a psicologia, de posse de informações concretas sobre as transformações
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ocorridas durante o crescimento da criança,
ofereceria soluções para o aperfeiçoamento
das práticas pedagógicas.
Visando este entendimento, desenvolveu o estudo da Psicogênese da Pessoa
Completa (estudo da gênese do psiquismo humano). Para isso é preciso entender o desenvolvimento da pessoa em todas as suas etapas, seus níveis, não separando a afetividade
de sua inteligência. Na busca desta compreensão, o mesmo baseou-se especificamente na
pesquisa dos quatro campos funcionais que interagem continuamente, são eles: o movimento, as emoções, a inteligência e a pessoa.
Segundo Wallon, o primeiro campo a
se desenvolver é a ação motora, o movimento,
que é o princípio da vida psíquica da criança,
o início da evolução mental e também onde se
localiza a base das emoções em duas dimensões: expressão (função mais comunicativa),
não sendo necessariamente ações físicas e a
segunda dimensão onde encontramos o movimento Instrumental, que são os movimentos
físicos concretos.
As emoções são manifestações afetivas, a forma com que a criança se comunica
com o meio onde vive seu contexto, sua forma
de falar com a sociedade e a família, expressando suas vontades, seus desejos e seus medos. A expressão emocional é fator preponderante no desenvolvimento do sujeito, visto que
é através dela que o mesmo constrói suas percepções e visão de mundo.
A inteligência, capacidade mental de
raciocinar, tem para o teórico um significado
específico relacionado com duas funções de
suma importância no desenvolvimento cognitivo da pessoa: o raciocínio simbólico (abstrair
– pensar nas coisas sem a necessidade física
destas) e a linguagem (fala). As duas se complementam surtindo um efeito de progressão
nas capacidades linguísticas.
Assim como as teorias anteriores de
Vygotsky e Piaget, a de Wallon também aborda a questão de dimensão temporal do desenvolvimento, porém sem limitar os estágios
a uma sequência fixa e imutável. Acreditava
que um estágio contribuía para a reformulação

do anterior. Ao contrário de Piaget, o teórico
não acreditava em uma continuação razoável
e equilibrada, mas sim em um prosseguimento permeado de conflitos e reviravoltas, onde
normalmente a emoção se sobreporia à razão.
Este ciclo perdura por toda vida do sujeito, alternando-se por vezes (predominância afetiva e
cognitiva) na influência sobre o sujeito.
De acordo com Wallon, o indivíduo é
emocional em sua essência e com a evolução
constitui-se um ser sócio cognitivo, transmutando-se através da troca de experiências com o
outro, fator primordial na construção da pessoa. Através dos vínculos com o outro, do contexto em que vive (família, amigos, vizinhos...),
da socialização, o sujeito tem novas perspectivas comportamentais.
Partindo destas concepções e teorias,
aos profissionais da educação surge a necessidade de aperfeiçoar o fazer pedagógico, tornando o sujeito criança, atuante, interativo com
a sociedade, estimulando-o a buscar respostas, despertando a curiosidade sobre o conhecimento de mundo.
O uso do afeto, das emoções em sala
de aula se torna a partir destas considerações,
fator primordial para o desenvolvimento do
indivíduo autônomo, de pensamento crítico e
participativo.
Acredita-se que a inteligência e a emoção andam atreladas, portanto é essencial termos como critério de ação pedagógica o uso
dos sentidos e sentimentos do aluno para impulsionar a criação de habilidades e capacidades cognitivas e comportamentais para a vida
em sociedade. Assim como nos diz o próprio
Wallon,
[...] Na realidade nunca pude dissociar o biológico do
social, não porque os julgue redutíveis um ao outro,
mas porque eles me parecem no homem tão estreitamente complementares desde o seu nascimento, que é
impossível encarar a vida psíquica sem ser sob forma
das suas relações recíprocas...” Ora as atitudes e as
posturas, são modeladas pelo adulto e são na criança os seus primeiros modos de expressão... As atitudes em relação com os seus estados de bem-estar,
de indisposição, de necessidade, constituem a infra-estrutura das suas emoções (WALLON, 1968. p.13-14).
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Ao lidar com a perspectiva emocional
da criança, o profissional docente eficiente e
preocupado com o caráter social e pedagógico de sua função dentro do ambiente escolar,
deve proporcionar momentos de criação de
hipóteses, um espaço alfabetizador adequado,
e condições de exploração das questões estudadas, a fim de que se tenha um aprendizado
real, que faça sentido para o aluno e sua vida.
Como propunha Comenius, ensinar
tudo a todos, pois [...] segundo o teórico “o ensino deveria ser feito pela ação e voltado para
a ação: Só fazendo, aprendemos a fazer [...] é
importante não ensinar o que tem valor apenas
para a escola, e sim o que serve para a vida”
(ARANHA, 2006, p. 157).
Não podemos ignorar o fato de que,
o desenvolvimento intelectual e cognitivo da
criança, em concordância com Wallon e Vygotsky, sofre influências do meio (família, amigos,
vizinhos, professores e etc), seja por suas oportunidades e situações adversas ou por falta de
preparo de quem o educa. Porém é importante
salientar que independente do contexto social
e cultural, o indivíduo tem o direito de receber de nós educadores a opção de aprender
e crescer com dignidade, formando conceitos
sólidos morais, sociais e culturais.
Educar com afetividade, aplicar o uso
dos sentimentos em sala de aula, levar em
conta as experiências, bagagens de conhecimentos da criança, conhecer e saber lidar com
as situações de diferentes reações conforme
a idade, observar e comparar as conquistas e
obstáculos do sujeito com sua própria trajetória, proporcionar o desenvolvimento de suas
capacidades e habilidades específicas na convivência com seus iguais, pressupõe a prática pedagógica em sua real dimensão, não só
na ação de passar conteúdos sistematizados,
mas acima de tudo formar conceitos de cidadania, autonomia, discussão de idéias críticas
pautadas no raciocínio lógico, a criação de relações de afeto e amizade.

[...] O processo de conhecimento representa a progressiva passagem das sombras e imagens turvas ao
luminoso universo das idéias, atravessando etapas intermediárias. Cada fase encontra sua fundamentação
e resolução na fase seguinte (PLATÃO, 1999, p.24).

Diante de toda pesquisa e abordagens
teóricas aqui levantadas, quanto à aplicabilidade do uso do afeto e sua importância em sala
de aula, concluímos que é indiscutível o papel
das emoções no desenvolvimento intelectual e
cognitivo da criança.
Por isso, as ações realizadas em sala
de aula, a organização pedagógica de espaços e materiais, assim como o lidar com o aluno estão impregnadas desta concepção tão
rica em conceitos humanos e valores que é a
teoria walloniana.
A afetividade é fator primordial na formação da autoestima, no estímulo e interesses
não só dos alunos, como também dos professores e profissionais atuantes no processo de
ensino-aprendizagem, além de ser um valioso
recurso para lidar com questões inesperadas.
É também uma ponte para compartilhamento de experiências e conhecimentos diversos.
Não podemos ignorar que o adulto de hoje já
foi a criança de ontem, que buscava por respostas e equilíbrio emocional.
Portanto, cabe aos educadores, em
nível escolar após a educação familiar, saber
sua posição e importância na vida da criança,
ensinando-a de forma prazerosa e significativa
como construir relações de afetividade e reforço da personalidade, culminando na grande
primazia que é o desenvolvimento integral da
pessoa humana.
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O AFETO NA SALA DE AULA
É perceptível que as teorias de Pestalozzi, Piaget, Vygotsky e Wallon são indispensáveis quando se trata de afetividade, e que
todas contêm idéias semelhantes e diferentes
no que diz respeito aos processos de aprendizado e desenvolvimento, mas existem questionamentos interessantes que devem ser levados
em consideração. Afinal, como tudo isso é vivido na sala de aula por professores e alunos?
Quais são os benefícios para ambos? Quais as
dificuldades que são encontradas ao se trabalhar a afetividade no âmbito escolar?
Para darmos início a essa discussão,
faz se necessário entender que o afeto é muito
significativo na vida dos seres humanos, até
antes mesmo de nascer, pois já neste primeiro
momento o laço afetivo entre mãe e filho é cercado de sentimentos,
Na psicogenética de Henry Wallon, a dimensão afetiva
ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção
da pessoa quanto do conhecimento. Ambos se iniciam
num período que ele denomina impulsivo-emocional e
se estende ao longo do primeiro ano da vida. Neste momento a afetividade reduz-se praticamente às manifestações fisiológicas da emoção, que constitui, portanto, o
ponto de partida do psiquismo (DANTAS, 1992, p. 85).

Mas é durante a vida que se pode ter
certeza que a afetividade é essencial à aprendizagem, pois no percurso escolar independente
da técnica, método e didática que são utilizados, ainda sobrevive a dúvida da compreensão do conteúdo, caso o aluno não esteja envolvido emocionalmente com o conhecimento
trabalhado. Quando o aprendiz está motivado,
observa-se a melhora de seu comportamento
com professores e colegas, maior interesse e
facilidade para aprender.

Dentro da sala de aula, a teoria do afeto
que acompanha o indivíduo, envolve emoções,
sentimentos e sensações. A mesma pode ser
entendida como um conjunto de situações na
vida escolar do aluno. Quando a criança relaciona-se interpessoalmente com o outro, na
troca de idéias, mesmo que seja durante as
brincadeiras, jogos, desenhos, ou sendo atingido pela prática pedagógica utilizada pelo
professor, desenvolve aspectos afetivos, cognitivos, sociais, morais, culturais e até motores.
Oliveira (1998), diz que Vygotsky sempre esteve preocupado com o aprendizado inserido no desenvolvimento sócio-histórico da
pessoa, como um processo que apresenta diferentes fases que estão interligadas entre si.
Independentemente da fase que esteja vivendo, o ser humano está convivendo com grupos diversificados de pessoas que contribuem
a todo o momento com a construção de sua
auto-estima.
A postura do educador deve despertar prazer, incentivo, alegria e motivação, para
que o processo de ensino-aprendizagem seja
eficaz e movido pela paixão, pois quando o
discente se sente competente, com sua curiosidade aguçada e acompanhado durante as
atividades em sala de aula surge a confiança
composta pela vontade de conhecer, porque
“Antes de mais nada, precisaria conquistar a
confiança e o amor das crianças: se o conseguisse, todo o restante seria um acréscimo
natural” [...] (PESTALOZZI, 1799).
Marchand (1985) diz que entre professor e aluno acontecem sentimentos de atração
ou de repulsão durante a prática pedagógica.
Essas situações envoltas de sentimentos têm a
força de influenciar a metodologia e até mesmo
alterá-la, despertando no aprendiz, profundas
transformações afetivas mais ou menos desfavoráveis ao ensino,
A afetividade e a inteligência constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas têm funções bem definidas, e quando integradas, permitem à
criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados” [...] (WALLON, apud ALMEIDA, 2007, p. 51).
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Para La Taille (1992), a vida afetiva é a
base da inteligência, por isso o indivíduo deve
ser entendido numa união de inteligência e afeto, pois cada pensamento é baseado em uma
realidade afetiva que se experimenta,
[...] a afetividade constitui a energética das condutas,
cujo aspecto cognitivo se refere apenas às estruturas.
Não existe, portanto, nenhuma conduta, por mais intelectual que seja, que não comporte, na qualidade de móveis, fatores afetivos; mas, reciprocamente, não poderia
haver estados afetivos sem a intervenção de percepções
ou compreensão, que constituem a estrutura cognitiva.
A conduta é, portanto, uma, mesmo que, reciprocamente, esta não tome aquelas em consideração: os dois aspectos afetivo e cognitivo são, ao mesmo tempo, inseparáveis e irredutíveis (PIAGET; INHELDER, 1990, p.24).

Por isso é determinante, como diz Almeida (2007), estudar a emoção como sendo
algo tão importante, tanto quanto é a inteligência, pois as duas fazem parte do ser humano, a
primeira sendo vista como uma ponte que liga
vida orgânica à psíquica, também o elo para se
compreender a pessoa como um ser integral e
assim com ele saber trabalhar. Portanto, é no
confronto entre teoria e prática que são traçadas as possibilidades de caminho para a solução ou compreensão dos problemas educacionais, onde a escola tem a principal função de
desenvolver a personalidade da criança.

Deixando a postura de tirano autoritário, detentor único e protagonista exclusivo do
saber, o professor torna-se o intermediário eficaz e muitas vezes competente entre aprendiz
e conteúdo. Com essas atitudes, o sonho de
transformar a escola num ambiente acolhedor
torna-se possivelmente realizável, ou seja, “[...]
o professor autoritário, que por isso mesmo
afoga a liberdade do educando, amesquinhado
o seu direito de estar sendo curioso e inquieto
” (FREIRE, 1996, p. 35).
Para Sobral, no artigo “A influência da
afetividade no ambiente pedagógico”, o objetivo da educação é ter como finalidade a preparação do aluno para o exercício da cidadania,
porém, como estão sendo conduzidas as relações interpessoais na escola estimulam indivíduos a terem autoestima fragilizada, e por isso
é preciso rever e reconsiderar algumas práticas
pedagógicas, que se forem ineficazes acabam
bloqueando a aprendizagem do aluno. Por isso
é preciso pesquisar e refletir sobre algumas indagações da relação afetiva entre professor e
aluno e as implicações da mesma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
São tantas as considerações que se pode tirar em relação à relevância do afeto como
método de desenvolvimento e existe um consenso em relação ao desenvolvimento da aprendizagem, no que diz respeito ao cognitivo-afetivo nas teorias apresentadas.
Uma vez que o docente se compromete com responsabilidade e veracidade na sua função, não se pode esquecer de que dar aulas não é apenas transmissão de conteúdo, mas sim
entrosamento, parceria, convivência, companheirismo e principalmente todo o positivismo que
esses aspectos trazem, ou seja, o ser humano foi feito para viver em comunidade, seja ela qual
for. Nesse ínterim, pode-se dizer que o ensino em si exige esforço árduo e perseverante.
Enquanto a tendência tradicionalista adotada na educação for entendida como única
nesse processo, os resultados obtidos com certeza serão comprometidos, pois o indivíduo é
um ser intenso e complexo, que deve ser entendido sobre vários e diferentes olhares, como um
sujeito que age por uma força motivacional, e isso implica em instintos, necessidades, emoções,
vontades e propósitos.
A escola é uma das partes que compõe o todo do sujeito que segue em progresso contínuo, em uma estrada cheia de obstáculos cognitivos, sociais, afetivos, entre tantos outros. Por
isso, entende-se o porquê que autores e estudiosos influentes se preocuparam tanto em deixar
o afeto como agente, que anda lado a lado com a inteligência.
Os mesmos deixaram registros, orientando as gerações posteriores e, tudo isso, após
várias análises, pesquisas e observações. Principalmente para os docentes, é de extrema importância a compreensão do desenvolvimento cognitivo-afetivo de seus alunos e os estágios em
que cada um se encontra, para que assim tenham condições melhores e mais qualificadas para
auxiliar no que for preciso, utilizando a afetividade em conjunto com a cognição.
Sendo a educação também uma construção de conhecimentos amplos e integrais, exige
como tal, o despertar da conscientização e humanização dos alunos, independente das crenças
que uma professora. Portanto, a escola é o espaço ideal para o desenvolvimento dessa ideia.
Se a Instituição tiver o afeto como fator relevante e assim utilizá-lo durante todo o processo, os aprendizes compreenderão com maior lucidez e conhecimento de causa o impacto
construtivo nos contextos culturais, políticos, religiosos e étnicos. Tais comportamentos se alastraram e se arrastaram por toda a existência da pessoa, que com esses conceitos foi formada.
Enfim, o valor que se dá ao campo afetivo provoca na criança características inestimáveis
como sua autovalorização, autoconfiança, autoestima, segurança, confiança. Portanto, quando o
sujeito tem uma opinião positiva de si, com certeza terá melhores condições de aprender e de
se elevar como ser humano.
Mas, como já vimos, tudo isso dependerá da afetividade com que a criança é acolhida
desde o princípio, pelos seus próprios pais, pois é com eles que os pequenos têm seu primeiro
relacionamento estabelecido através dos cuidados especiais que exigem nessa
fase.
Futuramente, as relações serão feitas com outros que virão de encontro à sua vida, e com os mesmos trocarão experiências influenciando
significativamente seu cognitivismo, dependendo do afeto com que
foram criados anteriormente.
O afeto é pleno, pois está vinculado a toda a vivência do
sujeito, independentemente de sua idade, sejam estes professores
e alunos, motivando e delineando a prática de passar e adquirir conhecimento. Quando a afetividade é primordial nos relacionamentos,
é possível que o educador faça intervenções e ampliações benéficas,
e assim dê um passo gigantesco no processo de ensino-aprendizagem.

1202

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

REFERÊNCIAS

PIAGET, Jean William Fritz. Biologia e Conhecimento. 2. ed. São Paulo: Vozes, 1996.
PIAGET, Jean William Fritz. Para onde vai a Educação? Tradução de Ivette Braga. 15ª ed. Rio de
janeiro: José Olympio Editora, 2000.
______. BARBEL. A psicologia da criança. 11.
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
PLATÃO. Platão vida e Obra-Os pensadores.
São Paulo: Nova Cultural Ltda, 1999.
RATNER, Carl. A psicologia sócio-histórica de
Vygotsky: aplicações contemporâneas. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. – Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

ALMEIDA, Ana Rita Silva. A Emoção na sala de
aula. 6. ed. São Paulo: Papirus, 2007.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da
educação e da pedagogia. 3. ed. Revista e ampliada. São Paulo: Moderna, 2006.
ARCE, Alessandra. A Pedagogia na Era das
Revoluções - uma análise do pensamento de
Pestalozzi e Froebel. Campinas, 2002.
DANTAS, Heloysa. A afetividade e a construção
do sujeito na psicogenética de Wallon. In: DE
LA TAILLE, Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

SILVA, Ana Paula Soares, et. al. Desenvolvimento
e formação humana. Revista Educação: Educação Especial Educadores Brasileiros, São Paulo/
SP, p. 98 - 106, 20 abr. 2011. São Paulo: Segmento, 2011.
SOËTARD, Michel. Johann Pestalozzi. Recife:
Massangana - Fundação Joaquim, 2010. (Coleção Educadores).
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins
Fontes, 1998.
WALLON, Henry. A evolução psicológica da
criança. Tradução René Zazzo. Lisboa Distribuidor no Brasil: Livraria Martins Fontes. 1968.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 36. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
INCONTRI, Dora. Pestalozzi - Educação e ética.
2. ed. São Paulo: Scipione, 1996 (Série Pensamento e ação no magistério).
LA TAILLE, Yves de. Desenvolvimento do juízo
moral e a afetividade na teoria de Jean Piaget. In: LA TAILLE, Y. (Org.) Piaget, Vygotsky,
Wallon: teorias psicogenéticas em discussão.
11. ed. São Paulo: Summus, 1992.
1203

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

TAIANE MARQUES DOS
SANTOS

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade
do Grande ABC (2007); Graduação em Pedagogia pela
Universidade do Grande ABC (2011); Professora de Ensino
Fundamental I - na EMEI José Mauro de Vasconcelos,
Professora de Educação Infantil – Nível I - na EMEI Romeu
Fiorelli.

1204

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

QUAL A IDADE IDEAL PARA COMEÇAR A
APRENDER A LINGUAGEM ESCRITA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL?

RESUMO: Este artigo foi fundamentado em pesquisa de referências teóricas. Teve como principal objetivo esclarecer sobre qual a melhor idade para iniciar o ensino da linguagem escrita, se
há uma idade adequada para isso e se esta prática pode usurpar o direito da criança em viver
plenamente a sua infância. Este tema torna-se relevante devido às críticas e desafios que esta
prática sofre, sobretudo, após a ressignificação do sentido das palavras Alfabetização e Letramento e das profundas transformações que nossa sociedade sofreu nas últimas três décadas.
Neste período tão importante da educação para a criança, a escola enfrenta inúmeros desafios para garantir um ensino de qualidade. Com esta pesquisa foi possível constatar alguns
pontos importantes, entre eles, que a criança pertence a uma sociedade carregada de símbolos, que ela não deve estar alienada sobre seus significados, que a criança menor de sete anos
possui necessidades específicas que devem ser respeitadas e que quando há intencionalidade
e significado a aprendizagem é algo natural.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Sociedade; Infância.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo trata da aprendizagem da linguagem escrita para crianças menores de
sete anos com as críticas e desafios que escola e professores enfrentam, principalmente com a obrigatoriedade de matricular a criança a partir dos quatro anos
de idade na educação infantil.
Consiste também em uma pesquisa em bases teóricas sobre o real conceito de alfabetização e letramento, dos desafios e indagações que professores sofrem para tornar o ensino
mais significativo de acordo com cada faixa etária e sobre a adequação ou inadequação de
ensinar língua escrita em tenra idade.
Neste trabalho destacamos alguns pontos importantes, entre eles: o respeito ao direito
e necessidade específica da criança menor de sete anos em viver plenamente sua infância, o
reconhecimento da criança como um ser social, membro de um meio que possui símbolos como
forma de comunicação e aprendizagem e o grande desafio que é definir a melhor estratégia para
incluir a criança no mundo da linguagem escrita sem ser algo maçante e sem roubar seu direito
de brincar e viver plenamente sua infância.
Foi possível considerar que tudo isso é uma discussão ampla que não está apenas nas
mãos da escola resolver esta é uma questão nacional que merece atenção de governantes,
porque após 2016 os pais foram obrigados a matricular seus filhos a partir dos quatro anos de
idade na educação infantil, como define a Emenda Constitucional nº 59 de 11 de nov. de 2009.
A criança carece em entender e estar incluída no ambiente cultural em que vive. Desta
forma não devemos subestimar a sua capacidade de aprender apenas baseado no fato de que
estaríamos usurpando seu direito de brincar. Desde seu nascimento a criança está inserida no
mundo letrado e é capaz de interagir com os símbolos e significados, a forma como apresentamos para ela é que faz toda a diferença.
O documento Currículo da Cidade de São Paulo para Educação Infantil (2019) traz luz
sobre como o trabalho na educação infantil acontece especialmente em relação ao desenvolvimento da linguagem de forma significativa para a criança.
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Este é um momento desafiador de deQUAL A IDADE IDEAL PARA COMEÇAR
A APRENDER A LINGUAGEM ESCRITA finição de um novo rumo, de uma escola que
interage com os dilemas de sua sociedade que
NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

vê a evasão escolar cada vez mais como algo
Alfabetização é a aquisição do sistema do passado. Uma escola cheia tem muitos deconvencional de escrita e letramento é o de- safios e estes começam desde a educação insenvolvimento do conjunto de habilidades que fantil,
envolvem o uso eficiente da leitura e escrita em A discussão acerca do ensino e da aprendizagem
nossa sociedade. A alfabetização só faz senti- da leitura e da escrita antes dos sete anos tem medo quando ocorre dentro de um contexto social recido a atenção de educadores e estudiosos da
de prática de leitura e escrita, ou seja, “Alfabe- área, em diferentes contextos da história da educação brasileira. Sobretudo nas últimas décadas
tizar Letrando”.
Para ensinar a ler e escrever é preciso
usar inúmeros recursos tais como: livros, revistas, calendários, jornais. No entanto, a leitura
tem que ser produtiva específica para cada objetivo.
De acordo com Magda Soares (2004)
Letramento é um conceito recente que surgiu
devido a necessidade de:
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais
na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente,
pelo processo de alfabetização. Esses comportamentos
e práticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e importância à medida que a vida social
e as atividades profissionais tornaram-se cada vez mais
centradas na e dependentes da língua escrita, revelando
a insuficiência de apenas alfabetizar – no sentido tradicional – a criança ou o adulto (SOARES, 2005, p. 96-97).

De acordo com Magda Soares (2004)
até os anos 80, o objetivo maior da educação
era a alfabetização. No entanto, a partir das
últimas três décadas vivemos um período de
ressignificação da Alfabetização:
[...] pesquisas que têm identificado problemas nos
processos e resultados da alfabetização de crianças
no contexto escolar, insatisfações e inseguranças entre alfabetizadores, perplexidade do poder público e
da população diante da persistência do fracasso da
escola em alfabetizar, evidenciada por avaliações nacionais e estaduais, vêm provocando críticas e motivando propostas de reexame das teorias e práticas atuais de alfabetização (MAGDA SOARES, 2004, p.96).

do século XX, com a divulgação da psicogênese
da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).

A discussão e atenção de educadores
e estudiosos sobre este assunto é relevante,
pois há a união e confronto de ideias o que
gera uma nova ressignificação do ensino o que
é muito importante, pois a sociedade nas últimas 3 décadas sofreu inúmeras transformações no campo da informação e no social estamos a caminhar.
De acordo com Baptista (2015) em
sua rotina, professores da educação infantil
convivem com muitos dilemas, ansiedades e
inseguranças relacionadas à linguagem escrita
e ao trabalho pedagógico que deve ser desenvolvido nesta faixa etária.
Esta ansiedade é gerada pela pressão,
exigências e comparações feitas pela família,
gestores, políticos e por profissionais que atuam em etapas educacionais posteriores. Outro
desafio a que se deparam é com a ausência
de referências teóricas práticas que lhe contribuam para entender melhor a relação entre
crianças de zero a seis anos, a prática pedagógica mais adequada no processo de apropriação da linguagem escrita:
São frequentes indagações, tais como: é adequado trabalhar aspectos relacionados à leitura e à escrita com grupos de crianças menores de sete anos
de idade? Que trabalho pedagógico voltado para o
aprendizado da leitura e da escrita a educação infantil pode ou deve assegurar? É possível ou desejável
promover situações de aprendizagem que envolvam a
leitura e a escrita para todos os grupos de crianças
que compõem a educação infantil? (BAPTISTA, 2015).
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A citação acima de Baptista (2015) é
bastante pertinente ao nosso estudo, de fato
os professores “experimentam dúvidas, ansiedades e inseguranças relacionadas à linguagem escrita e ao trabalho pedagógico a ser
desenvolvido”.
E de outro lado não há um consenso
em “referenciais teóricos e práticos que lhes
ajudem a compreender melhor a relação entre
a criança de zero a seis anos, a prática pedagógica e o processo de apropriação da linguagem escrita”. O Currículo da Cidade de São
Paulo traz luz quanto a nova forma de encarar o
mundo letrado, no entanto não espere que este
esteja escrito de forma literal, estas respostas
estão nas entre linhas. Mais a frente trarei mais
fatos sobre esta questão, antes exponho mais
algumas questões para reflexão.

De acordo com a Emenda Constitucional (EC) 59, houve um prazo para que os sistemas de ensino se adequassem para oferecer
“Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4
aos 17 anos de idade, assegurando inclusive
sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria”.
A família foi obrigada a matricular a
criança a partir dos quatro anos de idade na
escola, neste sentido foi importante definir metas e estratégias para o trabalho com crianças
nesta faixa etária. A escola está cada vez mais
responsável pela educação e formação de cidadãos, a responsabilidade é grande e desafiadora e requer muito estudo e dedicação.
Não é fácil elaborar uma rotina que
atenda às necessidades das crianças, até porque não há receita pronta, há falta de material
que ajude neste sentido. Cabe ao professor ser
um pesquisador e ter sensibilidade ao observar
as necessidades de sua sala para planejar sua
prática voltada para um ensino significativo.

O grande desafio em meio a tantos
questionamentos seria como produzir uma
aprendizagem significativa em salas, que muitas vezes são tão numerosas com crianças tão
Ferreiro (2015) responder: Qual a idapequenas que ainda possuem tantas necessi- de ideal para iniciar a alfabetização?
Constatei que, atuando de forma inteligente, pode-se aldades emocionais e fisiológicas,
Que significado possui a linguagem escrita para a
criança menor de sete anos? Como ela se relaciona
com os bens culturais e em específico com esse objeto do conhecimento? Quais são suas condições
psíquicas, sociais, emocionais e cognitivas para se
apropriar dessa forma de linguagem? Seria desejável e possível ensinar a linguagem escrita a essa
criança e, ao mesmo tempo, respeitar seus desejos,
aspirações, possibilidades, competências e condições de aprendizagem? Caso seja possível, que características teriam as práticas educativas capazes de
respeitar esses pressupostos?(BRASIL, 2009 p.14).

Todas estas indagações surgem porque o processo de ensino aprendizagem na
educação infantil é diferenciado, não se deve
esperar que uma criança menor de sete anos
fique sentada em uma carteira por horas enquanto o professor explica. Nesta faixa etária
o tempo de concentração é menor, a criança
aprende principalmente através da interação
com as pessoas e o meio a sua volta.

fabetizar aos 5 anos, aos 6 ou aos 7. É preciso oferecer
oportunidade para os menores. Alguns vão aprender
muito, outros nem tanto. A ideia de que eu, adulto, determino a idade com que alguém vai aprender a escrever é
parte da onipotência do sistema escolar que decide em
que dia e a que horas algo vai começar. Isso não existe. As crianças têm o mau costume de não pedir permissão para começar a aprender (FERREIRO, 2015).

De fato, a criança que frequenta a escola, desde que não tenha uma deficiência que
a impeça, irá aprender a ler e escrever, cada
uma em seu ritmo. O grande desafio da escola está em apenas duas palavras: “oferecer
oportunidade”. Para isso a escola precisa olhar
para o aluno, observar suas necessidades para
então desafiar, provocar o gosto por aprender.
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CRIANÇA LINGUAGEM E SOCIEDADE
Como afirma o Brasil (2009), desde
que nasce a criança está em exposição a diversos elementos de uma sociedade, que possuem símbolos como meio de comunicação
e aprendizagem. Partindo desta consideração
podemos vislumbrar a criança como membro
legítimo dessa sociedade, podemos considerar não apenas que a linguagem escrita existe
na vida da criança, mas também e, sobretudo,
que ela confere um significado relevante a sua
conduta social.
Ao reconhecer este período da vida
onde a criança participa efetivamente como
atores sociais de pleno direito, podemos defini-las como sujeitos que são capazes de interagir
com os signos e símbolos construídos socialmente, bem como de construir novos signos e
símbolos a partir dessa interação.
O pressuposto que a criança menor de
6 anos só tem que brincar na educação infantil não condiz com a realidade que vivemos,
pois estamos inseridos em uma sociedade na
qual a criança está exposta a inúmeras informações, as quais precisa saber o significado
de cada uma dentro do contexto em que vive.
Neste sentido é importante que a escola acompanhe esse ritmo, que haja um planejamento contextualizado que provoque desenvolvimento da criança e que lhe traga um modelo
de sociedade a seguir.
De acordo com Brasil (2009) O sistema
de escrita é reconhecido como parte integrante
do universo do mundo adulto, e é também um
recurso do conhecimento humano que exerce
forte influência na cultura infantil e é por ela
influenciado. Reconhece que, precocemente, a
língua escrita invade o território das crianças e
lhes desperta o interesse e atenção.
A apropriação da linguagem e da escrita está relacionada à inserção cultural e social. A criança desenvolve e se relaciona com o
mundo a partir dos conhecimentos que adquire, neste sentido seu desenvolvimento também
está relacionado a cultura escrita e a qualidade
dessa aprendizagem.

De acordo com nosso estudo sobre
o trabalho em sala de aula, na pré-escola, há
alguns questionamentos sobre aprendizagem
da linguagem escrita em crianças menores de
sete anos com seus desafios e críticas quanto
a métodos e preservação da infância:
De um lado, argumenta-se acerca da inadequação do
trabalho com a língua escrita nessa faixa etária por
considerá-lo uma antecipação indesejável de um modelo escolar típico do Ensino Fundamental. De acordo com essa concepção, ensinar a ler e a escrever
equivaleria a “roubar” das crianças a possibilidade de
viver mais plenamente o tempo da infância. De outro
lado, o trabalho com a língua escrita desde a educação
infantil é avaliado positivamente e incentivado como
uma medida “compensatória” ou propedêutica com
vistas à obtenção de melhores resultados nas etapas
posteriores da educação básica (BRASIL, 2009 p. 13).

Esta é um fato relevante começar antes
não é sinônimo de efetividade e qualidade, em
outras palavras a questão de iniciar precocemente a linguagem escrita não necessariamente significa um avanço em etapas posteriores
o que torna o ensino aprendizagem relevante
é o que está descrito em letramento, ou seja, a
capacidade que o indivíduo adquire de entender de fato o que está escrito, de saber usar as
palavras adequadamente para transmitir ou escrever o que pensa e a forma como usa todas
as informações a sua volta para o seu bem e
desenvolvimento como pessoa.
A brincadeira, forma privilegiada da criança se manifestar e produzir cultura, é o elemento central para a
constituição da ação educacional e deve ser entendida
como fonte de conhecimento sobre a criança e sobre
seu processo de apropriação e de produção de cultura. Entendendo a criança como um sujeito de direitos, a creche e a pré-escola devem ser espaços de
garantia do direito à brincadeira (BAPTISTA, 2015).

Com esta citação realmente começamos a falar sobre práticas qualificadas de
letramento na educação infantil. Há inúmeras
práticas lúdicas que podem ser trabalhadas no
território da educação infantil que aproximam
a criança da escrita, através do contato sadio
com diversos tipos de materiais que contenham símbolos, imagens e escrita.
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A prática de produzir momentos onde
a criança possa escrever por si só é essencial
e estas podem acontecer de forma planejada
ou espontaneamente em diversos momentos,
como em brincadeiras de faz de conta (mercado, vendinha e consultório médico, entre
outras). Enquanto a criança brinca, reproduz
um modelo e compartilha informações. Quem
nunca, na infância brincou de escrever, de escolinha, de médico e lembra de momento com
grande prazer?
[...] tanto a linguagem escrita quanto sua aprendizagem
possuem elementos que as tornam coerentes com o
universo infantil, com sua forma de construir significados
para o que se faz, para o que se vê e para aquilo que se
experimenta. O direito de ter acesso ao mundo da linguagem escrita e dele se apropriar não pode descuidar-se do direito de ser criança, e há muitas maneiras de
se respeitarem ambos os direitos (BRASIL, 2009 p.23).

A aprendizagem da linguagem escrita
faz parte do universo infantil, a criança procura
significados dos símbolos e estes fazem parte
de seu universo social. É direito da criança estar inserida neste meio, assim como também
é seu direito ter sua infância preservada. Já
imaginou a seguinte situação: A criança vê um
outdoor e pergunta para o adulto que a acompanha o que está escrito e este responde: Só
quando você tiver 7 anos você vai poder começar a saber. Parece absurdo não? Mas acontecem situações parecidas.
Na escola o professor alfabetizador é
o grande mediador das situações, cabe a ele
identificar o nível de desenvolvimento que cada
aluno se encontra procurar saber o que é esperado para cada faixa etária (geralmente cada
secretaria de educação tem referências sobre
este assunto), para então fazer o seu planejamento e seleção de atividades diversificadas.
É importante que a criança tenha contato com livros desde bebe, com momentos
onde ela possa explorar e interagir com o conteúdo e em outros, onde alguém leia para ela
da forma convencional, desta forma a criança
aprende a postura de leitora e começa a reproduzir o que aprendeu a partir da observação
do outro.

Ao pedir para que a criança reconte uma história, uma parlenda ou cante uma
música faz com que experimente e pratique a
sua capacidade de memorizar e reproduzir um
texto. O desenvolvimento da criança acontece
através da interação com o meio físico e social.
Um estímulo na hora correta pode causar um
grande salto no desenvolvimento da criança,
seja ele da linguagem ou qualquer outra área.
O fato é que não há receita pronta.
Neste caminhar o primeiro conceito que o professor deve tomar é que só há aprendizagem
quando o que é passado possui significado
para o aluno. Como bem defende o Pensador
Lev Vygotsky (2015) sobre linguagem: “Uma
palavra que não representa uma ideia é uma
coisa morta, da mesma forma que uma ideia
não incorporada em palavras não passa de
uma sombra”.
Sobre escuta ativa as crianças tem muitas coisas para nos dizer, muitas delas são através de palavras outras precisamos desenvolver
nosso sentido de observar para entender o que
se passa, em qual momento a criança está,
muitas vezes podemos nos equivocar por isso
é importante saber observar. Não somos nós
que vamos dizer se a criança está pronta para
isso, ou para aquilo e isso não quer dizer que
devemos ficar de braços cruzados esperando
a criança nos mostrar os caminhos, somos os
mestres desde barco, nós somos o seu exemplo maior de inspiração.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
ESCRITA
Ler é saber decifrar o código, é saber
qual o significado daquela palavra, daquela frase, daquela expressão, daquele texto. A escrita existe para descrever algo ou alguém, com
a leitura há a socialização do conhecimento e
acontece a interação do indivíduo com outras
pessoas ou com o texto.
Como poderíamos tomar conhecimento sobre tantos assuntos se estes não estivessem registrados? Hoje, além dos livros, revis1210
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tas, e jornais, podemos adquirir conhecimento
Uma pessoa que tem o hábito de ler é
através da internet, através de conteúdo escrito mais crítica, pode oferecer opinião fundamene também de vídeos.
tada e consegue se incluir em qualquer discussão. O hábito de ler e pesquisar torna o sujeito
De acordo com Brasil (2013) nas so- informado rompe com equívocos e agrega saciedades primitivas e até recentemente, a so- beres. Ler para uma criança além de ser um
cialização era realizada pela participação da ótimo exemplo contribui para ampliar seu cocriança nas atividades cotidianas junto com nhecimento de mundo.
adultos. Era no dia a dia que a criança se familiarizava com o mundo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse processo envolvia sua participação em determinados núcleos sociais como a
família, a igreja e os amigos. No entanto, com o
desenvolvimento da sociedade, nas suas mais
diversas formas, no crescimento e aumento da
complexidade do conhecimento acumulado,
tal forma de socialização, participação nesses
grupos, tornou-se insuficiente:
A escrita é um sistema que foi criado para registrar e
transmitir conhecimento acumulado ao longo do tempo fazendo com que as novas gerações possam tomar conhecimento sobre estas conquistas. Através
deste recurso fabuloso, conseguimos o total domínio
da palavra, traçando ideias e conhecimentos, sendo
possível entender o mundo que nos cerca, nos transformamos e, ao nos transformar, abrimos nossas mentes
para o desconhecido, passando assim a construir um
mundo melhor para cada um de nós (BRITO, 2016).

Este trabalho é baseado na pesquisa
bibliográfica, de campo qualitativa de abordagem descritiva, exploratória e indagativa. Para
elaboração deste trabalho as principais referências e autores foram VYGOTSKY, LEV SEMENOVICH em Linguagem e Pensamento.
A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos:
orientações para o trabalho com a linguagem
escrita em turmas de crianças de seis anos de
idade e SOARES, MAGDA em Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Estes pensadores contribuíram para o pensamento crítico e
para as resoluções de questões apresentadas
neste artigo.

Com a leitura tiramos dúvidas sobre
qualquer assunto o que aproxima a nossa fala
dos conhecimentos acumulados pelas ciências. Através da leitura internalizamos saberes
e desenvolvemos a inteligência. O hábito de
ler estimula a memória, o que contribui com o
domínio da estrutura formal da língua e com a
aquisição de conhecimentos importantes para
ampliação de repertório para oralidade e escrita: “A linguagem oral, a escrita e a leitura são
aspectos que devem caminhar juntos, pois,
entre outras coisas, a criança interpreta seus
espaços desde seu nascimento. Aprender a ler
e a escrever são maneiras de conhecer, participar e transformar o mundo” (BRASIL, 2013
p. 134).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo pesquisar em bases teóricas sobre alguns desafios
que nós professores de educação infantil enfrentamos quando o assunto é ensinar a linguagem
escrita antes da criança entrar no ensino fundamental.
Cada criança tem o seu tempo de aprendizagem umas aprendem mais rápido outras
precisam de mais tempo para apropriar-se da linguagem escrita tanto quanto ao significado de
seus símbolos, quanto na leitura e entendimento do que a palavra ou texto quer passar.
É essencial que a criança tenha todo o contato com a linguagem escrita desde pequena
através de diversas formas lúdicas, através dos símbolos de nossa sociedade que tenha o acesso e o conhecimento e dos benefícios que a sociedade do conhecimento pode trazer.
Foi uma discussão importante para definir uma meta a seguir no trabalho como professora alfabetizadora, o que irá ajudar a criança e a escola em etapas posteriores através de um
ensino significativo que considera as necessidades da criança.
A consolidação deste trabalho foi principalmente em considerar a criança membro de
uma sociedade que possui símbolos como meio de comunicação e aprendizagem. E que estas
possuem necessidades e tempo de concentração diferente de crianças maiores de 7 anos.
Através dos pontos desta pesquisa é importante haver estratégias de aprendizagem que
respeitem as necessidades das crianças desta faixa etária. Assim como é direito da criança viver
plenamente sua infância, também é seu direito estar incluída em sua sociedade grafocêntrica,
onde a linguagem escrita faz parte de nossa cultura, por isso a importância se apropriar desta
como forma de inclusão social.
Existe uma variedade de propostas onde a criança é inserida no mundo letrado de forma
lúdica. A criança segue o exemplo do adulto e a comunicação é a ferramenta mais poderosa do
mundo todo essas ações contribuem para o desenvolvimento da identidade da criança. Muitas
vezes a criança não tem este exemplo em casa e é na escola que tem a sua grande oportunidade de ter acesso ao conhecimento.
É preciso saber perceber a criança, ela está o tempo todo oferecendo gatilhos de aprendizagem, uma interferência na hora certa pode causar um grande salto de aprendizagem. A
criança carece em entender e estar incluída no ambiente cultural em que vive. Desta forma não
devemos subestimar a sua capacidade de aprender apenas baseado no fato de que estaríamos
usurpando seu direito de brincar.
Este trabalho foi importante para consolidar informações sobre o processo de aprendizagem na educação infantil. Como professor é importante acompanhar o desenvolvimento da
criança. Cada criança é um indivíduo único, por mais que haja aprendizagens esperadas para
cada faixa etária é preciso haver uma avaliação de cada aluno para definir metas e ao longo do
ano trabalhar para conseguir avançar com seus conhecimentos.

1212

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

REFERÊNCIAS

FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985, p. 284.
______. Entrevista com Emília Ferreiro. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/ato-ler-evolui-423536.shtml/>. Acesso em: 09/08/2020.
MONTEIRO, DENISE R. SCHEFFEL. Alfabetização e Letramento na Educação Infantil: Oferecendo um espaço de acesso à leitura e escrita antes do ensino fundamental. Disponível
em:<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/36525/000818231.pdf?...1/>. Acesso
em: 19 de abril de 2020.

BAPTISTA, Mônica Correia A Linguagem Escrita e o Direito à Educação na Primeira Infância.
Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/index.
php?option= com_docman & task= doc_download & gid= 6673 & Itemid=/>. Acesso em:
09/08/2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de
Educação Básica. Diretoria de Concepções e
Orientações Curriculares para a Educação Básica: A criança de 6 anos, a linguagem escrita
e o ensino fundamental de nove anos: orientações para o trabalho com a linguagem escrita
em turmas de crianças de seis anos de idade
– Brasília, 2009.
______. Secretaria Municipal de Educação de
São Caetano do Sul. Orientações Curriculares:
Educação Infantil. São Caetano do Sul: CECAPE, 2013.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal
de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade: Educação Infantil. São Paulo:
SME/COPED, 2019.
SOARES, MAGDA. Letramento e alfabetização:
as muitas facetas*. Disponível em: < http://www.
scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf/>. Acesso
em: 4 de abril de 2020.
______. Alfabetização e Letramento: caminhos
e descaminhos. Artigo publicado pela revista Pátio – Revista Pedagógica de 29 de fevereiro.São
Paulo: Artmed, 2004. p.96-100.
VYGOTSKY, LEV SEMENOVICH. Linguagem
e Pensamento. Disponível em: <http://www.
ebooksbrasil.org/adobeebook/vigo.pdf/>. Acesso em: 18/08/2020.

_______. Ministério da Educação. Alfabetização e letramento: conceitos e relações / organizado - Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
_______. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 59,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009. Disponível em< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm/>.
Acesso em: 26/08/2020.
1213

FCE
- 36 ª Edição
- Novembro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE - 36
ª Edição
- Novembro/2020

TATIANE DOS SANTOS
MONTANHOLI

Graduada em História pela Universidade de São
Paulo - USP (2004) e em Pedagogia pela Universidade
Bandeirantes – UNIBAN (2007); Especialista em Formação e
Profissão Docente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia
Paulistana – FACITEP (2019); Professora de Ensino
Fundamental II – História - na EMEF Fagundes Varella,
Professor de Educação Básica – História - na EE Professor
Antônio Ruy Cardoso.

1214

Revista
Educar
FCE
- 36ª ªEdição
Edição -- Novembro/2020
Novembro/2020
Revista
Educar
FCE
- 36

ESCOLA PÚBLICA: A NÃO CONQUISTA DO
APRENDIZADO

RESUMO: O artigo tem por objetivo contribuir para reflexão sobre a aprendizagem na organização educacional baseada em ciclos, enfatizando o sistema de progressão continuada vigente
no estado de São Paulo, vista como uma maneira de diminuir a evasão e a reprovação que
caracterizam o fracasso escolar, buscando proporcionar uma forma mais democrática de ensino, contribuindo para uma igualdade de oportunidades. Contudo a pesquisa bibliográfica
de caráter descritivo e analítico, mostrou que em duas décadas os objetivos ainda não foram
alcançados, inclusive, como demonstram últimos os índices do Ideb. Para tanto, resgatou-se
o histórico das discussões e experiências educacionais da década de 1990 e as tentativas
de implementação dos ciclos e a relação com a avaliação. O estudo baseou-se em literatura
específica fundamentada principalmente nas análises de Barretto e Mitrulis (2001), Alavarse
(2002) e Bertagna (2003), nas leis que norteiam a temática e destacou três palestrantes do
Fórum “Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem” ocorrido em 2002, Gabriel Chalita, Mário Sérgio Cortella e Maria Izabel Azevedo Noronha, para contextualização da
problemática suscitada sobre o tema. O trabalho visou estabelecer um diálogo sobre os pensamentos e as propostas e ampliar a reflexão sobre a complexidade do sistema educacional e
seus desdobramentos na relação entre aprendizagem e avaliação.

Palavras-chave: Ciclos; Progressão Continuada; Avaliação.
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INTRODUÇÃO

A

polêmica posta na educação, principalmente a paulista, é o sistema da Progressão Continuada adotado na década de 1990. Sua história revela duas propostas,
uma apresentada na gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992), chamada de
ciclos, que tinha como raio de alcance o município de São Paulo, a outra, se refere à implantação
pela Secretaria Estadual de Educação no ano de 1998 de uma nova organização com o nome
de Progressão Continuada para todo o Estado.
Cada projeto contém diferentes modos de organização, objetivos e mesmo visões sobre
educação, e se assemelham com o rompimento com o tradicional esquema de seriação anual.
No entanto, esta nova organização permite uma maior aprendizagem dos alunos? Esta e outras
questões emergem para reflexão sobre educação e para este exercício de pesquisa.
O objetivo do estudo é analisar a implantação do sistemas de ciclos e como se dá a
aprendizagem, com ênfase no sistema de progressão continuada, instituído no estado de São
Paulo, para tanto é importante trazer uma discussão realizada no ano de 2002, no Fórum
“Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem” no qual várias questões foram
suscitadas, e que hoje passado duas décadas ainda continuam presentes e permanecem muitas vezes sem respostas, ou ações efetivas para o problema que levou à essa implementação:
defasagem de aprendizagem e evasão escolar.
Veremos como Gabriel Chalita (2002), Mário Sérgio Cortella (2002) e Maria Izabel Noronha (2002) apresentam suas considerações em relação ao sistema educacional vigente, mostrando dados e críticas que devem ser colocadas em pauta ainda hoje, pois há muito o que ser
construído.
Será que esses sistemas favoreceram a relação professor/aluno, possibilitando o processo de ensino-aprendizagem ou proporcionou mais conflitos, criando uma geração deficitária
de formação escolar.
O artigo está dividido em três capítulos e as considerações finais, o primeiro apresenta
um histórico sobre as experiências de implementação da organização em ciclos na cidade e no
estado de São Paulo, o segundo traz uma análise do Fórum “Progressão Continuada: Compromisso com a Aprendizagem” ocorrido em 2002 e no terceiro consta os procedimentos metodológicos.
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TRAJETÓRIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE
CICLOS
A discussão de ciclos remonta ao início do século com uma breve experiência, chamada de “promoção automática” e tinha como
objetivo diminuir as taxas de evasão e reprovação, houve uma polêmica em torno do processo avaliativo, e a experiência foi finalizada.
Na década de 1980, com a constatação do elevado número de repetências entre a
primeira e a segunda série do primeiro grau,
o estado de São Paulo transforma-os em ciclo
básico para dar continuidade ao processo de
alfabetização.
Entretanto, esta mudança não revela
tantos aspectos polêmicos. É no ano de 1998
que a Secretária de Educação do Estado, Rose
Neubauer, adota o sistema de ciclos para toda
a rede estadual de ensino. Sua concepção se
diferencia em muito àquela proposta seis anos
antes.
Primeiro, haveria somente, dois ciclos
no ensino fundamental, da 1ª à 4ª série e da
5ª à 8ª série, não considerando os anos com
maior nível de reprovação e restituindo uma ordem já antiga, porém com outra nomenclatura,
ou seja, separa-se novamente o primário e o
ginásio.
Em 1992, o secretário municipal de
educação, Mário Sérgio Cortella com Paulo
Freire, implanta o sistema de ciclos na prefeitura de São Paulo experiência ímpar na educação brasileira, que preparou, nos três primeiros
anos de gestão, os professores, dando-lhes
cursos preparatórios para auxiliá-los nesse
novo sistema organizacional da educação.
Propuseram três ciclos, levando em
consideração as séries com maior grau de repetência: da 1ª à 3ª série (ciclo I), da 4ª à 6ª
série (ciclo II) e a 7ª e 8ª série (ciclo III). As
notas foram substituídas por conceitos para introduzir uma avaliação global do aluno.
Embora a rede municipal de ensino tenha proporcionado formação, não foi suficiente
para romper com os preconceitos existentes
aos ciclos e com a visão de que a nota era
instrumento de poder para os professores.

A própria “cultura” dos alunos de que a
escola é o lugar para se conseguir o diploma
para uma vida com maiores perspectivas se
contrapunha à visão de lugar de aprendizagem
e conhecimento.
Não houve sucessão no governo de
Luiza Erundina, decorrendo a não continuidade
do processo que estava sendo introduzido. Ao
contrário, o direcionamento político do governo
Paulo Maluf retirou os projetos de formação de
professores, arrochou salários e diminuiu drasticamente as verbas para a educação.
No ano de 1996, tivemos o último ano
de Maluf que elegeu seu sucessor, Pitta. Neste
mesmo período aprova-se a LDB que sugere
a implantação de ciclos para dar respostas à
exclusão e ao fracasso escolar.
Nas demais instâncias legais a política
de adoção de ciclos também é reforçada como
no PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais),
já o colocava como possibilidade de uma melhor distribuição dos conteúdos ao longo da
vida escolar do aluno, ou então, no PNE (Plano
Nacional de Educação) que, justificava-se, pelo
fato de permitir uma elevação geral no nível de
escolaridade e redução das desigualdades sociais e regionais.
O mote maior da discussão é o ensino
público gratuito, no entanto as leis regem todo
sistema educacional, portanto, no que concerne ao ensino privado, tem sua origem vinculada a Igreja Católica, que tinha mais domínio
sobre a educação que o próprio Estado, pode-se dizer que a educação era elitista, deixando
uma parcela da população sem esse direito.
Os ideais educacionais estão diretamente relacionados com o processo de urbanização, e sendo o Brasil, um país que passou
por uma industrialização/urbanização tardia,
pode-se dizer que a educação nacional só
começa a atingir uma parcela maior da população com o fortalecimento das cidades e as
necessidades criadas a partir daí.
Ainda hoje percebe-se uma diferenciação da educação nos campos e nas cidades,
porém essa mudança estrutural no cenário brasileiro fez com que o Estado passasse a estruturar o sistema educacional. Contudo fica cla1217
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ro que durante muito tempo a educação ficou
segregada a uma elite vinculada a Igreja que
possibilita o aprendizado, sendo um sistema
exclusivo, privado e direcionado.
Na história econômica brasileira tem-se
alguns momentos interessantes, como o milagre econômico (1969-1973), no qual ocorreu
uma aparente melhora na qualidade de vida de
uma parte da população, no entanto na década de 80, temos uma grande crise, com isso
observa-se uma migração de alunos para escola pública - o mesmo observa-se hoje com a
crise gerada pela pandemia da Covid 19.
Esse processo revela duas realidades:
uma associando o poder aquisitivo a qualidade
de ensino, e outra, a falta de preparo da rede
pública para receber uma grande quantidade
de alunos, tal constatação colabora com uma
leitura positiva da escola particular baseada na
desqualificação do ensino público, sugerindo
um descompromisso por parte do Estado, entende-se que não houve uma política educacional em massa e de qualidade, o que não
observamos nem na atualidade haja vista os
índices que o Brasil atinge nas avaliações de
aprendizagem.
A lei 11.274/2006 que obriga o ensino
fundamental de nove anos, sancionada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alterou a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica
para aumentar a escolaridade mínima de oito
para nove anos no ensino fundamental, mudando novamente a nomenclatura - Etapa de
ensino - Educação Infantil - Creche: Faixa etária
- até 3 anos de idade - Pré-escola: Faixa etária
– 4 e 5 anos de idade.
Etapa de ensino - Ensino Fundamental
de nove anos - até 14 anos de idade. Anos
iniciais - Faixa etária de 6 a 10 anos de idade duração 5 anos. Anos finais - Faixa etária de 11
a 14 anos de idade - duração 4 anos. Em São
Paulo, a implantação ocorreu a partir de 2009,
com a deliberação CEE nº 73/2008, publicada
na Resolução SEE de 07/04/2008.
Este novo sistema escolar interfere em
uma série de aspectos, reformula o desenho
curricular, a composição das turmas, a concepção de conhecimento e a teoria da apren-

dizagem, e principalmente, o processo de
avaliação. Todos estes aspectos trazem novas
formas de ordenação do tempo e do espaço
na escola que permitem mais uma organização administrativo econômica do que uma proposta inovadora de concepção da organização
escolar.
Após duas décadas do início do sistema de Progressão Continuada, há muita discussão entre os professores e algumas questões são levantadas: o desestímulo dos alunos,
o aumento no grau de indisciplina, o que não
permite mais um parâmetro de limites para os
alunos. O professor, por sua vez, não possui
nenhum respaldo. No entanto, a pergunta que
se coloca é: qual era a base de respaldo, a
lógica era da repressão ao aluno por meio da
avaliação, que tinha como princípio pensar no
produto e não no processo?
O fato é que, para uma boa parte dos
professores, a escola se tornou insuportável
desde a inserção da Progressão Continuada,
e a aprendizagem que já era mínima transformou-se em algo insignificante.
Porém, segundo Siqueira e Mitrulis
(2001), temos entre os intelectuais mais adeptos do que opositores, mas entre estes últimos
a argumentação central é que a Progressão
Continuada escamoteia a falta de aprendizagem por meio de dados ilusórios de aprovação, os professores são responsabilizados integralmente pelo sucesso ou fracasso do aluno,
isentando as demais instâncias e desse modo,
há uma centralização do processo pedagógico.
O estudo se insere na hipótese de que
a escola pública paulista não retoma a função
social do ensino que era de socializar o conhecimento básico da humanidade. A lógica posta
é a da possibilidade de redução de custos com
os alunos, a produção de dados de melhorias
da educação, e enfim, impondo o significado,
de maneira clara, o conceito de Estado neoliberal que implantou os ajustes estruturais.
É a isso que se deve a justificativa de
um aluno estando na 8ª série (atual 9ºano) não
saiba ler nem escrever, ou mesmo, àqueles
que se enquadram no chamado analfabetismo
funcional. A aprendizagem onde estará?
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Com a implantação da progressão
continuada podemos refletir sobre a gerência
da escola moderna, ressaltando que o termo
“moderno”, contrapõe-se ao “tradicional”. Entretanto, o termo moderno foi cunhado pelos
tradicionalistas europeus para designar, de forma irônica, os simpatizantes e promotores de
inovadores. O moderno está ligado à inovação
e pressupõe uma oposição.
A inovação, por sua vez, relaciona-se a
crises, que representam desafios e é respondendo a eles que surge o moderno. Pensando
sobre o moderno, quatro fatores se destacam:
o tipo de estrutura e de cultura tradicionais; o
momento histórico em que teve início a modernização, as características da gerência modernizadora e a sequência em que se apresentam
as crises.
Falando especificamente no desenvolvimento da Escola brasileira, esta estrutura tradicional consiste em um legado jesuítico, que,
apesar de possuir contribuições metodológicas inequívocas à educação mundial, também
nos deixou traços de autoritarismo e academicismo, recheados de uma cultura burguesa
bacharelesca, preocupada com o bem-falante
“doutor” de reluzente anel no dedo.
Associada a um sistema escolar miserável, na forma e no conteúdo, com seus
noventa por cento de analfabetos no início do
século, esta estrutura tradicional nos trouxe um
ensino dualista, bifurcado, onde ricos e pobres
raramente se misturam. Escola pública de qualidade, quando tivemos, foi para poucos. Com
as construções de inúmeras escolas a qualidade cai, distanciando ainda mais aqueles que
têm recursos daqueles que não os possuem, e
uma migração para escola particular.
O momento histórico em que a modernização da escola brasileira surge constitui o
chamado “movimento escolanovista”, iniciado
na década de 1920. Caracterizado pela pregação de um ensino essencialmente experimental, onde o aluno é sujeito do processo educativo, este movimento jamais logrou contagiar a
maioria das escolas, permanecendo, até hoje,
como um discurso impenetrável em boa parte
das escolas públicas e como mero “marketing”

em outras tantas, particulares, especialmente
na esteira das ideias construtivistas do suíço
Jean Piaget. As crises continuam de forma cíclicas, trazendo à tona psicologismo, sociologismo, biologismo, tecnicismo, que vão e vêm.
É necessária uma reflexão sobre qual
a concepção que se tem de educação, e se
deseja mudá-la, não adianta assumir determinadas ideias, se a prática é diversa ou mesmo contrária a nova concepção, por exemplo,
uma concepção centralizadora e/ou autoritária
não pode conviver com metodologias grupo lizantes e de decisões descentralizadas. Desta
forma, falar em grupalização sem uma reflexão
séria é escamotear problemas. Isto posto, surge a pergunta: Existe clima para mudança e
ademais, mudança puxa mudança, mas como
operacionalizar?
Ao analisar o Fórum de Debates de
2002, busca-se compreender as indagações
sobre o desenrolar da implantação da progressão continuada.

UM DEBATE SOBRE A PROGRESSÃO
CONTINUADA
Em 1998 foi implantado no estado de
São Paulo o sistema de progressão continuada,
dividida em dois ciclos: Ciclo I (1ª à 4ª série) e
Ciclo II (5ª à 8ª série). Passados 4 anos dessa
implantação, em junho de 2002, a Secretaria
Estadual de Educação realizou um Fórum de
Debates intitulado “Progressão Continuada:
Compromisso com a Aprendizagem”.
Para esse estudo três palestrantes foram selecionados para terem suas ideias analisadas, com o intuito de estabelecer um diálogo com as hipóteses suscitadas nesse estudo,
são eles:
• Gabriel Chalita – Secretário Estadual de Educação (2002)
• Mário Sérgio Cortella – Prof. Dr. da
Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo
• Maria Izabel Azevedo Noronha –
Presidente da Apeoesp
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O secretário Chalita abriu o ciclo de
discussões defendendo o sistema de Progressão Continuada, como um processo educativo democrático, onde visa a participação da
sociedade, uma comunhão entre professores,
alunos, pais, direção, dirigentes, etc.
A palestra teve o seguinte título: “Progressão Continuada – Espinha Dorsal da Política Educacional”, foi a idealização do projeto,
propondo uma abertura sem oferecer ferramentas que resultam em grandes mudanças.
Para nortear a sua teoria ele se apoia em dois
célebres pensadores, Sartre e Dostoievski.
Relacionado ao primeiro, cita a inquietação do ser humano em construir sua história a partir de um conceito que a existência é
individual, o que acabava gerando três questões humanas: a angústia de ter que escolher o
tempo todo e até cita: “o ser humano está condenado a liberdade”, o desamparo por saber
que ninguém pode ajudá-lo ou escolher por ele
e o desespero que essa situação acarreta.
Já em Dostoievski, argumenta que nós
não imaginamos o que somos capazes de fazer e não fomos educados para fazer o que
deveríamos. Somos muito mais condicionados
do que educados, acabamos por reproduzir
papéis. Segue um recorte da fala de Chalita
transcrita da palestra e presente no site:
Tanto Sartre quanto Dostoievski sonhavam com uma
educação libertadora que levasse o ser humano a construir a sua própria existência, a partir do conhecimento
que ele deveria ter de si próprio, a partir da construção
de uma história que pudesse ser individual, embora
fosse coletiva. Nós somos animais políticos. Nós somos seres sociais. Talvez, o desafio da educação do
nosso Estado ou o desafio da educação do mundo
seja como formar esses humanos (CHALITA, 2002).

Chalita constrói seu discurso baseado
nessas ideias para ressaltar que o ser humano deveria construir sua história individual, embora coletiva. Refletir sobre entrar no universo
dos alunos, buscar no cotidiano deles bases
para reformulação da educação, retomando
Sócrates e Platão para enfatizar a questão da
aprendizagem significativa, que seria perceber

se aquilo que propomos ensinar vai fazer sentido dentro da realidade que os alunos se encontram.
Isso sugere uma ruptura com todo o
sistema educacional vigente, neutralizando a
avaliação “autoritária”, e inúmeros outros conceitos que fazem parte da história escolar existente, para tanto é imprescindível a valorização
do educador, porque afinal, quem estará em
contato com os educandos e todas as práticas sugeridas, serão eles, da necessidade de
existir um investimento na capacitação desse
professorado e auxílio pedagógico embasado
em todas essas novas concepções sobre educação:
A escola tem a cara do diretor, mas quem está todos os
dias na sala de aula é o professor. A prática e a liberdade
de atuar são do professor. Por isso, é preciso dar-lhe o
instrumental, apoio e incentivo para que ele se valorize,
resgate a auto-estima; que encontre elementos internos
para fortalecer sua relação com o aluno. Volto a Sartre e a
Dostoievski: ninguém dá o que não tem (CHALITA, 2002).

No que se refere ao papel dos pais,
o secretário cita uma situação onde o responsável se preocupa em conseguir identificar no
boletim o rendimento do seu filho, pois as notas são substituídas por conceitos (PS, S, NS)
o boletim era visto como um termômetro, o pai
percebia se o filho ia bem ou mal pela cor apresentada, no caso só sabia que estava doente,
mas não sabia qual era a doença. Uma outra
preocupação era que após quatro anos de escolarização o aluno continuava, semianalfabeto
ou analfabeto.
Para essas duas situações o secretário
justifica da seguinte maneira: o pai não deve se
preocupar apenas com o boletim no final das
avaliações, mas sim com toda a construção da
aprendizagem, envolver-se no processo, na segunda a questão está em saber o porquê dele
não aprender.
Não se discute os problemas pontuais
encontrados nas escolas após dois anos da
implantação, por exemplo, lidar com as dificuldades de aprendizagem, ou de qualquer outra
espécie numa sala superlotada, ele diz que é
possível, mas não diz como,
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E o professor consegue acompanhar esse processo. Claro, sempre haverá alguma desculpa: “Ah, mas
vai fazer isso com quarenta alunos na sala de aula”.
É, dá para fazer com quarenta alunos em sala de
aula. ‘Vai fazer isso com trinta e cinco’. Dá para fazer com trinta e cinco alunos sim (CHALITA, 2002).

Finalizando o pensamento, o palestrante relata sobre a diferença entre escolas que o
diretor conhece e tem aproximação com a comunidade daquelas que isso não ocorre, sendo um ponto que faz diferença para o funcionamento da escola e a aprendizagem efetiva.
As questões colocadas nesta palestra
são cruciais para pensarmos a política educacional empregada no Estado de São Paulo,
compreende-se a necessidade de respeitar-se
o tempo de cada aluno, a individualidade, no
entanto o que se discute quais inovações metodológicas e de recursos serão utilizados para
que esse processo seja efetivado, no entanto,
passado duas décadas da implantação desse
sistema a realidade não é tão diferente. O que
podemos analisar nos números abaixo.

O Ideb foi criado no ano 2015, pelo Ministério da Educação, para avaliar a qualidade
do ensino fundamental e do ensino médio, a
nota é de 0 a 10, levando em consideração o
desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática, a avaliação acontece a cada
dois anos.
Podemos observar que os índices do
estado de São Paulo, muitas vezes não ultrapassam a média 5 no ensino médio, evidente
que não se baseia a qualidade apenas por tal
índice, mas é significativo. Levando em consideração, que o índice passou a ser avaliado,
aproximadamente, 17 anos após a implantação do sistema de Progressão Continuada.
Na sequência Mário Sérgio Cortella ministrou uma palestra cujo tema era: “Aprendizagem em Ciclos – Repercussão da Política
Pública voltada para Cidadania”. Começa comparando seu processo de alfabetização com o
de um suposto Cícero, que viveria numa cidade do Sertão.
Cortella nasceu e cresceu no Paraná,
conheceu a vida rural e urbana, foi alfabetizado
com a cartilha “Caminho Suave”, que num certo momento trazia a seguinte frase como ponto
de partida para explicar algo – “Eva via uvas”.
Para Mário, era claro, ele também via uvas, e
no caso de Cícero, não era algo do seu cotidiano e por consequência, ele não entendia,
e ninguém se dava conta disso e acabou por
passar por cima dessas questões, porque não
alfabetizar Cícero com aquilo que lhe é comum.
Com esse exemplo, Cortella, crítica o
que chama de “pedagocídio galopante’’ que
gera adultos frustrados profissionalmente, intelectualmente, etc. Segue trechos dessa passagem de Cortella (2002):
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Em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, Eva via uvas
na cartilha e Cícero não as via. Uva era uma realidade estranha à realidade dele. Qual foi a consequência?
No final do ano, Cícero foi reprovado. Qual foi a saída
pedagógica dada? Fazer de novo a mesma série, com
a mesma cartilha, vendo Eva as uvas que Cícero não
via. Resultado: ele foi retido pela segunda vez. Qual
foi a grande saída que nós especialistas em educação
demos? Ele fez, de novo, a mesma série, com a mesma
Eva que via as uvas que ele não via. Consequência
final: Cícero saiu da escola. Talvez, até, o pai o tenha
tirado da escola com o argumento: ‘Meu filho, você
não vai para o estudo, vá trabalhar’. Pode ser que um
de nós tenha dito: ‘Esse aluno é burro. Ele não consegue aprender’. E, aí, ele saiu (CORTELLA, 2002).

A organização por disciplinas e por
séries vem desde a época medieval, nas primeiras organizações de natureza católica. Então, o papel do professor muda porque ele não
tem que adaptar os alunos a uma convenção,
e sim conviver e buscar na realidade próxima
do aluno os elementos para a construção do
conhecimento.
No entanto, o que Cortella apoia é a
estrutura de três Ciclos. Faz objeção quanto a
forma que está na LDB, de dois Ciclos exclusivamente, considerada arriscada, inclusive em
relação ao tempo de maturação e à possibilidade de eventuais desvios de rotas, que existem
e se encontram nas nossas atividades diárias.
Segundo a proposta que Cortella defende e que vigorou em sua gestão, a mudança no ensino fundamental consistiria em alterar
de 8 anos e 8 séries, para 8 anos e 3 séries,
a duração da série passa a ser ciclo; as notas
mudam para conceitos; a retenção seria por
faltas (contadas por ano e não por ciclo) e a
jornada do professor mudaria também, mas
não houve sequência com o fim do mandato.
Antes de implantar o novo sistema houve preocupação com:
• Orientação curricular;
• Alterar jornada de trabalho do professor;
• Movimentar as comunidades também num trabalho de avaliação do
que vinha sendo feito.
Dificuldades encontradas:
• Mudar na rede uma concepção que
já estava instalada;
• Convencer as pessoas que os ciclos são bons, e não, vencê-las;
• Mostrar que a intenção é reorientar
o processo.

Cortella, diz da educação como um crime perfeito só com vítimas, sem culpados, então argumenta a respeito da cidadania, a educação como resgate disso, no entanto, fala que
não estamos resgatando a cidadania, porque
na realidade ela nunca existiu, o processo é de
construção através da educação.
Quando entra na questão dos Ciclos,
afirma Cortella (2002) “A finalidade dos ciclos
não é facilitar a aprovação. A finalidade dos ciclos é dificultar a reprovação burra, aquela que
acontece por falha da nossa organização ou
da nossa estrutura. Portanto, há sim um vínculo
direto entre a educação em ciclos de aprendizagem e a formação de cidadania, mas não,
evidentemente, do modo que se encontra”.
A ideia de ciclos começou quando
Paulo Freire era secretário e teve continuidade
com Cortella, que o sucedeu, ele confessa que
houve dificuldades na execução da proposta,
na compreensão por parte da sociedade, e em
geral, na própria estrutura escolar.
A implantação do novo sistema mexe
em todas as esferas da educação, a grande
barreira aparece quando ela se depara com a
Finalizando seus argumentos Cortella,
identidade docente, algo que foi construído his- insiste que não devemos ignorar a ideia de citoricamente, a possibilidade de autoridade, a clos, temos que realizar uma experiência séria
imagem docente.
antes de descartá-la:
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Por isso, quando se trata de política educacional, é claro,
deve haver clareza para onde se deseja ir. A quem não
sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Seja seriação, seja ciclo, seja promoção, seja decreto, seja o que
for. No entanto, se há uma perspectiva de construção da
cidadania, de não vitimar ainda mais imensas massas de
nossa população, é necessário repensar e discutir certas questões. E isso exige paciência (CORTELLA, 2002).

Progressão Continuada ou “Aprovação Automática”? Esse foi o tema tratado por
Maria Izabel Azevedo Noronha, a terceira palestra selecionada para dialogar com as questões suscitadas nesse estudo, ou seja, o que
se buscava com a implantação do sistema de
Progressão Continuada e como ele foi avaliado
nos seus primeiros anos.
No início são citados os artigos 205 e
206 da Constituição que garantem o direito à
educação a todo o cidadão e também onde
aparece na LDB a questão sobre a Progressão
Continuada seção III, art. 32, inciso IV, prevê
que:
§ 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

Maria Izabel cita esses artigos para demonstrar sua insatisfação com o rumo que a
progressão continuada está apresentando em
São Paulo, argumenta que a instituição dos ciclos bem como a progressão continuada, são
previstas na LDB como possibilidade abertas
aos sistemas de ensino e às escolas do ensino
fundamental e não uma obrigatoriedade.
Segundo Noronha (2002), no que se
refere às medidas concretas para sua efetivação destacam-se os pontos abaixo, retirados da Revista de Educação nº 13 Apeoesp
abril/2001- Progressão Continuada ou Aprovação Automática:

• Participação dos professores e da
equipe escolar como um todo na
elaboração da proposta pedagógica das escolas introdução gradativa
dos ciclos;
• Garantia do funcionamento do Conselho de Escola como espaço efetivo de decisão das questões pedagógicas;
• Apoio técnico-pedagógico às equipes escolares para discussão/encaminhamento de soluções, dos
deslocamentos que essa sistemática requer;
• Profunda discussão e elaboração
coletiva de propostas de como será
realizada e qual o sentido da avaliação nos ciclos;
• Discussão e elaboração coletiva de
propostas metodológicas para trabalhar o processo de ensino-aprendizagem;
• Elaboração de um projeto racional
de implantação dos ciclos, com etapas de avaliação/controle/correção
de rumos; discussão com a comunidade (conselho escolar, alunos e
pais) sobre o significado do ciclo e
como ele pode contribuir para que
funcionem como medida de inclusão escolar.
Ela concorda que a progressão continuada é inerente a um processo político-pedagógico que visa a democratização da educação e rompe com a prática vigente durante o
regime militar, na qual a avaliação dos alunos
era utilizada para reafirmação da autoridade do
professor sobre os alunos.
A avaliação deve ser um instrumento
de potencialização do aprendizado, orientando
os professores quanto à necessidade de maior
atenção em relação aos conteúdos envolvidos.
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Maria Izabel critica o sistema, afirmando que tal como vem sendo realizado, resulta
na “aprovação automática”, os alunos são promovidos aos ciclos seguintes sem que tenham
absorvido os conteúdos ministrados e, portanto, sem que lhes tenha sido assegurado o direito de acesso ao conhecimento historicamente
acumulado e o instrumento necessário ao sucesso escolar e a seu progresso profissional e
social.
Apresenta alguns dados obtidos através de uma pesquisa realizada em conjunto pela USP, Unicamp e Centro de Estudos e
Pesquisas, subseção do Dieese e Coletivo de
Formação nº 13, da Apeoesp. Envolveu 10 mil
professores da rede.
• 87,1% acreditam que essas inovações não melhoraram a aprendizagem dos alunos;
Especificamente sobre Progressão
Continuada, tal como está sendo realizada:
• 93,3% não reconheceram um aumento do interesse dos alunos pelo
conteúdo ministrados;
A listagem de dados é extensa, aqui estão alguns para ilustrar. Maria Izabel considera
essa geração perdida, porque não tiveram seu
direito respeitado, direito ao conhecimento que
deve ser garantido como patrimônio de todos
os cidadãos, e acrescenta que para resolver
os impasses, em primeiro lugar deveria haver
a compreensão que a progressão continuada
não pode ser imposta de forma centralizada
pelas autoridades educacionais.
Em sua concepção a primeira medida
a ser tomada é a suspensão da “aprovação
automática” e a promoção de amplo debate
visando à completa revisão do sistema avaliativo na rede estadual de ensino. E para a implantação da Progressão Continuada, além de
retomar a concepção original, outras medidas
devem acompanhá-las. São elas:

• Estruturais – número máximo de
alunos por sala, sala-ambiente equipadas, laboratórios, biblioteca, etc;
• Profissionais – redução da jornada
do professor sem redução de salário, ampliação do horário de HTPC;
• Efetiva autonomia das escolas –
para elaboração, desenvolvimento
e implementação do projeto político-pedagógico.
Maria Izabel termina expondo que o
objetivo do texto não é fechar propostas, nem
esgotar o tema, mas sim debater sobre o assunto.
Com base nas palestras acima, onde
Cortella enfoca a divisão em ciclos, Maria Izabel coloca avaliação em questão e Chalita reconhece as falhas do sistema e se propõe a
rever propostas.
Passados dezoito anos, podemos
identificar que houve uma ruptura de paradigmas no sistema educacional relacionada tanto com a seriação quanto a forma de avaliar
as menções dos alunos, uma nova mudança
ocorreu em 2006, quando o ensino fundamental passou para 9 anos, e as notas a partir do
sexto ano passaram a ser de 0 a 10.
No entanto, essas mudanças não refletiram em aprendizagem direta, os problemas
continuam presentes nos índices de qualidade do ensino público, particularmente, em São
Paulo, foco deste estudo. Na educação municipal, temos os 3 ciclos divididos em 3 anos, no
estado, não há divisão, e o ensino geralmente
acontece em unidades diferentes, do 1º ao 5º
ano, muitas vezes em escolas municipais e do
6º ao 9º ano, em escolas estaduais.
O que causa uma quebra da continuidade não havendo muitas vezes diálogo entre
as unidades. Diante dessa realidade ainda estamos buscando metodologias para melhorar a
aprendizagem dentro do sistema educacional
vigente.
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No Fórum, muitas questões foram lePROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
vantadas, incluindo a avaliação, que é o foco
de discussão entre educadores, com uma amO estudo foi realizado com base bibliopla bibliografia sobre o tema como cita Bertag- gráfica de caráter descritiva e analítica com obna (2003):
jetivo de responder algumas indagações que
Ao se deslocar a discussão central da educação do perpassam a política educacional do estado de
processo para o produto, para a avaliação e seus re- São Paulo há duas décadas para estabelecer
sultados (neste sentido é um alerta não somente para os critérios e a condução da pesquisa utilizoupolíticas educacionais de cunho neoliberal, mas qual- -se como aportes Barretto e Mitrulis (2001),
quer política educacional necessariamente não pode Bertagna (2003) e Alavarse (2002), além das
tomar como central a avaliação e os resultados, dei- palestras de Chalita (2002), Cortella (2002) e
xando a discussão dos fins da educação como se- Noronha (2002) que trazem grande contribuicundário), se inviabiliza uma mudança significativa ção em seus trabalhos para reflexão da temátina concepção e na cultura da avaliação e da educa- ca proposta no presente artigo.
ção e desta com as relações escolares concretizadas nas práticas pedagógicas (BERTAGNA, 2003).

Nesta pesquisa foram analisados artigos, leis, trabalhos acadêmicos, teses, fóruns
A avaliação tem um papel relevante na de discussão que tem por finalidade lançar luz
progressão continuada, no entanto, enfatiza o sobre os questionamentos inerentes ao tema
processo de ensino-aprendizagem ressaltando agregando sugestões e reflexões.
a importância da recuperação, inclusive contínua, para lidar com a aprovação/reprovação,
O fato de estar analisando um sistema
educacional vigente torna o trabalho rico em
possibilidades, fomentando a discussão sobre
O regime de progressão continuada deve garantir a ava- os impasses que surgem no cotidiano da ação
liação do processo de ensino–aprendizagem, o qual deve educacional, mostrando a importância de manser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir ter o diálogo para aprofundamento das análises
de resultados periódicos parciais e, se necessário, no buscando caminhos para melhorar as práticas
final de cada período letivo (SÃO PAULO, , 1997, p. 12). e estabelecer um sistema de ensino eficaz.
Muito se discute sobre o caráter da avaliação ao se tornar uma ferramenta de punição,
sendo muitas vezes causadora de constrangimento, no entanto, trata-se da maneira que a
sociedade utiliza para selecionar os indivíduos,
esse não é o papel da avaliação na escola, e
sim ser base para a formação e diagnóstico de
defasagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo propôs uma análise do sistema educacional vigente no estado de São Paulo, a
progressão continuada, a partir das discussões realizadas nos primeiros anos da sua implementação, tendo como base as ideias discutidas no Fórum “Progressão Continuada: Compromisso
com a Aprendizagem”, ocorrido em 2002, e amparado por autores que estudaram o tema no
mesmo período em questão Barretto e Mitrulis (2001), Bertagna (2003) e Alavarse (2002), a
questão era compreender o que se pretendia com essa nova perspectiva educacional, quais seriam os benefícios e os problemas que estariam sendo enfrentados com essa nova organização,
três palestrantes se destacaram por trazerem visões contrárias ou complementares.
Gabriel Chalita, secretário da Educação, na época, defendeu o sistema como uma forma
de diminuir o fracasso escolar, que pra ele se apresentava nos índices de reprovação e evasão
escolar, no entanto algumas perguntas ficaram sem maiores esclarecimentos e perduram na atualidade, como a questão da avaliação, que perdeu o caráter eliminatório para reprovação, mas
ainda perdura nas avaliações externas, como classificatória, o que pode ser constatado nos fatores que contribuem para o índice do Ideb, o termômetro para educação no estado, atualmente.
Mário Sérgio Cortella, defende a organização em ciclo, no entanto pondera sobre sua
implantação, enfatiza a necessidade de formação dos profissionais da educação, reestruturação
da jornada de trabalho docente, discussões sobre avaliação e alcançar a comunidade pelo convencimento de que os ciclos são bons, ou seja, realizar uma política séria, antes de descartá-la,
Maria Izabel Azevedo Noronha, representante do sindicato APEOESP, questionou o rumo da
progressão continuada, que da forma como estava sendo conduzida, se reduzirá a “aprovação
automática”, e que para sua continuidade seria necessário um amplo debate e uma reestruturação, assim como defendeu Cortella. Passados duas décadas de vigência do sistema de progressão continuada, ainda enfrentamos muitos impasses e desafios, em relação principalmente
a avaliação de aprendizagem que se desdobra em diagnóstica e formativa e esbarra na classificatória, pois o que se prega nas instituições educacionais não é a mesma que se encontra no
mercado de trabalho por exemplo, recordando que uma das funções da escola é preparar para
o trabalho, dando recursos para que os alunos formados possam ter oportunidades, uma vitória
importante é a permanência do aluno na escola, que teve aumento nos últimos anos.
No entanto, a qualidade do ensino não avançou em grande escala, em alguns momentos e regiões, até regridem, levando em consideração as estatísticas do Ideb.
Como em todos os trabalhos e explanações analisadas o objetivo não era fechar a
discussão, mas o contrário, abrir e ampliar, em se tratando de um sistema ainda em vigor, há
muito o que discutir, experimentar, avaliar entre outras coisas para que se possa alcançar uma
educação de qualidade para um estado com tamanha demanda e visibilidade como é o estado
de São Paulo.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E SEU LUGAR NA ESCOLA

RESUMO: A escola é um espaço importante de socialização e desenvolvimento da criança como
indivíduo e também como ser agente de mudanças sociais. A Educação Física, desta forma,
tem tentado garantir seu espaço nesse contexto do “existir” dentro da escola. O presente artigo tem como objetivo refletir as mudanças de status da disciplina durante os anos, principalmente na concepção de importância dentro da escola pelos professores de outras disciplinas
e a gestão escolar, e também para compreender sobre o seu reconhecimento no processo de
desenvolvimento pleno dos alunos.

Palavras-chave: Educação Física; Escola; Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

A

educação, em geral, possui um papel decisivo na conformação da sociedade
evitando sua desagregação e, mais do que isso, garantindo a construção de uma
sociedade mais igualitária (SAVIANI, 2006).

De acordo com Gonçalves (1997), a educação é uma prática pela qual se pretende
atuar sistematicamente sobre indivíduos e grupos sociais, com a intenção de possibilitar a formação de sua personalidade e sua participação ativa na sociedade. Medina (1996) reforça essa
afirmação, de que a educação se localiza como processo pelo qual os seres humanos buscam
desenvolver todas as suas potencialidades, sempre no sentido de uma auto realização, em conformidade com a sociedade em geral.
A escola, dessa forma, pode ser um espaço privilegiado para a socialização da criança,
pois ela tem a oportunidade de aprender as regras de convivência com as outras crianças, e
desenvolve atitudes e valores em um mundo moderno onde se vê, cada vez mais, uma redução
dos espaços de convivência e de encontro.
Já a Educação Física neste contexto relaciona-se diretamente ao movimento do ser humano, e isso implica uma atuação intensa sobre o homem como ser corpóreo e motriz, abrangendo as formas de atividades físicas servindo como função socializadora, que contribui para
a adaptação do aluno à sociedade, e principalmente para a formação dele como agente de
mudanças sociais (GONÇALVES, 1997).
O autor (1997) diz que o objetivo da Educação Física, e a Educação em geral, é propiciar
o desenvolvimento da autonomia, autoconfiança e a cooperação, a criatividade e a sociabilidade. Apresenta-se assim, uma unidade da educação em geral para um fim em comum.
Infelizmente, percebemos que o status da Educação Física é frequentemente mais baixo
que o de outras disciplinas lecionadas nas escolas, apesar do conhecimento sobre a importância da disciplina, pois ela lida e atua nas camadas mais profundas da personalidade, onde se
formam as aspirações e inclinações pessoais.
Ela é muito subjugada em detrimento às outras matérias, pois ainda permanece o preconceito em relação ao estudo e ensino do movimento. Não há, via de regra, uma integração
entre a Educação Física e as outras competências (BORGES, 1998).
O homem, enquanto ser total, não pode prescindir da inteligência nas suas ações, inclusive motoras, e é muito difícil - senão impossível - estabelecer limites entre a aprendizagem
motora e a intelectual. Quando acontece a primeira, seguramente está ocorrendo a segunda, e
a atividade física, havendo de ser aprendida, não pode ser considerada unicamente no plano
motor, ela apresenta também valores intelectuais (OLIVEIRA, 2004).

1230

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Nesse aspecto que reside a grande diferenciação entre as disciplinas lecionadas e a
Educação Física, em que se pese o fato de ser a matéria com seus aspectos de ensino-aprendizagem direcionada a uma forma de desenvolvimento do intelecto-corpo mais voltada para fora
da sala de aula, através do movimento.
No setor da educação, a disciplina Educação Física sempre foi tratada como uma espécie de primo pobre da educação. É importante salientar que não é um equívoco, mas sim uma
maneira de como nossa civilização trata as coisas materiais, especialmente aquelas ligadas ao
corpo.
Castellani Filho (2006) afirma ainda que aqueles que se dedicam ao estudo, associando-a ao contexto educacional mais amplo, lutam contra o preconceito daqueles que a percebem
como elemento menor no currículo escolar.
De acordo com Peruchi (2000), a Educação Física é mais que a prática de esportes,
pois ela visa uma forma global nos aspectos emocional, afetivo, motor e psicológico.
A possibilidade de que a Educação Física seja vista apenas como atividade do corpo e
não da mente deve ser negada, pois se em princípio ela aponta apenas para o físico, ela trabalha
o ser humano em sua totalidade (SANTIN, 1987).
Ressalta-se, assim, a grande importância de se existir a Educação Física integrada à
educação básica, pois ela dá possibilidades importantes e variadas formas de desenvolvimento
e conhecimento para a criança levar para toda sua vida.
Esse artigo tem como objetivo refletir sobre a integração da Educação Física no contexto
escolar, e as dificuldades encontradas pela disciplina para um reconhecimento de sua importância no desenvolvimento pleno dos alunos.
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e saúde do corpo eram questões secundárias
tinham eco entre a maioria intelectual do país,
Esta é uma pesquisa bibliográfica, que o que pode ser o porquê da Educação Físitem como aportes os trabalhos de Castellani ca brasileira ser tratada hoje como disciplina à
parte nas escolas (CASTELLANI FILHO, 2006).
Filho (2002); Medina (1996); Freire (2003) entre outros, que refletem o lugar da educação
Com o advento da Lei de Diretrizes e
física no contexto escolar até o final dos anos Bases de 1996, houve uma nova visão da Edunoventa, e início deste século.
cação Física como componente curricular da

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

educação básica. Nessa atual concepção, foA EDUCAÇÃO FÍSICA E A ESCOLA
ram incorporadas às práticas corporais como a
dança, a ginástica geral, jogos e lutas, além do
A história da integração da Educação esporte, para exercer seu papel de contribuir
Física ao currículo das escolas do país data de na formação integral do aluno.
1939, no Estado Novo, quando Getúlio Vargas
assinou decreto introduzindo o curso na UniA Educação Física está prevista, atualversidade do Brasil no Rio de Janeiro.
mente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) como um componente
O curso foi aceito mais por imposição curricular da Educação Básica. Portanto, ela
do governo, pois já havia naquela época o pre- deve estar integrada à proposta pedagógica
conceito de que a Educação Física era assunto da escola, ajustando-se às faixas etárias e às
exclusivamente muscular, e não intelectual, e condições da população escolar.
por isso não merecia abrigo nos institutos acadêmicos (CASTELLANI FILHO, 2006).
E isto porque a Educação Física é provavelmente a disciplina que reúne as maiores
O autor acima credita esse preconceito possibilidades de influência na formação do
ao período colonial, pois as atividades físicas ser humano como pessoa, pois trabalha com
eram associadas à ideia de trabalho manual, o comportamento integrado do indivíduo (DANtipicamente atividade escrava à época, não re- TAS, 1987).
lacionada à elite que era afeita aos trabalhos
Os alunos, dessa forma, esperam dos
mais intelectuais.
educadores um espaço aberto não só para as
trocas de conhecimento gerais, mas também
Esta afirmação é lembrada por Darido para a partilha de experiências vivenciadas, e
(2003) que cita o modelo militarista, onde a o professor de Educação Física acaba fazendo
educação física era usada basicamente para este papel (SANCHEZ, 1999).
fundamentação e a formação de pessoas disciplinadas e indivíduos “perfeitos” fisicamente,
Aliás, no entendimento de Silva (2005)
o que nos remete também a eugenia (positivis- dizer que a educação física é importante pormo).
que faz a criança usar a energia excedente ou
porque desenvolve a disciplina, o companheiA Educação Física ficava sob respon- rismo, a responsabilidade, não chega a consabilidade da Divisão de Educação Física no vencer ninguém de sua importância na escola.
Ministério dos Negócios da Educação e da Isso tudo é muito vago e discutível.
Saúde Pública em 1939, e isso talvez possa
Esta integração vem sendo dificultada
explicar o distanciamento entre esta área e as por vários fatores. Negrine (1977) explica que,
demais licenciaturas (PERUCHI, 2000).
já naquela época, embora a comprovação da
eficiência na formação do indivíduo, uma parPercebeu-se na construção da história cela de professores e administradores de ensieducacional que a Educação Física recebeu re- no permaneciam não reconhecendo a validade
sistência em sua implementação, pois a ideia da Educação Física no mesmo grau de igualde que o trabalho e o estudo do movimento dade dos demais.
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A negação por parte dos próprios colegas professores de que a matéria não seria tão
interessante e relevante aos alunos quanto a
que escolheram para lecionar pode ser célula
importante para a explicação desta exclusão
docente.
Segundo Castellani Filho (2006), dizia-se que o aluno precisava apenas das disciplinas básicas para sua formação, e que a Educação Física era um esforço a mais que a direção
das escolas teriam que dispender. Este certo
preconceito pela disciplina infelizmente ainda
se encontra em certas opiniões de docentes e
diretores nas escolas de hoje em dia.
De acordo com Santin (1987), a escola
sempre privilegiou a execução intelectual, e o
movimento humano tem pouco espaço nos currículos. Dessa forma, a Educação Física acaba
se submetendo a girar em torno das demais
competências, e sendo colocada à parte das
preocupações pedagógicas da escola. Vale a
constatação de que o processo de desenvolvimento da inteligência humana sempre esteve em constante comunhão com o movimento
(OLIVEIRA, 2004).
Outra questão importante seria de ordem governamental, pois o Estado é quem define os parâmetros e diretrizes que irão guiar o
processo educacional no país. Temos presenciado nos últimos anos a Educação Física sendo incluída e excluída nas grades curriculares.
Esta falta de apoio governamental reflete significativamente no tocante ao envolvimento dos
professores de outras disciplinas e até mesmo
da gestão das escolas com a área de Educação Física, e a importância e o apoio que se
dá a ela ou não.
Tani (1998) diz que é comum discussões acerca do valor educativo do esporte ou a
tentativa de sua legitimação como um fenômeno sociocultural de grande contribuição para
a educação, não diferenciando claramente se
está se referindo à educação no sentido lato ou
restrito (escolarização).

O mesmo acontece quando se discute
a Educação Física na perspectiva da saúde,
ou seja, a possível contribuição da atividade
física sistemática à manutenção e promoção
da saúde.
Muito frequentemente, essa não diferenciação tem levado a educação física a assumir
funções impróprias e a estabelecer objetivos
incompatíveis com a sua real capacidade de
realização (TANI, 1998). Questões importantes têm sido colocadas nos novos documentos
curriculares, e a Educação Física talvez seja a
disciplina que mais tem sido vista e revista durante os últimos anos.
As discussões acerca dos objetivos
da Educação Física, atrelada ao fato de que
sua história está ligada mais à saúde física tem
feito com que a área acabe meio perdida na
escola, e não consiga, de certa forma, abarcar
todos os objetivos que a ela lhe são impostos.
Não se pode esquecer a capacidade
que a Educação Física tem de estimular os conteúdos, a interação entre as disciplinas com os
conteúdos de educação física podem tornar as
aulas muito mais estimulantes para os alunos.
Isso nos remete a Freire (2003) que propõe
uma educação de corpo inteiro, educação esta
que pressupõe corpo e mente indissociados,
valorizando sobremaneira a prática de educação física.
Deve se destacar também o fato de
que o professor, para obter mudanças de interesses, valores e atitudes, deverá não somente formular bem os objetivos da área, mas ter
uma conduta que o leve ao fim planejado. A
Educação Física será sempre subdesenvolvida enquanto continuar exclusivamente voltada
para o físico.
Por exemplo, de maneira geral os professores se interessavam mais em organização
de campeonatos basicamente porque a formação do professor de Educação Física se dava
de uma maneira mais acrítica e com ênfase
a formação esportiva ligada ao rendimento
máximo e seleção dos mais habilidosos, e os
profissionais eram formados na perspectiva do
saber fazer para ensinar (DARIDO, 2003).
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Temos percebido mudanças importantes na formação dos novos professores, se
voltando mais para a cultura corporal do movimento e inserindo outros tipos de atividades
nas aulas, não só olhando exclusivamente aos
jogos desportivos coletivos, que eram a base
da Educação Física até os anos noventa.

Dantas (1987) lembra que o educador
físico sempre foi marginalizado pelos demais
professores, por não julgá-lo em igualdade de
condições intelectuais, e de que este profissional, na maioria das vezes, é requisitado apenas
quando há atividades festivas, o que, infelizmente não é muito diferente nos anos atuais.

Isso nos lembra de que a integração
das disciplinas também tem como centro o
próprio professor de Educação Física e seu
conhecimento a respeito de sua área relacionada à educação. Castellani Filho (2002) diz
que precisamos redimensionar o espectro do
conhecimento a ser conhecido pelos profissionais, de modo a garantir que a cultura corporal
seja apreendida em sua totalidade.

Cabe ao professor, inserir essas atividades conceituadas pedagogicamente dentro de
sua estrutura de trabalho, aliado assim aos objetivos do seu plano anual de ensino. A Educação Física será deixada em paz sempre que se
conformar ao papel que lhe atribuíram: cuidar
do corpo, desde que aceite a ideia de que esse
corpo é uma entidade distinta da razão, da alma
ou do espírito (OLIVEIRA, 2007).

Oliveira (1987) lembra que a Educação
Física parece não fazer parte de uma totalidade, e que acaba se abstendo de influenciar
esta mesma totalidade educativa em que está
inserido. Isso é essencial para se entender a
análise do porquê deste distanciamento da
Educação Física ante as outras disciplinas. Vemos que essa relação está bem mais aberta
hoje em dia do que em anos anteriores, mas
que ainda persiste a ideia de que a área seja
apenas uma forma de “respiro” aos alunos entre as disciplinas “mais importantes”.

Santin (1987) já abria nossos olhos para
que, apesar de toda pregação da interdisciplinaridade, as disciplinas e seus programas e conteúdos são completamente estanques, pois os
professores se comportam como especialistas
mergulhados no seu pequeno mundo, e isso se
aplica também ao educador físico. Compreende-se, de certa forma, que o sistema educacional acaba por “enjaular” as áreas, mesmo que
teoricamente tenha se discutido nos dias atuais
a importância do diálogo entre as disciplinas.

Em outro ponto, também podemos perceber que a área da Educação Física é vista como auxiliar no sistema educacional, seja
como na intenção de melhorar comportamentos dos alunos (aqueles que não se comportam, não vão para quadra) ou mesmo na relação de outras disciplinas.
É interessante, nesse sentido, que a
Educação Física não seja apontada apenas
pela finalidade de ajudar outras matérias, mas
que Educação Física se faça realmente presente na escola. A interdisciplinaridade é muito interessante, mas especificidades da disciplina
devem ser observadas, pois como em todas
as outras ela apresenta suas características
distintas.

É muito importante que haja esta visão de integração, pois Freire (2003) diz que
de modo geral, pouca importância se dá a uma
possível relação entre as atividades da disciplina de educação física e aquelas realizadas em
sala de aula. Se entre estas últimas já não existe
entendimento, quanto mais entre elas – as que
tratam da “mente” e a primeira que trata do “corpo”.
Os conteúdos são realizados porque
cada professor, e cada grupo envolvido na ação
pedagógica dispõe em si próprios, ainda que de
forma rudimentar, dos conteúdos necessários
dos quais se faz parte (LIBÂNEO, 2006). O ato
de ensinar passa-se no pressuposto de que não
exista alguém melhor do que ninguém, mas sim
de que existe envolvimento contínuo entre formadores e formandos, e que há uma moldagem
dos formadores ao que os formandos realmente
precisam em sua realidade.
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E essa remodelagem na relação entre
os próprios formadores é indispensável à atividade docente. Então, o fato de uma disciplina
tornar-se significativa é a vibração que seus
responsáveis colocam no momento do processo de ensino, e não só o valor intrínseco do
seu conteúdo, mas sua relação dialógica. Assim, é necessário que o professor de Educação
Física também saiba da sua responsabilidade
e importância no processo de escolarização
(MEDINA, 1996).
Quando se fala na educação em geral,
diz-se que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que
apreendem e da qual extraem o conteúdo de
aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem, num sentido de transformação
Social (LIBÂNEO, 2004).
Caminhar em busca da legitimação da
Educação Física no sentido de uma transformação social é um objetivo, e a escola também é
responsável pela socialização e sistematização
da cultura, dos conteúdos da Educação Física, por meio de um professor consciente de
seu papel social (XAVIER NETO; ASSUNÇÃO,
2005). Deve-se compreender que a área está
inserida em um contexto educacional, e a escola é o lugar onde se objetiva a germinação
dessas mudanças e transformações sociais.
Como explica Medina (1996), a Educação Física preocupada exclusivamente com
seus objetivos particulares, consequentemente
não pode estar atenta às necessidades mais
importantes. O educador físico deve manter-se
focado em suas atividades, mas não se desprender de sua parte importante no processo
educativo.
Para mudar essa imagem de inferioridade que lhe foi imposta ao longo dos anos, o
professor deverá estar convicto da imprescindibilidade da sua área de atuação. Essa é a peça
fundamental para que entendam a importância
da área no currículo escolar.

O engajamento com a categoria de
profissionais ligados à educação visa uma
ação que permita que se estabeleça uma política educacional, e o professor de Educação
Física não deve ficar de fora desse processo
(OLIVEIRA, 1987).
Segundo Josuá (1987), as características essenciais da Educação Física possibilitam
mais do que outras disciplinas a observação
do comportamento mais autêntico dos alunos.
Essa importante característica seria interessante para a integração das disciplinas, e não deveríamos perder essa grande oportunidade de
melhora na qualidade do ensino simplesmente
pela falta de diálogo entre as disciplinas e seus
professores.
Os profissionais da área de atividade
física devem ter em mente o quanto é importante sua área na parte pedagógica e curricular
na formação de indivíduos que tenham a sua
consciência corporal.Calixto (1987) diz que em
vez do senso comum, é preciso reflexão radical, rigorosa e de conjunto. A partir do próprio
profissional, rever conceitos e perceber qual
imagem está sendo vinculada à sua profissão.
De acordo com Cunha (1991), não iremos convencer politicamente, se não convencermos nós mesmos, que valemos científica e
profissionalmente, e de que uma educação ou
é total ou não é, pois ela deve ter em conta
todas as aspirações do homem.
AEducação Física deve ser vista
como parte ativa no processo de ensino, e deveriam existir entre o corpo docente e administrativo de cada instituição escolar discussões
a respeito de uma proposta educativa efetiva
(MACHADO; PRESOTTO, 2001).
Nesse sentido, Araújo e Araújo (1987)
endossam a ideia de que quando a interação
multidisciplinar profissional acontecer entre todos os educadores, isso permitirá a Educação
Física ocupar a posição de destaque que lhe
cabe na formação do indivíduo.
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Iniciar uma verdadeira busca da importância da Educação Física para a formação do
indivíduo, e consequentemente, demonstrar
esta mesma importância para toda a classe de
educadores é parte vital para a quebra de paradigmas e estereótipos que remetem a Educação Física.

Deve haver vontade entre as partes
para oferecer a seus alunos um ensino de qualidade, de continuidade, que tenha a ver com
as necessidades e interesse dos alunos e que
possa ser útil à escola, à comunidade, e à nação brasileira (SCHONARDIE, 2001).
Os professores de Educação Física,
dessa forma, devem olhar criticamente os currículos que lhe são passados, principalmente
relacionados à suas experiências nas escolas
em que atendem representantes das camadas
populares (NEIRA; NUNES, 2006).

Hoje, podemos compreender que existe uma maior abertura para o professor de Educação Física, atrelado ao fato de que a escola
em certo sentido tem entendido a importância
da área no currículo. Mas é bom salientar que
apesar disso, ainda estamos galgando com
bastante morosidade, e ainda há um grande
Essa visão crítica em relação a sua
caminho a percorrer.
competência não pode ser ausente, pois sua
reflexão diante de problemas que existem na
Freire (2006) diz que, constatando, nos escola deve ser ostensivamente lembrada por
tornamos capazes de intervir na realidade, ta- aqueles que não estão no “chão da quadra”,
refa mais complexa e geradora de novos sabe- pois “a Educação Física é elemento da Edures do que simplesmente a ela nos adaptar. A cação, estudada isoladamente simplesmente
adaptação automática é cômoda e sem riscos, respeitará as regras do jogo, mas integrada à
mas constatar e participar da quebra de para- totalidade ajudará a formular as regras deste
digmas são evoluções que nos direcionam a mesmo jogo” (OLIVEIRA, 1987, p.71).
uma nova realidade.
Com a experiência e vivências da reHistoricamente, a humanidade tem alidade da escola, o professor tem uma conssido contemplada com o aprender a conhecer trução de bagagem e conhecimento que lhe
(ainda que não de maneira integral) e o faz ser totalmente preparado para se colocar
aprender a fazer (com grande especializa- como parte significante do processo de escoção e parcialidade). O grande desafio, então, larização, caracterizando dessa forma a igualestá em oferecer processos que envolvam o dade de sua relevância em relação às demais
aprender a conviver juntos e o aprender a ser. disciplinas e professores.
Mas existe também o desafio na reformulação
do aprender a conhecer e do aprender a fazer
O professor de Educação Física que
(AGOSTINI; BEHRENS, 2006).
conseguir compreender essa sua importância
conseguirá sem dúvida nenhuma repassar isso
Segundo Taffarel (1993) apud Peruchi para a comunidade escolar, e o mais importan(2000), a Educação Física percorre seu ca- te de tudo, transmitir isso para seus alunos.
minho, buscando sua própria identidade. Esta
revisão reflexiva do papel da Educação Física
tem que ser criada a partir da concepção da
importância inerente à ela, o que consequentemente causará um maior reconhecimento da
escola e em todo processo de escolarização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há de se entender que o movimento e seu estudo são partes fundamentais na relação
com as outras matérias lecionadas, desenvolvendo consequentemente a interdisciplinaridade e
contribuindo no processo real de ensino de um modo geral.
Para chegar a esse fim, a integralidade de todas as matérias é essencial para o sucesso
do processo escolar. Dessa maneira, existir uma coesão entre os professores da instituição é
fundamental para essa integração.
Podemos, assim, sempre nos lembrar de que as conquistas da Educação Física vieram
com a luta de professores que se engajaram em demonstrar a importância da área para sua
implementação no currículo da educação básica brasileira.
Cabe a nós agora não deixar que esse direito adquirido dos alunos de nosso país seja
colocado à prova, exigindo que todas as crianças possam ter uma Educação Física plena, com
escolas com infraestrutura, espaços e equipamentos apropriados que garantam uma aula de
qualidade a todos.
A importância da Educação Física no futuro do indivíduo é muito grande para que simplesmente nos acostumamos com o que nos é ofertado. Não devemos nos esquecer que a base
de uma sociedade mais justa perpassa a escola, e a Educação Física é peça fundamental nesse
processo educacional.
A escola como um todo deve saber da importância do currículo, e a gestão deve ser
sempre lembrada que a Educação Física está lá, existe, e deve ser ouvida e respeitada como
qualquer outra disciplina.
A interdisciplinaridade não sairá do papel enquanto não houver nenhuma intenção para
que isso realmente ocorra. O sistema burocrático da educação só faz nos estafar, e acabamos
nos esquecendo do porquê de sermos professores. Essa é uma profissão em que muitos dependem do nosso trabalho, não podemos esmorecer.
Pensando criticamente a prática atual é que se pode melhorar a prática futura. Refletir
criticamente em relação a área de Educação Física e qual seu papel no contexto educacional
é extremamente interessante para o direcionamento da questão em relação à sua importância,
que foi devidamente conquistada. Rever conceitos é uma maneira importante de compreender
o presente e elevar o futuro.
Que os ventos das mudanças passadas pela Educação Física
nos últimos anos continuem soprando, e que essas mudanças venham para melhorar ainda mais a área escolar.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE ARTE PARA
UMA APRENDIZAGEM INFANTIL SIGNIFICATIVA

RESUMO: A disciplina de arte representa diferentes possibilidades de aprendizagem, considerando a necessidade de importância de uma abordagem significativa, a partir da busca por
estratégias didáticas que transformem o ensino na realidade do estudante, especialmente
durante a infância, quando as habilidades estão em amplo desenvolvimento. A arte permite o
desenvolvimento da capacidade estética e artística, mas além disso, favorece a concentração,
memória, criticidade e outros aspectos fundamentais à formação humana. Diante desta realidade, o objetivo geral do estudo foi analisar a importância do ensino de Artes na Educação
Infantil para uma aprendizagem significativa. A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de refletir os saberes fundamentais que levam as crianças a adquirirem e trocarem
experiências e desenvolverem as habilidades fundamentais para a formação humana. Para
tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo a identificação de que a partir do trabalho com o grafismo, as crianças conseguem
perceber as relações entre o que aprendem na escola e a realidade externa.

Palavras-chave: Arte; Aprendizagem Significativa; Grafismo; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho analisa e discute as condições do ensino de Arte na Educação Infantil,
devido à necessidade de destacar a importância dos benefícios proporcionados
à aprendizagem significativa das crianças. Alguns estudos apontam que o ensino
de Arte auxilia no desenvolvimento das capacidades perceptíveis e artísticas, além de aprimorar
a concentração, sensibilidade, raciocínio, memória, desenvolvimento da motricidade, orientação
do espaço e construção das linguagens humanas (BARBOSA, 2010).
Segundo Corsino (2009), a expressão artística depende de espaço, da autonomia e da
liberdade, levando ao desenvolvimento pleno da criança, auxiliado pelo mediador do processo,
no caso da educação representado pelo professor, permitindo que os alunos vivenciem situações de criação, construindo a identidade, as relações pessoais e sociais, norteando para a
aquisição artística de modo que a criança consiga enxergar o mundo a sua volta.
O grafismo representa um importante papel no desenvolvimento e aprendizagem das
crianças, considerando como um dos primeiros contatos do indivíduo com a linguagem estar
relacionado à construção e interesse por desenhos, utilizados para a expressividade, aquisição
da autonomia e manifestação de interesses (GARCIA, 2012).
Diante desta realidade, o objetivo geral do estudo foi analisar a importância do ensino de
Artes na Educação Infantil para uma aprendizagem significativa. Os objetivos específicos foram:
abordar os saberes do professor de arte; analisar a produção do desenvolvimento artístico, crítico, sensível e transformador do estudante; estudar as estratégias de ensino da Arte, voltadas ao
cotidiano dos alunos, utilizando como metodologia o grafismo e a pintura.
A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de refletir os saberes fundamentais que levam as crianças a adquirirem e trocarem experiências entre si e com os adultos,
desenvolvendo as habilidades infantis em relação aos conceitos ligados à linguagem artística
da Arte, além de contribuir para o desenvolvimento emocional, cognitivo e motor, levando às
crianças a sentirem confiança para expressar seus sentimentos, imaginação, criação e sentidos.
O questionamento direcionado pela pesquisa foi: “Como o ensino de Arte contribui para
uma aprendizagem significativa na Educação infantil?”

1241

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

ARTE NA APRENDIZAGEM INFANTIL
As linguagens da Artes são os componentes visuais e táteis que permitem ao
homem a expressão do que enxerga sobre o
mundo, desde as representações reais até as
imaginativas, sendo o artista plástico aquele
que se ocupa da criação de obras ou esculturas que simbolizam seus sentimentos e emoções, elaborando desenhos, pinturas, gravuras,
colagens e esculturas em papel, gesso, argila, madeira, computadores, entre outros meios
que consigam suprir suas necessidades de expressão artística (GARCIA, 2012).
A arte é a condição que diz respeito às
criações do homem, expressadas pela sensibilidade ou imaginação, manifestadas em diferentes contextos ou situações, proporcionando
uma manifestação que ocorre em materiais diversificados, abrangendo trabalhos de pintura,
escultura, arquitetura, ou seja, que dependem
da habilidade manual para expor os pensamentos, sentimentos, emoções e reflexões do
mundo.
O início do trabalho do artista é embasado em rascunhos, instrumentos, dispositivos geométricos, entre outros que permitem
um esboço ou ensaio do que será elaborado
efetivamente, expondo a realidade em expressões visionárias, contemplando a criação com
técnicas que intencionam uma representação
de suas obras.
A importância do ensino da Arte é referenciada por diversos autores, por meio de
teorias que enfatizam a necessidade da introdução desde a Educação Infantil, cabendo
destaque ao inglês John Dewey, que interpreta
a Arte como significativa para a aprendizagem
quando abordada desde muito cedo na vida os
sujeitos (GARCIA, 2012).

A escola e a educação, na percepção
de Dewey são caracterizadas como progressivas e o pensamento pedagógico é desencadeado pelos movimentos que renovam as ideias
elaboradas na fase modernista, com a Escola
Nova.
A ideia elaborada por Dewey, quanto às
práticas didáticas necessárias para a formação
de professores de Arte, remete-se à importância de uma reflexão quanto à expectativa dos
alunos, abrangendo ao desenvolvimento das
ações que inserem a Arte na realidade acadêmica e pessoal da criança (GARCIA, 2012).
Sendo assim, Dewey faz uma ligação
entre a democracia e a educação, centralizando em ambas a funcionalidade da aprendizagem por meio da eliminação dos preconceitos
com a Arte ao introduzir seu ensino como um
hábito para aperfeiçoar a percepção humana
(SALEK, 2012).
O ensino de Arte não se limita apenas
à representação do mundo espelhado, mas caracteriza a procura pela invenção de possíveis
mundos, inovando aspectos, permitindo que
o invisível apareça, deixando de contemplar a
uniformidade social. Segundo Barbosa (2010,
p. 90): “A arte fica azucrinando nosso pensamento, nos forçando a exercitar nossa sensibilidade, a aguçá-la”.
A importância de ensinar a Arte pode
ser identificada no desenvolvimento das percepções imaginativas do sujeito, capacitando-o
para a captação da realidade em todas as situações de aprendizagem, modificando o que
não está de acordo, devido à formação crítica
e sensível acerca da realidade humana.
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A Arte existe na vida da criança para
validar o processo educativo, formando cada
sujeito como único, capaz de perceber as mudanças na vida acadêmica, pessoal e, posteriormente, profissional. Os pensamentos de
Dewey são percebidos nas afirmações realizadas pelo pesquisador ao propor o repensar das práticas didáticas e pedagógicas que
embasam o ensino de Arte, especialmente na
Educação Infantil, destacando o incentivo pelo
uso de atividades criativas que levam a criança
ao raciocínio, abolindo a reprodução mecânica
(GARCIA, 2012).

Nesse contexto, a promoção ou ausência de atividades que ensinam as Artes na
Educação Infantil determinam o real significado de importância para a formação da criança,
renovando as formas de ensino e didática de
modo que ocorra a adequação e adaptação do
currículo a fim de valorizar o ensino da disciplina nas escolas, proporcionando experiências
significativas aos sujeitos.

As experiências não educativas englobam a ausência de adaptação da disciplina
aos alunos, assim como a falta de adaptação
do sujeito à disciplina, inibindo as capacidades
Às crianças, devem ser oferecidas ex- que precisam ser desenvolvidas para formação
periências que levam ao despertar da imagina- plena do ser humano (HOLM, 2007).
ção e curiosidade, de modo que cada sujeito
seja convidado a pesquisar e criar sua própria
As propostas para ensino de Arte na
arte. Somente por meio das práticas que per- Educação Infantil devem ser organizadas e elamitem o acesso aos variados materiais para boradas de modo que ocorra a aprendizagem
produção, a criança conquista habilidades que significativa para as crianças, sendo capazes
caracterizam a identidade de cada um, aprimo- de relacionar as possibilidades de percepção
rada por meio do aprofundamento das experi- e mediação entre sua cultura e a novas experiências (SILVA; ARAÚJO, 2010).
ências (SARMENTO, 2007).
Existe a importância da reflexão docente de modo que as atividades artísticas propostas não sejam desinteressantes às crianças,
que precisam do estímulo e da ludicidade para
que o processo de aprendizagem ocorra com
qualidade.

O cotidiano da criança não pode limitar-se apenas a repetição de atividades, enfatizando apenas o pintar, modelar massinhas ou
copiar desenhos, mas a inovação com propostas que afloram a criatividade, promovendo na
quantidade correta as repetições e rotinas, para
que a arte não se resuma a obras perfeitas elaA confusão no entendimento acaba dei- boradas por artistas consagrados (SPARROW,
xando as crianças sem vontade de aprender e 2013).
os significados tornam-se relevantes, logo, as
atividades de Arte não podem ser “deseducaO professor na Educação Infantil aintivas”, retardando o efeito da aprendizagem e da é um espelho para a criança que vai imidistorcendo a busca por experiências poste- tar suas atitudes, portanto, a manifestação de
riores, formando um sujeito duro, insensível e expressões, sentimentos e pensamentos. Esse
incapaz de perceber a importância de estudar docente vai conduzir as crianças aos mesmos
a arte nas escolas (MILLER, 2012).
passos que o seu, exigindo do professor a capacidade específica de formação em Arte de
modo que possa trabalhar cada conteúdo e
aspecto de maneira eficaz, conhecendo seu
trabalho e as necessidades de seus alunos
(SILVA; ARAUJO, 2010).
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O espaço disponibilizado para as aulas
de Arte também influencia na aprendizagem.
Caso não exista uma sala de aula específica na
escola para trabalhar a disciplina, o professor
pode inovar apropriando sua sala com mesas,
prateleiras, araras, espelhos, rádios, televisão,
vídeo, entre outros materiais. Os trabalhos realizados pelas crianças podem ser pendurados
nas paredes e passeios pela escola podem
completar uma aula de Arte bem visual e exploradora (SAVIANI, 2009).
A brincadeira precisa estar associada
ao aprender, alinhando o prazer de brincar
com os conhecimentos adquiridos. A capacidade de imaginar e criar situações possibilitará à criança uma cultura mais ampla, sendo
capaz de viver socialmente e interagir com os
colegas, pois perceber o próximo e organizar
suas necessidades e sentimentos são habilidades adquiridas em uma aula de Arte bem preparada pelo professor e explorada eficazmente
pela criança (SALEK, 2012).
Os trabalhos de Arte desenvolvidos na
Educação Infantil, na maior parte do ano letivo, ocorrem em datas comemorativas com a
finalidade de decorar a sala de aula ou a escola com propostas que simbolizam a comemoração, envolvendo a participação mínima das
crianças, propondo desinteresse e ausência de
curiosidade, pois as produções acabam sendo realizadas pelos professores, que realizam
todo o trabalho para apresentação à comunidade escolar (HOLM, 2007).
Silva e Araújo (2010) afirmam que o
tempo relacionado à aprendizagem das crianças não pode ser fracionado pelo docente,
mesmo que ocorra a presença de mais professores em uma mesma sala de aula, realizando
diferentes orientações nos momentos de ensino de artes e nas demais disciplinas.

A integração do trabalho entre os professores, voltados a um grupo determinado de
crianças, resulta em atividades produtivas, realizadas com qualidade, mas o isolamento e a
falta de contextualização levam a uma aprendizagem fragmentada, vivenciada sem significados para as crianças.
Segundo Barbosa (2010), na Educação Infantil, o professor deve planejar suas
atividades de todas as disciplinas de forma
conjunta, de modo que as experiências sejam
interligadas e o professor acompanhe o progresso da turma. Neste contexto, as aulas de
arte precisam de significado, não se resumindo a decoração de dias comemorativos, por
exemplo, mas contemplando experiências de
exploração e observação, como a releitura de
imagens, a criação de cenários de histórias, a
manifestação de sentimentos e emoções em
produções, entre outros aspectos.
O professor deve observar a aprendizagem e desenvolvimento das habilidades infantis, considerando à percepção e comportamento das crianças nas atividades da disciplina de
arte, ampliando o conhecimento e enfatizando
a vivência de experiências entre os alunos, com
manipulação de materiais e texturas, interpretação gráfica, construção de situações estéticas
e demais conceitos relacionados ao ensino de
arte (SPARROW, 2013).
O professor de arte deve acompanhar
seus alunos e contribuir com a participação e
parceria entre alunos e docentes, tornando os
sujeitos envolvidos cúmplices do processo de
ensino-aprendizagem (SILVA; ARAÚJO, 2010).
Quando a escola proporciona ao professor uma sala de aula voltada apenas ao
ensino de arte, a criança tende a aquisição
mais concreta e significativa do conhecimento, diante do contato com mobílias e materiais,
disponíveis para a aprendizagem da criança,
favorecendo além da experimentação, o compartilhar dos saberes artísticos entre os alunos,
determinando contextualização e significados
ao ensino de Arte (MILLER, 2012).
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O próprio Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil aborda a importância de espaços especialmente projetados para
as aulas de Arte, com equipamentos e materiais que interessam às crianças, estimulando
o desejo de produção, desde a disposição do
mobiliário até as diversidades de atividades e
objetos (HOLM, 2007).
Para proporcionar uma aprendizagem
significativa ao ensino de Arte, objetivando desenvolver as habilidades da criança, precisa
elaborar atividades que estejam além da exposição por textos e palavras, desenhos prontos
ou imagens estabelecidas, levando a criança
a produzir suas próprias criações, expondo o
que sua mente guarda, elevando a percepção
e o desenvolvimento das capacidades cognitivas, emocionais e intelectuais.
O professor de arte deve estar em
constante contato com a equipe escolar, de
modo que suas atividades não sejam elaboradas isoladamente, proporcionando à criança
uma aprendizagem significativa, pertencente a
sua realidade pessoal, escolar, familiar e social.
ARTE E O GRAFISMO INFANTIL

observadas também na produção de desenhos
para o desenvolvimento do grafismo infantil, ou
seja, as cenas são mais detalhadas e a criança
reconhece o objeto e não a leitura do contexto
(SALEK, 2012).
O interesse das crianças é mais acentuado nessa idade, devido à busca pelo conhecimento e autonomia na participação da
organização das atividades, planejamento e
avaliação diária. A criança está em constante
aprendizagem, fabricando possibilidades que
expandem a capacidade cognitiva, pois o que
é comum aos adultos ainda é novidade para
as crianças, analisada detalhadamente, como
um simples passeio ao parque, por exemplo
(SARMENTO, 2007).
Segundo Miller (2012), durante a fase
da Educação Infantil, a criança está descobrindo o mundo ao mesmo tempo que desenvolve
suas habilidades, precisando de situações reais e experimentais, de modo que sejam capazes de perceber erros, acertos e possibilidades, alcançando competências concretas,
baseadas em vivências.
Enquanto a brincadeira compõe à realidade escolar, a tendência é estimular a criança
na realização de atividades significativas, com
valor de aprendizagem, transferindo à brincadeira uma necessidade de entendimento e interpretação, além de facilitar a exploração do
meio, diante de situações completas, ou seja,
brincando, a criança entende a realidade e
insere o que aprendeu em sua vida (SALEK,
2012).

A Educação Infantil atende as crianças
entre os quatro e cinco anos de idade, capazes de produzir cultura por meio da interação
com outros sujeitos, sendo influenciadas pelo
meio que estão inseridas. Nessa faixa etária,
a construção da identidade da criança ocorre
por meio das linguagens que integram a comunicação da criança com os demais sujeitos;
os contextos históricos, familiares e sociais que
compõem a realidade da criança fundamentam
A criança procura refletir sobre quesa formação subjetiva, levando ao desenvolvi- tões diversas, buscando o entendimento daquimento das variadas maneiras de pensar, agir e lo que é evidente para o indivíduo. Na idade
sentir das crianças (SARMENTO, 2007).
dos quatro anos a criança gosta de interagir
com os adultos por meio de brincadeiras que
A imaginação possibilita à criança a envolvem os colegas, pais, professores e os
preservação da capacidade de transformar seu sujeitos de modo geral (CORSINO, 2009).
futuro, elevando as condições para entender e
encarar a realidade ao redor, habilitando as
competências desejadas para essa faixa etária,
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As crianças iniciam sua interpretação
sobre o que enxergam por meio dos desenhos,
expressão o raciocínio no papel, pois o ato de
desenhar exercita a inteligência do sujeito, não
por conta da reprodução dos objetos, mas na
tradução de quantas maneiras é possível enxergá-los. Ao elaborar uma obra, o artista pode
expressar sua captação sobre uma imagem,
formada após a conotação e tradução individual do que ela representa para si próprio (GARCIA, 2012).
No caso do grafismo, trata-se da revelação da emoção e sentimentos da criança,
representadas por meio da linguagem gráfica
que permite o registro das ideias e fantasias
que compõem sua imaginação. A evolução
do grafismo infantil conduz o aprimoramento
dos desenhos da criança, alterando traços, de
acordo com a faixa etária do sujeito, propondo autoconfiança na medida para a evolução
e desenvolvimento do indivíduo (SARMENTO,
2007).

Portanto, pertencendo ao desenvolvimento de cada criança de maneira individual,
mas exigindo os estímulos necessários para
que ocorra com significados. Ao mesmo tempo em que a criança cresce, as relações que
satisfazem seu pensamento imaginativo são
expressas pelo grafismo, variando de acordo
com sua capacidade de estabelecer relações
entre o pensamento e a realidade.
As invenções infantis começam já nos
primeiros rabiscos, sendo peculiares em cada
sujeito, sem que ocorram as mesmas características do início ao fim de sua elaboração, interpretados conforme o realismo que a criança
consegue associar aos desenhos e suas explicações.
A mudança nos rabiscos infantis depende do desenvolvimento da criança, com
o grafismo evoluindo gradativamente, conforme a observação que os sujeitos expressam
de suas artes, facilitando a compreensão do
adulto a cada transformação do grafismo. As
crianças desenham, a princípio, de maneira
previsível, sofrendo alterações sucessivas que
representam os desenhos no papel e aprimoram a medida que a idade da criança avança
(SAVIANI, 2009).

Segundo Holm (2007), o ato de desenhar, mesmo que imagens sem conexão para
os adultos permite à criança o aumento da criatividade, estendendo a coordenação motora do
aluno, além disso, quando o adulto aprecia o
grafismo infantil, tratando-o como belo em sua
plenitude, eleva as percepções e não restrinOs estudos do grafismo na Educação
ge a obra da criança, favorecendo, inclusive, Infantil apontam que o desenho é a forma de
o aprimoramento da sensibilidade do homem. expressão visual para uma comunicação mais
fácil, construídas pela capacidade cognitiva,
A evolução do desenho ou grafismo in- capacitando a criança para comunicar-se com
fantil pode ser promovida na Educação Infantil a realidade por meio da transmissão de inforsem qualquer restrição de idade que limite o mações que levam a compreensão e entendiinício dos desenhos a uma determinada faixa mento do processo inicial da escrita (SARMENetária. Para Holm:
TO, 2007).
Na fase da Educação Infantil aparece uma interessante
característica dos desenhos: a criança dispõe os objetos
que está retratando numa linha reta, em toda a largura da
margem inferior da folha de papel. Assim, por exemplo, a
casa é seguida de uma árvore, à qual se segue uma flor
que fica ao lado da pessoa que poderá ficar antes de um
cão, que é a figura final do desenho (HOLM, 2007, p.53).

Conforme a criança desenha, suas
habilidades de percepção são aprimoradas,
estimulando para a construção da linguagem
escrita a fim de explicar o que representa o
desenho elaborado pela criança, envolvidas
desde o princípio das representações artísticas
visíveis que completam as interpretações do
adulto (SILVA; ARAÚJO, 2010).
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Por mais que o desenho pareça com
um simples rabisco, na interpretação da criança trata-se de uma narrativa ou uma maneira de
contar a história sobre o que percebeu em determinado contexto, situação ou história. Quando a criança movimenta as mãos e os braços
para desenhar, o treinamento que ocorre com
o corpo é fundamental para o desenvolvimento
das próximas etapas infantis, como a escrita
e leitura. A escrita é a junção dos desenhos,
transformado em letras, seguido por palavras
que traduzem um significado expresso pela interpretação do sujeito.

criança encontra para retratar sua experiência
visual, elevando seu nível de desenvolvimento
intelectual, expandindo os estágios emocionais
e perceptivos.

Durante a Educação Infantil, as experiências com Arte devem ser valorizadas por
meio da grafia e produções livres, que indicam as práticas artísticas presentes na educação, sem restrições ou limitações que levem
a ausência da criatividade e originalidade da
criança, mas oferecendo objetos e materiais
que incentivem a leitura do mundo, modificado
mediante a capacidade imaginativa da criança
Uma criança que desenha constante- (SARMENTO, 2007).
mente tem facilidade para escrever, apresentando uma caligrafia mais bonita do que aqueSUGESTÕES DE ATIVIDADES
les que não são livres na fase do grafismo, mas
não há necessidade de encerrar os desenhos
A criatividade é algo que precisa ser
para iniciar a escrita, cabendo às duas ativi- trabalhado e aprimorado nas aulas de arte,
dades uma parceria que permite o desenvolvi- momento em que a criança está mais aberta
mento da criança ao escolher seus desenhos às diferentes aprendizagens, reunindo todas as
com autonomia, participando de brincadeiras informações em forma de conhecimento.
que levam à expressão dos traços, retas e curvas dos sujeitos (SPARROW, 2013).
Quando existe a participação da criança na escolha pelo tema ou a imagem que será
Apesar da distinção entre as maneiras trabalhada em sala de aula, a proposta de atide ensinar a Arte na Educação, a criança não vidades expressivas fica mais evidente, proporpercebe diferenças ou separação entre a músi- cionando um significado à aprendizagem, pois
ca, pintura, dança ou teatro, mas existe o envol- ao familiarizar-se com a imagem e registrar o
vimento de todos os sentidos para a formação que enxerga do mundo por meio de um desedo sujeito.
nho, por exemplo, o sujeito constrói relações
entre a realidade e a imaginação, levando ao
A criança relaciona-se com a Arte em aprimoramento do conhecimento e desenvolvitodos os ambientes que frequenta, não se limi- mento infantil.
tando à aprendizagem na escola, mas participando de situações que ocorrem naturalmente,
A documentação que orienta e embasa
aprendendo desde a percepção de diferentes o processo de ensino-aprendizagem na Edutexturas até a variação gráfica dos desenhis- cação Infantil, apresenta como sugestões ao
tas ou as esculturas construídas pelos artistas planejamento das aulas de arte, projetos vol(BARBOSA, 2010).
tados às diferentes linguagens artísticas, proporcionando ao aluno uma visualização das
Corsino (2009) evidencia que a elabo- relações entre o ensino de arte e sua realidade
ração dos desenhos das crianças segue está- cotidiana. Nestas orientações, são elaboradas
gios mentais, resultando na mudança na capa- algumas possibilidades que organizam o placidade expressiva que leva o sujeito a interagir nejamento das aulas de arte, assim como as
com o mundo, identificando ações cotidianas. sequências de atividades norteadas por um
Os rabiscos, para o autor, são espaços que a conto de fadas, por exemplo (GARCIA, 2012).
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Como os contos de fadas são fundamentais para o desenvolvimento infantil, as atividades de Arte podem ser relevantes para o
equilíbrio emocional da criança, contribuindo
com a estruturação das linguagens oral e escrita, escolhidas para expressar as habilidades
artísticas durante as aulas de Arte, discutindo,
por meio de uma história, as percepções sobre
tempo, cor, espaço e transformação do cotidiano (SILVA; ARAÚJO, 2010).
As Orientações Curriculares para a
Educação Infantil sugerem o trabalho com
histórias e contos, narrados a fim de que as
crianças construam os cenários, personagens
e espaços, tornando viva a imaginação infantil
e proporcionando autonomia às crianças pela
dinâmica entre o encantamento e a realidade
da experimentação estética (MILLER, 2012).
Neste contexto, as orientações curriculares abordam a importância de integrar a
Arte às demais disciplinas de ensino, dimensionando o ensino da Arte nas atividades de
fotografia, desenho de observação, colagem,
leitura de imagens, produção de vídeos e a
apresentação que finaliza as discussões e avalia a aprendizagem das crianças.
Durante a narração de um conto de fadas, as crianças podem ser convidadas a identificar a natureza ao redor, observando os aspectos que formam os espaços frequentados
na escola e fora dela. Os alunos devem ser
levados ao conhecimento de diferentes formas,
cores e posições, estabelecendo os estágios
de transformação da criança, reconhecendo
desde espaços e estruturas mais antigas até
as mais novas e conservadas, por exemplo
(SILVA; ARAÚJO, 2010).

Quando o professor tem a possibilidade de oferecer uma câmera fotográfica aos alunos para registro individual, as fotografias exprimem a revelação de diferentes olhares acerca
de um mesmo contexto. A representação do
meio também pode ser realizada por meio de
desenhos que expressam o olhar das crianças
nos espaços frequentados (MILLER, 2012).
Assim também pode ocorrer com atividades na forma de colagem, cabendo ao
docente convidar os alunos a observarem os
espaços, as modificações, contrastes e diferenças nos detalhes para reproduzirem o que
enxergam com colagens, utilizando materiais
diversificados, como folhas de árvores, areia,
feijão, algodão, entre outros disponíveis na escola (GARCIA, 2012).
Estas atividades de colagem podem
ser realizadas individualmente ou em grupos,
dependendo da proposta didática da atividade, desde que as crianças sejam assessoradas pelos professores, que norteiam o trabalho expressivo, estimulando a criatividade das
crianças, movimentando a aula no sentido da
construção de conhecimentos e aprendizagem, possibilitada pelo desenvolvimento estético (SAVIANI, 2009).
Quanto à leitura da imagem é essencial
para que a criança construa um diálogo entre a
obra e a cultura conhecida, utilizando a criação
e estabelecendo semelhanças e diferenças entre os processos de produção.
Segundo Holm (2007, p. 66): “levando
a exclusão do ensino voltado a valorização da
prepotência, autoritarismo e hipocrisia, abrindo
espaço, inclusive, para o tratamento das diversidades encontradas no cotidiano”.
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As atividades infantis podem ser registradas em vídeos, que compõem o ensino de
Arte, garantindo a extensão do processo de
experimentação, seguida de discussões para
avaliar a aprendizagem dos alunos, com a exposição do conhecimento adquirido, observados pelo docente quanto à evolução das crianças e a necessidade de retomada de alguns
conceitos ou situações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a elaboração deste estudo, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, a partir da
leitura de livros, revistas, artigos publicados,
teses e monografias encontrados em domínios
públicos, considerando como tema centralizador as contribuições do ensino de arte para
uma aprendizagem significativa, considerando
Segundo Miller (2012) às tecnologias como objeto de estudo os estudantes da Eduinseridas na Educação Infantil valorizam as di- cação Infantil.
ferentes imagens processadas no pensamento
da criança, apropriando os significados para
A construção deste estudo baseou-se
a ação estética e artística. O movimento das em trabalhos publicados na língua portuguesa,
mãos para realizar as filmagens, por exemplo, considerando os últimos quinze anos, limitanpermite o desenvolvimento motor da criança, do as pesquisas ao ensino de arte na Educaprotagonistas no processo que relaciona a rea- ção Infantil, abordando a arte para atribuição
lidade à imaginação na aprendizagem.
de significados à criança, estendendo as pesquisas às relações do ensino significativo da
As crianças devem ser envolvidas des- disciplina de arte com o grafismo.
de o primeiro momento da atividade proposta
até a arrumação final do espaço, com a possibilidade de exposição dos trabalhos realizados
nas salas de artes durante o tempo que for necessário.
As propostas pedagógicas apresentadas nas Orientações Curriculares para a Educação Infantil valorizam a aprendizagem da Arte
por meio da manifestação cultural de diferentes
momentos, encontradas na pintura, fotografia,
desenhos e esculturas, possibilitando à criança
a percepção de tempo em contato com diferentes linguagens abordadas nas sequências
didáticas, assimilando as produções artísticas
à realidade da criança que adquire uma aprendizagem significativa para a formação e desenvolvimento do sujeito (SILVA; ARAÚJO, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as observações realizadas para a elaboração desse trabalho é possível perceber que
as diversas linguagens artísticas assumem um importante papel na Educação Infantil, contribuindo
de maneira fundamental para a construção da identidade, autonomia e personalidade da criança,
levando-a a percepção da importância de suas ações que fundamentam suas formas de pensar, agir,
criar e imaginar, permitindo que ocorra não somente a construção da própria história daquele sujeito.
A história da sociedade, comunidade e espaço, compreendendo como o contexto social em
que está inserida se desenvolve, de modo que a criança sinta-se parte dessa sociedade progressivamente, conforme desenvolve suas habilidades e aproxima-se de uma formação. Sendo assim,
o ensino da Arte é fundamental à Educação Infantil para garantir que aconteça o desenvolvimento
integral da criança, com qualidade e eficácia.
O professor precisa assumir o papel de mediador no processo de ensino de Arte, principalmente na Educação Infantil, relacionando as formas já conhecidas pelos alunos às apresentações necessárias da disciplina, orientando as crianças na busca pelo autoconhecimento artístico, norteando
o desenvolvimento das expressões, adquirindo autonomia para a realização das atividades propostas
em sala de aula.
O docente deve estar em constante reflexão sobre suas práticas didáticas e pedagógicas,
com propostas elaboradas para estimular a criatividade da criança, com desenhos produzidos pelos
sujeitos, cabendo ao professor o abandono por escolhas de materiais e desenhos prontos, que dependem apenas da pintura da criança, sem que ocorram estímulos, desvalorizando o ensino de Arte
no currículo da Educação Básica.
A maneira como a Arte é ensinar na Educação Infantil, muitas vezes não depende da ausência de empenho do professor, devido ao desconhecimento sobre a história da arte e as especificidades da disciplina, sendo que aulas ministradas com qualidade exigem uma formação voltada às
particularidades da Arte, atuando desde a infância de modo que o ensino não seja prejudicado.
O ensino da Arte é reconhecido como importante quando existe a necessidade de alterar a
didática e estratégias educacionais elaboradas pelos professores, além de uma formação adequada
que aborda todas as linguagens artísticas, de modo que os professores estejam preparados para
envolver os alunos na aprendizagem de uma forma mais significativa.
A abordagem das linguagens artísticas durante a infância, principalmente na aprendizagem
de Arte, abrange a necessidade de valorização do grafismo, ou seja, dos desenhos produzidos pelas
crianças, cabendo ao professor observar as expressões, experiências, sentimentos e emoções do
sujeito, esboçados por meio dos desenhos que podem ser produzidos com imagens da realidade
ou da imaginação da criança.
Como o desenho é a primeira forma de comunicação da criança, iniciada antes mesmo da
escrita, trata-se de uma linguagem que exprime sentimentos e desejos, ou seja, um rabisco no papel
significa para a criança a manifestação de emoções, desabafos e expectativas, além de coordenar
os movimentos motores e os aspectos cognitivos.
Sendo assim, a criança, desde a fase da Educação Infantil, precisa de
estímulos para expressar seus sentimentos, levando ao desenvolvimento das
capacidades humanas. Quando o ensino da Arte valoriza a comunicação
da criança com o meio que está inserida, os significados da aprendizagem passam a fazer sentido para a realidade do sujeito, que tende
ao interesse maior pelas produções artísticas, percebidas por meio da
construção de desenhos e esculturas, que levam a criança a partir de
sua imaginação para alcançar os objetivos desejados.
A exploração da Arte deve estar aliada à Educação Infantil,
levando ao desenvolvimento das etapas da vida que formam o homem
não apenas na realidade acadêmica, mas para as necessidades pessoais,
profissionais e emocionais.
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A SEGREGAÇÃO DE GÊNEROS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

RESUMO: O presente artigo aborda sobre as aulas de Educação Física e como determinadas
práticas pedagógicas podem gerar a separação de meninos e meninas, reproduzindo papéis
sociais que necessitam ser revistos com urgência. Inicialmente, o trabalho reflete sobre a segregação dos grupos femininos e masculinos por concepções que refletiam o interesse de determinada época, o qual iniciou a Educação Física como componente curricular pertencente
a grade educacional. Em sequência, explana sobre a Educação Física e ressignificar a função
e objetivo desta área de conhecimento, apontando para a necessidade de abandonar práticas
que não se enquadram na visão defendida na contemporaneidade. Em continuidade, expõe
sobre a importância do professor de Educação Física Escolar em busca organizar práticas
pedagógicas que tragam a igualdade de oportunidades aos gêneros, assim como possibilite o
desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo que seja capaz de transformar a sociedade vigente e extinguir as desigualdades que ainda existem sobre os sexos. Por fim, conclui
mostrando que a Educação Física é uma disciplina que tende a enriquecer o pensamento dos
estudantes e ampliar sua visão de sociedade, formando cidadãos conscientes e capazes de
modificar a sociedade, dando iguais oportunidades a todos que se encontram inseridos nela.
Como objetivo, o artigo traz subsídios que possibilitem reflexões em torno da importância da
Educação Física Escolar no que concerne sobre a segregação de meninos e meninas com o
intuito de modificar práticas pedagógicas que utilizam de metodologias que geram a intensificação desta segregação. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Gênero; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo traz a Educação Física Escolar como alvo de estudo na temática
que envolve as práticas pedagógicas e a separação de turmas por sexo, segregando meninos e meninas no contexto escolar.

É fato e de conhecimento de todos que a sociedade sofre mudanças de acordo com
as lutas de classes que primam pela garantia de direitos de igualdade nas oportunidades que
ocorrem neste meio. Do mesmo jeito, é do saber da população que as sociedades que antecedem a atual determinavam funções para homens e mulheres diferenciadas, associadas a fatores
biológicos.
Neste contexto, as mulheres eram vistas como mais frágeis e sentimentais e os homens
como fortes e cheios de virilidade. Esta visão impactava nas relações sociais e os postos que
estes sujeitos deveriam ocupar e a escola, como reprodutora social, fazia nas suas aulas as
mesmas distinções.
Com o tempo e as lutas anteriormente citadas, as mulheres foram ocupando postos notáveis e se mostraram tão capazes quanto os homens, porém ainda é possível visualizar na escola
dinâmicas que apontam para diversificação de práticas para meninos e meninas.
A Educação Física neste cenário, é uma área de conhecimento que dá para se visualizar
notoriamente estas práticas, não de forma generalizada, mas com muita incidência na contemporaneidade. Muitos são os profissionais que acabam reproduzindo fatores sociais de segregação
de homens e mulheres, organizando aulas separadas ou fazendo distinção nas atividades físicas
e desportivas que cada um pode realizar.
É de suma importância refletir na atualidade como estas dinâmicas impactam na formação dos cidadãos dos estudantes e quais os efeitos que estes têm nas relações sociais destes
que vivenciam a diversificação de oportunidades de acessos às atividades, experienciadas dentro do ambiente educacional.
Assim, pensando na necessidade e urgência de ressignificar práticas pedagógicas, este
artigo traz por objetivo a apresentação de subsídios que possibilitem reflexões em torno da importância da Educação Física Escolar no que concerne sobre a segregação de meninos e meninas com o intuito de modificar práticas pedagógicas que utilizam de metodologias que geram
a intensificação desta segregação.
Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo foi utilizada uma pesquisa de revisão de literatura com análise crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou
integralmente sobre esta temática.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNEROS

tema da separação, podem-se problematizar compreensões de corpo produzidas nesse espaço pedagógico-institucional, mas, ao mesmo tempo, situar que ali
se atravessam entendimentos compartilhados num espaço cultural mais amplo (DORNELLES, 2012, p. 190).

Visualizar aulas separadas de Educação Física para meninos e meninas ou regras
adaptadas para a prática mista é algo comum
de ser encontrado nas escolas na contemporaneidade, mesmo diante de estudos que aponPara Crocetta (2020), a segregação de
tam para a necessidade de práticas pedagógicas contrárias à segregação de meninos e grupos nas aulas de Educação Física provem
do preconceito social que é imposto a figura
meninas.
da mulher, o qual trazia esta como um elemenSegundo Dornelles e Fraga (2009), es- to secundário nas atividades esportivas divultas práticas provêm de metodologias educati- gadas em larga escala, diante da visão de que
vas e sistemas educacionais muito mais antigos as mulheres seriam incapazes de praticar ativique datam do início da inserção da Educação dade físicas que eram correspondidas ao sexo
Física na grade curricular. No início do século masculino.
XX há relatos de pesquisadores e estudiosos
apontados por Dornelles e Fraga (2009), sobre
a defesa da prática esportiva para as meninas
diante de uma luta de modificar um cenário
social vivido pelos grupos. Neste contexto, a
escola reproduzia a sociedade e estipulava papéis a serem seguidos por meninos e meninas,
delimitando quais as práticas que poderiam e
deveriam ser realizadas por cada grupo.

Dentre as características que impediam a mulher de determinadas práticas estavam a visão de serem frágeis, dóceis e sentimentais, apontando para sua participação em
atividades que estivessem correlacionadas a
estas características. Em contrapartida, como
afirma Crocetta (2020), os homens visualizados como fortes e viris só deviam praticar atividades truculentas.

Em continuidade, Dornelles e Fraga
(2009) enfatizam que na época e como perdura até a atualidade as reclamações dos grupos
sobre esta prática segregadora não era questionada com muita propriedade e os estudantes tendiam a aceitar suas posições. Na atualidade é possível visualizar mais atitudes dos
estudantes para que as práticas sejam iguais
aos dois, assim como resistência quando o
professor propõe este tipo de atividade mista.

A ideia é que o esporte não masculiniza as mulheres, assim como não deixassem
os homens femininos, concepção que tem espaço para discussão forte na atualidade com
visão completamente contraditória a esta. Segundo Jacó (2011) a segregação dos grupos
nas aulas de Educação Física se davam pelas
diferenças biológicas que estes corpos apresentam, utilizando como justificativa legal para
a realização de práticas deste tipo inseridas
A respeito do assunto, Dornelles (2012) em currículo educacional, legitimando a ideia
da correlação das possíveis atividades a serem
expõe que:
desenvolvidas e o sexo dos estudantes.
Ao voltar-me para a educação física escolar, especificamente para a separação de meninos e meninas, com
o objetivo de oferecer elementos para compreensão (e
suspeição) dos corpos nesse espaço institucional e pedagógico, é possível (e provável) que aí se atravessem
características da contemporaneidade, regras sociais e
marcas culturais de uma sociedade e significados compartilhados culturalmente. Desse modo, tratando-se do

A ideia de segregação de meninos e
meninas está enraizada nos próprios estudantes. De acordo com Altmann e Sousa (1999) é
possível evidenciar que as meninas e meninos
aceitaram suas posições.
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Os meninos não eram os responsáveis
por não permitirem a prática feminina nos esportes, mas sim a sociedade. A falta de resistência das meninas, partia da compreensão de
que ocupavam o papel estipulado socialmente
e como tal deviam se curvar a ele. Da mesma
forma os meninos que, por mais vontade que
possam ter de outras práticas, deveriam realizar os esportes impostos para mostrarem sua
superioridade social. A prática se tornava algo
obrigatório e não prazeroso.

Essas ações se tornam inconscientes e
acabam refletindo nos estudantes estes pensamentos, o que gera a manutenção de práticas
segregatórias dentro e fora da escola.
As dinâmicas escolares apontam para
elementos interessantes que servem de base
para reflexão. Para Crocetta (2020), no cotidiano educacional, em aulas teóricas há o convívio entre meninos e meninas com relação harmônicas. Porém, este quadro se modifica ao
participarem das aulas de Educação Física.

Um exemplo dado sobre isso e que
ainda é possível ser visualizado na atualidade,
Com a separação das turmas em meé exposto por Altmann e Sousa (1999):
ninas e meninos, cada grupo assume o papel
social pré-estabelecido, apontando para a reQuanto aos homens, continuam “proibidos” de praticar alidade de que diferentes corpos, diferentes
alguns esportes, dentre os quais a Ginástica Rítmica biológicas, praticam atividades diferentes, resDesportiva (GRD). Esse esporte é um dos conteúdos de saltando o preconceito social sobre os sexos.
ensino da educação física que nos permitem ler a generificação do esporte, como também os mascaramentos que, historicamente, foram sendo modificados para
que seja garantida a manutenção de valores desejados,
com regras diferenciadas para homens e mulheres. Ao
se tornar esporte considerado feminino, seu sentido de
expressão de arte mudou para significado de eficiência
e perfeição técnica, adaptando-se, portanto, ao conjunto de valores que o esporte prevê para os homens. Entretanto, mascarando-se o sexismo dos gestos, esse esporte, mesmo exigindo riscos, valoriza a aparente leveza
e feminilidade. Dessa forma, a GRD, uma experiência
que poderia ser interessante para ambos os sexos, pois
possibilita a interação entre o corpo e o manejo de aparelhos manuais diferenciados, passa a ser valorizada
pelos gestos sexistas (ALTMANN; SOUSA, 1999, p. 61).

Dentro do espaço escolar, é possível
observar professores que trabalham com turmas separadas, assim como, como colocam
Dornelles e Fraga (2009), há professores que
realizam as aulas mistas, mas continuam com
ações interventivas diferentes para meninos e
meninas é isso parte das concepções intrínsecas que este profissional tem por ter vivido em
épocas com segregação de meninos e meninas em suas aulas ou por reflexo da própria
sociedade.

E neste contexto é comum encontrar situações como a abaixo comentada por Costa
e Silva (2017):
Quando acontece das aulas serem mistas, ou seja, as
meninas e meninos praticarem juntos alguma modalidade, frequentemente vimos situações acontecendo no
âmbito escolar, nas quais os meninos julgam as meninas
“ruins”, desestimulando-as a participar da modalidade,
sob a alegação que elas não têm qualidade para jogar
com eles. E para enfrentar esse preconceito e barreira
existente nas aulas, as meninas precisam demonstrar
“comprovação de habilidade futebolística”, para garantir
um status de igualdade (COSTA; SILVA, 2017, p. 8938).

Dentro das formas que o professor
pode segregar as turmas, há a evidenciada
por Dornelles e Fraga (2009) que constitui o
momento em que o professor divide a aula
em tempos para a prática dos grupos. Fazer
isso não significa o trabalho desenvolvido em
turmas mistas, mas sim o impedimento dos
próprios estudantes de participarem da aula
integralmente, reduzindo significativamente seu
tempo de prática de atividades físicas.
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Portanto, baseando-se nas ideias de
Crocetta (2020), a Educação Física escolar
tem muito potencial para formação cidadãos
que rompam com imposições sociais sobre os
lugares dos homens e mulheres e seus consequentes papéis. A defesa é que ambos possuem os mesmos direitos e liberdades para optarem quais caminhos a seguir. Dessa forma,
repensar as aulas de Educação Física e mostrar na prática como essa conquista humana
funciona se torna uma difícil, mas importante
tarefa dos professores de Educação Física contemporâneos.

EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE
A Educação Física e seu histórico como
área de conhecimento componente da grade
curricular educacional passou por tendências.
Dentre estas tendências, Haertel (2007) aponta para Higienista, Militarista, Pedagogicista,
Competitivista e Popular, as quais se tornaram
essenciais para construir a Educação Física
que é observada na atualidade.
De acordo com Haertel (2007), estas
tendências foram responsáveis pelas bases
que trazem a Educação Física para dentro da
escola e delimitam sua função. Nem todas
apontam para a construção de um conhecimento e para um estudante protagonista do
processo de ensino-aprendizagem, porém tais
tendências que visavam apenas a aptidão física serviram como foco de estudo crítico para
modificar um olhar que foi concebido para esta
área de conhecimento por muito anos.
Segundo Crocetta (2020), nos dias de
hoje é possível visualizar uma Educação Física
que se encontra inserida na proposta pedagógica das escolas, visando elementos que perpassam o desenvolvimento de práticas esportivas, envolvem aspectos motores, cognitivos,
sociais e afetivos, assim como trazendo significação para a importância destas aprendizagens nas relações sociais estabelecidas dentro e fora da escola. A respeito disso, Crocetta
(2020) coloca que:

Atualmente a Educação Física está integrada à proposta pedagógica das escolas e figura como uma disciplina curricular cuja preparação não está centrada
apenas no desenvolvimento de atividades físicas, mas
num conjunto de atividades integradas que geram equilíbrio ao praticante. Tem como objetivo principal desenvolver as ações desportivas motoras dos educandos,
mas também busca dar abertura às suas habilidades
de comunicação, exercendo suas ações sociais, seu
autodomínio, tornando-se criativo e preparado para
o exercício da cidadania (CROCETTA, 2020, p. 4).

Em complemento, Crocetta (2020) evidencia que, apesar de novos olhares sobre a
Educação Física escolar, ainda são visualizadas concepções que trazem dificuldade para
esta linha de pensamento, as quais mostram
resistência dos professores em aceitar a nova
visão da área de conhecimento. Tais concepções são alvo de ações que segregam os estudantes, como o fator de separar meninos e
meninas nas aulas de Educação Física, prática
esta discriminatória e exclusiva em ambos os
grupos.
Não somente o professor, como aponta Crocetta (2020), os estudantes tendem a reproduzir este tipo de visão que pode ser concebida em casa, na comunidade ou nos próprios
anos escolares e tendem a reclamar de aulas
mistas. Isso traz uma tensão sobre a temática
de gêneros, temática esta que é alvo de discussões nos dias atuais.
Em acordo Haertel (2007) adverte que
dentre os elementos que configuram a segregação de meninos e meninas existe o planejamento dos professores sobre quais e para
quem as aulas serão ofertadas. Tal prática
gera ainda mais separação entre os grupos,
assim como traz frustrações pelo impedimento
da prática por um ou por outro grupo. Sendo
assim, é importante repensar a Educação Física que está sendo desenvolvida nas escolas e
trazer subsídios para a superação desta segregação entre meninos e meninas nas escolas
durante as práticas de atividades físicas.
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Para Costa e Silva (2017) para pensar a
Educação Física escolar se torna fundamental
compreender a função da escola que é definida por eles como um espaço para a formação
cidadã dos indivíduos. E sobre isso, cita que:

É comum, como verifica Dornelles
(2012), encontrar profissionais que ministram
aulas de Educação Física Escolar, que acreditam na importância da separação de meninos
e meninas durante as aulas, uma vez que estes
grupos apresentam características diferentes
Ela também é um lugar de conhecer, de colocar para e como tais não podem executar as mesmas
o aluno o que há de grande na ciência, ou seja, o
propostas pedagógicas.
homem diante de interrogações, diante de um processo que se constrói pelas negações, pelos erros,
pelas rupturas, continuidades e, sobretudo, pelos interesses humanos (COSTA; SILVA, 2017, p. 8935).

Assim, Costa e Silva (2017) enfatizam
que nos espaços escolares diariamente há a
produção e reprodução de atitudes que dividem grupos de meninos e meninas. Os dois
grupos são responsáveis por práticas de distanciamento e por pré-conceitos que não os
caracterizam, mas os diferenciam de forma pejorativa. Vale ressaltar que muitas destas ações
não são adquiridas somente em família, mas
também dentro da escola com as ações do sistema educacional vigente e posturas adotadas
pelos professores.

Com estas ações, a escola continua
dando voz a segregação de homens e mulheres em ambientes sociais, os caracterizando
por sua biologia e limitando a participação e
desejo destes em realizar ações que não condizem com as ditadas por uma sociedade injusta sem igualdade de oportunidades.

Em complemento, Costa e Silva (2017)
criticam, afirmando que a Educação Física dentro do ambiente escolar, se torna uma agregada a distinção de tratamentos entre homens e
mulheres ao utilizar de estratégias metodológicas e práticas pedagógicas que inferem na
separação destes grupos.
Compartilhando deste pensamento,
Ainda na visão de Costa e Silva (2017), Barbosa et al (2018) pontuam que:
a escola é um espaço de educação de crianças e jovens em parceria com a sociedade, [...] por meio da Educação Física, é possível criar mecapromovendo práticas pedagógicas que viabi- nismos que contribuam para a formação de um cidadão,
lizem a compreensão sobre suas funções e o qual age de forma harmônica não desrespeitando a
importâncias nestes espaços. Ao reproduzir dignidade de quem está a sua volta, dessa forma, é funações de segregações entre meninos e meni- damental levar em conta que quando se divide uma turnas, pensando na formação cidadã destes es- ma em masculina e feminina, o professor responsável por
tudantes, a escola está ensinando a reproduzir essa medida acaba se contradizendo em relação ao real
esta prática no cotidiano social, o que impactou papel da Educação Física, pois, ao invés de promover a
em divergências no que concerne ao acesso à formação integral de um cidadão crítico reflexivo, acaba
oportunidade pelos dois gêneros. Para melhor formando um ser alienado (BARBOSA et al, 2018, p. 5).
visualizar esta ideia, Costa e Silva (2017) afirmam que:
De acordo com Crocetta (2020), s auBuscando-se a compreensão que a escola seja um es- las de Educação Física tem um imenso potenpaço restrito para mudar comportamentos que estão cial de atuar no desenvolvimento dos estudanimbricados nos grupos sociais, acreditamos que ela tetes em diferentes esferas (sociais, cognitivas,
nha um papel importante na possibilidade da ampliação
desses espaços para a construção de igualdades ou a motoras e afetivas) e como tal deve aproveitar
reflexão disto sobre as pessoas que nelas representam. deste papel para desmistificar ações que foram
No entanto, o âmbito familiar é um dos grandes reflexos cultuadas por muito tempo e retratam desigualdessa separação do que podem ou não podem fazer dade de tratamento entre homens e mulheres.
homens e mulheres (COSTA; SILVA, 2017, p. 8941).
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Seu foco deve estar nas interações pessoais, no respeito à diversidade e no incentivo
das capacidades interacionistas dos estudantes, seja esta com outras pessoas, seja com
o meio, mostrando que todos podem realizar
qualquer atividade que sentirem desejo.
Portanto, como afirma Dornelles (2012),
a Educação Física deve ser repensada no que
concerne às suas práticas pedagógicas dentro
da escola e sobre quais sujeitos deseja formar.
Esta área do conhecimento não pode se manter omissa diante de uma indústria que venera
corpos e acaba por dar funções diferenciadas
a cada um destes com estigmas que envolvem
fragilidade, sexualidade, potência e acabam
por deturpar a real força do ser humano assim como colocar limitações em seus desejos.
Isso impacta em uma sociedade desigual em
relação a oportunidades, formando cidadãos
vazios e reprodutores de práticas associadas a
julgamentos que reforçam a segregação entre
homens e mulheres.

PROFESSOR E SUA IMPORTANTE
FUNÇÃO SOCIALIZADORA
O professor nas aulas de Educação Física tem um importante papel para combater
ações de segregações entre meninos e meninas, partindo de práticas pedagógicas que sejam ofertadas de maneiras iguais a ambos os
sexos.
Neste contexto, Costa e Silva (2017)
salientam que os estudantes tendem a manifestar ações de segregações e se aceita as
suas “desculpas” para não frequentarem as
aulas. Essa condição continuará ocorrendo.
A respeito disso, estes autores expõem que a
participação dos estudantes está diretamente
relacionada ao conteúdo que é ofertado. Se
partem da premissa de segregação de sexo,
muitos serão os estudantes que se negaram a
participar de alguma atividade por acreditarem
que está relacionado a determinado sexo.

O professor, neste cenário tem a função de incentivar a participação, ressaltando
aqui o verbo incentivar no lugar de obrigar,
uma vez que tudo que é obrigado causa maior
desgosto e afastamento do praticante.
Em complemento a isso, Costa e Silva
(2017) evidenciam, ainda, que a organização
das aulas, por vezes, pode se tornar menos
atrativa para os estudantes e como consequência ter menor participação dos mesmos,
como o fato de estruturações que primam pela
prática esportiva sem maior intencionalidade
nas aprendizagens que possam ser adquiridas
pelos estudantes. E sobre isso, Costa e Silva
(2017) advertem que:
Nestes casos os professores acabam sendo apenas zeladores do espaço e material de aula, pois
suas funções se restringem a oferecer as bolas para
as atividades escolhidas por alunos/as e cuidar
para que os jogos ocorram bem – sem brigas, seguindo as regras (COSTA; SILVA, 2017, p. 8938).

As habilidades devem ser desenvolvidas nas aulas de Educação Física dentro
de esferas que possibilitem a visualização de
ações inter-relacionais com o outro dentro de
um espaço social. Estas aprendizagens são as
mais valiosas quando se reflete sobre o papel
e função da escola.
Assim, Dornelles (2012) aponta que
as habilidades devem ter estímulos individuais
para os estudantes que superam suas limitações e encontram conhecimentos nas aulas
que vão vivenciando. Isso não quer dizer que
devem ser diferentes por causa do sexo, mas
sim adequadas a cada realidade em que se
encontra todo e qualquer estudantes.
Para Altmann e Sousa (1999) enfatizam que algumas ações dos professores de
Educação Física, apesar de parecerem em um
formato de resguardo aos estudantes, acabam
trazendo mais segregação entre os sexos.
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Ao adaptar regras por causa do sexo
dos estudantes, o professor acaba negando a
importância das regras esportivas que servem
para ambos os sexos e caracterizam o jogo, a
atividade ou prática esportiva. Essa adaptação
das regras pode gerar conflitos entre os sexos
que ficam desgostosos pela diferença de oportunidade em um jogo já construído.

Segundo Altmann e Sousa (1999), as
diferenças entre os sexos estão correlacionadas às características biológicas que definem
os sexos em feminino e masculino. Esta caracterização na sociedade, ainda é vista com
diferenças muito maiores que impactam nas
relações que estes podem ter com o meio e
que precisam com urgência serem transformadas para que as igualdades de oportunidades
Para reforçar este pensamento, Alt- ocorram e se diminuam as desigualdades somann e Sousa (1999) colocam que:
ciais.

Sendo gênero uma categoria relacional, há de se pensar sua articulação com outras categorias durante aulas de educação física, porque gênero, idade, força e
habilidade formam um “emaranhado de exclusões” vivido por meninas e meninos na escola. Não se pode
concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas por questões de gênero, pois o critério de exclusão não é exatamente o fato de elas serem mulheres,
mas por serem consideradas mais fracas e menos
habilidosas que seus colegas ou mesmo que outras
colegas. 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 (ALTMANN; SOUSA, 1999, p. 56).

Para que isso ocorra, é necessário que
na formação cidadã dos estudantes estes elementos sejam esmiuçados assim com as práticas discriminatórias e o professor deve ser o
primeiro a romper com concepções contraditórias a isto. De acordo com Altmann e Sousa
(1999), é importante ressaltar que ao realizarem os mesmos esportes, meninas e meninos
não deixam de ter características próprias.

Porém, os meios midiáticos levam a
prática de esportes a outros patamares, mais
relacionados à estético do que propriamente
ao incentivo da prática para melhoria na qualidade de vida, outro aspecto que deve ser trabalhado dentro da escola, que tem por objetivo
mostrar a importância da Educação Física para
Ainda na visão de Altmann e Sousa melhorias corporais e manutenção da saúde.
(1999), as aulas de Educação Física são um Sobre isso, Altmann e Sousa (1999) pontuam
excelente instrumento para o desenvolvimento que:
de um trabalho que envolva gênero e os professores devem utilizar esta temática a seu favor Essa história mostra que na aparência das diferenças
para entrar em questões fundamentais a serem biológicas entre os sexos ocultaram-se relações de
refletidas e criticadas pelos estudantes, incen- poder – marcadas pela dominação masculina – que
tivando transformações na sociedade vigente mantiveram a separação e a hierarquização entre hoe cumprindo com a sua função de formador mens e mulheres, mesmo após a criação da escola
de sujeitos cidadãos ativos. Com esta visão, o mista, nas primeiras décadas deste século. Buscou-se
trabalho com a coletividade, a cooperatividade manter a simbologia da mulher como um ser dotado
e colaboração, com exaltação dos aspectos de fragilidade e emoções, e do homem como força e
positivos de cada estudante, pode e deve ser razão, por meio das normas, dos objetos, do espaço
reproduzido nas ações sociais dos seus coti- físico e das técnicas do corpo e dos conteúdos de endianos.
sino, fossem eles a ginástica, os jogos ou – e sobretudo – os esportes (ALTMANN; SOUSA, 1999, p. 57).
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Para Duclos et al (2010), é possível observar nas dinâmicas de aulas de Educação
Física, que, geralmente, os meninos tendem a
apresentar maiores habilidades na execução
dos exercícios, fruto do incentivo familiar e social de que estes são mais fortes e mais rápidos que as meninas.
Com esta visão, eles apresentam o desejo de não realizarem atividades com as meninas e as meninas acabam por não quererem
participar de atividades com os meninos por
causa deste pré-julgamento. Neste contexto, é
de responsabilidade do professor a intervenção nos momentos de aparecimento deste tipo
de pensamento, favorecendo o lidar com a diversidade.

E Barbosa et al (2018) completam o
pensamento acima, evidenciando que as aulas
de Educação Física acabam se tornando mandadas pelos meninos, levando os professores
a adaptarem às regras diante da “fragilidade”
feminina e mantendo relações de segregações
entre os dois grupos.
Outro fator relevante levantado por Dornelles (2012) diz respeito às práticas por etapa
de desenvolvimento. Até o momento de entrada na adolescência, meninos e meninas são
vistos como iguais e as atividades propostas
são as mesmas. Estes, por sua vez, as praticam sem segregação, porém, ao passar para
o período de adolescência esta realidade se
modifica e aos poucos vai se instituindo ações
que geram uma separação entre meninos e
meninas cultuados pelos próprios estudantes
e, por vezes, incentivado pelo professor. Para
acentuar este pensamento, Dornelles (2012)
expõe que :

Em complemento, Altmann e Sousa
(1999) evidenciam que a sociedade tem imposto que meninos e meninas ocupam lugares
separados na organização social, apontando
para um intima relação entre social e biológico,
com regras para ser menino e ser menina, os
quais interferem na forma como se é concebida a educação, ainda, na atualidade, mostrando a necessidade de se repensar nesta organização social, o qual tem dependência com as
ações que os futuros cidadãos em formação
terão para modificar este cenário. Como exemplo desta organização social, Jacó (2011) coloca que:

Esses atributos estão associados à construção corporal dos/as alunos/as e às suas formas de viver,
suas feminilidades e suas masculinidades. Dessa
maneira, corpo, gênero e idade atravessam e constituem os diferentes discursos que justificam a necessidade de separação de meninos e meninas
na educação física escolar, a partir de um determinado ano-ciclo/ciclo (DORNELLES, 2012, p. 192).

Em nossa sociedade, desde o nascimento o menino
já é incentivado às práticas esportivas (principalmente o futebol), ganha chuteiras, bolas e é incentivado a
brincar livremente na rua. Já as meninas, sempre são
cercadas de delicadeza e incentivadas a ficarem em
casa ajudando nos afazeres domésticos. Além disso, desde muito pequenas as meninas aprendem a
usar sandálias de salto e saias que as fazem caminhar com suavidade e sentar com cuidado, enquanto
os meninos usam bermudas e tênis. Estas diferenças
proporcionam experiências corporais mais limitadas
às meninas do que aos meninos (JACÓ, 2011, p. 3).

Portanto, é possível observar que as
aulas de Educação Física, mediadas pelos
professores habilitados para a área podem ser
grandes reprodutores de condutas sociais de
segregação entre meninos e meninas, havendo a necessidade urgente de repensar práticas
pedagógicas que acabem com esta estigmatização e promovam mudanças sociais, as quais
inferem em um sociedade mais justo no que
concerne sobre o acesso às mesmas oportunidades tanto para homens quanto para mulheres.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no desenvolvimento deste artigo foi possível concluir que a ressignificação da Educação Física Escolar no que diz respeito a aulas
mistas com igualdade de oportunidades a todos os estudantes têm dependência direta com os
professores que ministram suas aulas.
Apenas com a conscientização destes profissionais sobre a real importância e a função
formadora social desta área de conhecimento que as práticas pedagógicas serão transformadas
e propiciarão o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos estudantes com ampliação de visão de mundo e compreensão sobre o seu papel ativo neste espaço.
Dessa forma, faz-se necessário que os professores busquem formações continuadas
que permitam se apropriar de uma visão humana e de igualdade de direitos, com observância e
autoavaliação sobre suas práticas pedagógicas, buscando visualizar sua intencionalidade e propor as atividades, assim como deter maior conhecimento dos documentos mandatórios como a
Base Comum Curricular Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais que trazem esta nova
visão de Educação Física Escolar.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL- COMO
ATO DE APRENDIZAGEM

RESUMO: O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é identificar e refletir as possíveis
relações entre professor e o aluno a fim de contribuir para o processo ensino-aprendizagem, através da identificação de pontos relevantes, nas concepções, que possam estimular
professor e aluno para uma convivência de afetividade no processo educativo levando-os a
uma educação de qualidade no processo metodológico. A pesquisa é de cunho bibliográfico,
identificando-se que a prática educativa é de grande significância na formação do educando
cidadão. Assim, traça uma análise reflexiva dos principais problemas cotidianos enfrentados
na sala de aula pelos alunos e professores, em suas interações, enquanto sujeitos inerentes
do processo educacional. O presente trabalho também se baseará na pedagogia dialógica de
Paulo Freire, na qual o Educador e Educando desenvolve uma relação de respeito horizontal
através do: diálogo, respeito e afetividade. A escolha do tema deste trabalho se deu, com o
objetivo de refletir criticamente sobre os problemas educacionais.

Palavras-chave: Diálogo; Respeito; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste trabalho aqui apresentado é abordar 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 na relação entre
sujeito: Professor e aluno.
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).
Objetivos Específicos: 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. 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.
Na fala de Freire, 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.
Tendo como problema da pesquisa, é constatado que as relações afetivas que o aluno
estabelece com os colegas e professores são de grande valor na educação, pois a afetividade
constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida. 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 justificativa da presente pesquisa é buscar 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.
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O ESPAÇO DA ESCOLA
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 ensino.

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).

Os regulamentos e exigências escolares também são vistos como causas dos problemas que a educação enfrenta. Logo de início há uma extrema falta de vagas, a escola
tem uma localização que dificulta o trajeto de
ida e volta dos alunos. Depois temos os horários estabelecidos pelas escolas, que são muito criticados por não atenderem a realidade da
população.

As expectativas do professor sobre
o desempenho dos alunos podem funcionar
como uma “suposição de autorrealização”. Isto
é: o aluno de quem o professor espera menos
é o que realiza menos, ao passo que aqueles
de quem se espera um bom desempenho acabam, na realidade, por apresentá-lo. Assim, as
taxas de evasão evidenciam a baixa qualidade do ensino e a incapacidade dos sistemas
Outro fator que dificulta a permanência
educacionais e das escolas de garantir a per- e o bom desempenho dos alunos na escola
manência do aluno, penalizando os alunos de são as despesas com materiais exigidos pela
nível de renda mais baixos.
escola como: uniforme, livros, taxas, etc. Isso
porque, na maioria dos casos, os pais não poExatamente por fazerem parte de famí- dem comprar o que a escola exige.
lias desprovidas de recursos, as crianças não
têm acesso ao mínimo de informações cultuTodos esses regulamentos não são
rais no lar, e por isso, chegam à escola em problemas para as crianças de classe média,
situação de inferioridade em relação à maioria cujos pais são bem empregados. No entanto,
dos estudantes de classes mais altas.
para as crianças de famílias pobres, estas exiUma criança que faz 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.

gências representam grandes dificuldades e
obstáculos para conseguir aprovação na escola.

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
O estudante carente usa uma lingua- que determinam, em última instância, as possigem pobre em vocabulário e em sua estrutura- bilidades de assistência aos filhos.
ção. Seus colegas de famílias de melhor posição social, que cresceram entre pessoas com
Essas conclusões ideológicas eximem
algum grau de instrução, teriam domínio de um os professores de observar sua própria atuaproveitoso vocabulário. COLL (1996:95) afirma ção no contexto escolar, sua participação na
que:
seletividade e, principalmente, a função da escola como reprodutora da sociedade desigual
na qual se insere:
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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).

Neste sentido, é muito importante ajudar os professores a saberem ensinar, garantindo assim que todos os alunos possam
aprender e desenvolver seu raciocínio. Alguns
professores sentem que seu relacionamento
com os alunos determina o clima emocional da
sala de aula. Esse clima poderá ser positivo,
Em várias salas de aula nota-se a exi- de apoio ao aluno, quando o relacionamento é
gência constante de disciplina, o estabeleci- afetuoso, cordial.
mento de uma relação autoritária entre o professor e seus alunos, o trabalho obrigatório e
Neste caso, o aluno sente segurança,
repetitivo. Um dos meios de controlar a disci- não teme a crítica e a censura do professor.
plina é a divisão do tempo. Há hora determina- Seu nível de ansiedade mantém-se baixo e ele
da para entrar, sair, para o recreio, a merenda, pode trabalhar descontraído, criar, render mais
para tomar água, para ir ao banheiro, etc.
intelectualmente. Porém, se o aluno teme constantemente a crítica e a censura do professor,
O cumprimento do horário é obrigató- se o relacionamento entre eles é permeado de
rio, sem levar em conta o que a criança está hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de
fazendo ou qual é a sua vontade no momento. aula é negativa. Neste caso, há o aumento da
Há, por parte do professor, uma vigilância cons- ansiedade do aluno, com repercussões físicas,
tante e ameaças, gerando um clima de tensão diminuindo sua capacidade de percepção, raentre as crianças, por estarem sempre anteci- ciocínio e criatividade.
pando as consequências de seus “maus atos”:
o aluno corre o risco de ficar sem recreio, de
Se a aprendizagem, em sala de aula,
ser retirado após as aulas, além de outras ame- for uma experiência de sucesso, o aluno consaças de castigo. Quem é “bem comportado” trói uma representação de si mesmo como alrecebe recompensas e é apresentado como guém capaz. Se ao contrário, for uma experiênmodelo aos colegas.
cia de fracasso, o ato de aprender tenderá a se
transformar em ameaça. O aluno ao se consiMas os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje, derar fracassado, vai buscar os culpados pelo
uma suspensão transformou-se num prêmio, seja ela seu conceito negativo e começa achar que o
de um dia ou mais. Algumas escolas, mesmo man- professor é chato e que as lições não servem
tendo o sistema de suspensão, são mais esclareci- para nada.
das, suspendem os alunos de suas atividades didáti		
cas e recreativas, mantendo-o em seu recinto através
da organização de trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e aproveitam para encaminhá-lo aos serviços de orientação educacional. Nesses casos, o
prêmio não é tão grande (WERNECK, 1999, p. 60).

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.

JOGOS E BRINCADEIRAS – E SUAS
IMPORTÂNCIAS
A primeira das metas consiste em expandir e melhorar o cuidado e a educação da
criança pequena, especialmente para as mais
vulneráveis e em maior desvantagem; a segunda meta, é garantir o acesso a educação
primária obrigatória, gratuita e de qualidade
até 2015 à todas as crianças especialmente
as que estão em circunstâncias difíceis, minorias étnicas e as meninas; a terceira meta, visa
assegurar que jovens e adultos tenham suas
necessidades de aprendizagem satisfeitas me1268
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diante programas apropriados de habilidades
para a vida; a quarta meta, visa a melhoria nos
níveis de alfabetização de adultos até 2015,
com acesso equitativo à educação básica é
continuada a todos os adultos; a quinta meta,
visa o fim das desigualdades de gêneros na
educação infantil e secundária até 2005 e alcançar a igualdade até 2015, com foco na
garantia plena e igual do acesso das meninas
na educação básica e de qualidade; a sexta e
última meta, visa melhorar todos os aspectos
da qualidade do ensino assegurar a excelência
de todos para que resultados reconhecidos e
mensuráveis sejam alcançados por todos, especialmente em alfabetização, matemática e
habilidades essenciais à vida.
Segundo Ribeiro (1986) a educação
jesuítica por Manoel de Nóbrega (1549) não
chegara a se escolarizar em decorrência do
estágio primitivo das populações indígenas. As
crianças participavam diretamente das atividades tribais, que eram praticamente suficientes
para a formação necessária para a fase adulta.
Ribeiro (1986) diz que as práticas de
ler e escrever aplicava-se nos colégios para
os alunos que fossem introduzidos nessas
técnicas indispensáveis ao acompanhamento
do curso de humanidades. O comum era que
essas práticas se adquirissem dentro das próprias famílias dos senhores de engenho, com
os tios letrados.
Segundo Kuhlmann (1998) a história
da educação infantil, trata-se de uma reflexão
de pesquisa sobre as crianças a partir do prisma histórico em seu processo de interação social e desenvolvimento enquanto indivíduo. A
educação tem buscado abranger os âmbitos
educacionais escolares, não apenas na contextualização política ou sócio econômico, mas
reconhecer e elevar como condição de elementos construtivos da história da produção
de vida social.

pobre e abandonada, que diz respeito à história da infância, da família, da população, da
urbanização e instituições educacionais.
Para Ribeiro (1986), sob a influência
das ideias e práticas europeias, surgiram as
primeiras iniciativas de educação infantil no
Brasil. No final do século XIX foram criadas as
creches, com a finalidade de retirar das ruas
as crianças abandonadas, combater a desnutrição e a mortalidade infantil e formar hábitos
higiênicos e morais, tinham um forte caráter assistencialista.
Segundo Faria (1999), em 1875 foi
fundado o primeiro jardim-de-infância no Rio
de Janeiro, e em 1877 em São Paulo, mantidos
por entidades privadas para os filhos de famílias abastadas. Os primeiros jardins-de-infância
públicos foram criados em 1908 em Belo Horizonte e em 1909 no Rio de Janeiro, no entanto
também atendiam crianças de famílias economicamente privilegiadas.
Faria (1999), diz que durante os anos
1920 e 1930, foram criadas as 14 salas de
pré-primárias que funcionavam junto às escolas primárias, é também nesse período que
surgiu o atendimento em praças públicas para
as crianças da classe operária chamados de
“Parques Infantis”. A expansão da educação
infantil deu-se lentamente.
Para Kuhlmann (1998), com a expansão do trabalho feminino na década de 60 ampliou a necessidade das instituições educacionais voltadas para a classe média, passou a se
exigir uma educação de qualidade.

Faria (1999), assinala que diversos fatores políticos, sociais e econômicos propiciaram a expansão de creches e pré-escolas no
Brasil a partir da década de 70, no entanto, o
grande crescimento veio a partir da influência
de políticas sociais de órgãos como a UNESCO, UNICEF e OMS, para países de terceiro
Kuhlmann (1998) afirma que a origem mundo, e também a implementação das Leis
da educação infantil esteve ligada às questões Federais.
sociais que apontam a assistência à infância
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Zabala (1998) refere-se aos desafios
da educação infantil, que historicamente foi
mostrada como uma infância de marginalização social, cultural e econômica, sempre voltado para o que o adulto sentia ser o melhor para
a criança e não como direito da criança.

São Paulo (2008) indica que o Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei n°8.069, de
13 de Julho de 1990, traz em seus artigos a
explicitação dos direitos da criança e do adolescente referentes à vida, saúde, alimentação,
educação, esporte, lazer, cultura, dignidade,
respeito, liberdade, convivência familiar e coO autor trata também, de uma educa- munitária e profissionalização.
ção infantil pautada em currículos se fortalecendo por meio de um planejamento de proBrasil (1996) a LDB estabelece o atencessos. Embasado no trabalho planejado com dimento às crianças de 0 a 6 anos, tendo
um sentido de continuidade, trata-se de articu- como finalidade o desenvolvimento integral da
lar intenções claras, sequências progressivas criança em todos os seus aspectos físicos, pside propósito e conteúdos formativos.
cológicos, intelectuais e sociais. Afirmando ainda ser dever do Estado garantir o atendimento
A educação tem por finalidade pro- gratuito em creches e pré-escolas.
piciar o desenvolvimento pleno da criança, o
jogo e a brincadeira são fundamentais para o
Brasil (1998) a elaboração do Referendesenvolvimento sensório motor, afetivo, cog- cial Curricular Nacional para a Educação Infannitivo e sociocultural da mesma. Além de ser til, tem a finalidade de estruturar a educação
uma necessidade tanto física como emocional e fundamentar as concepções de crianças, e
da criança, portanto, neste contexto a legisla- visa contribuir para a construção de propostas
ção visa assegurar que tais necessidades e di- educativas que considerem a pluralidade, direitos sejam garantidos e respeitados em sua versidade étnica, religiosa, de gênero, social e
totalidade.
cultural.
Brasil (1961) instituiu-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
incluiu as escolas maternais e os jardins-de-infância no sistema de ensino. Kuhlmann (1998)
afirma que as políticas educacionais na década de 70, pautaram-se na educação compensatória, ainda com um olhar voltado para suprir
as necessidades básicas de cuidar, proteger e
compensar as defasagens afetivas.
Brasil (1988) a Constituição Federal
afirma o dever do Estado com a educação, garantindo o atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Assim
a educação infantil passa a ser considerada
como a primeira fase da educação básica, e
o Estado e os municípios passam a oferecer
creches e pré-escolas como melhoria da qualidade de vida da população.

Lima (2009) afirma que durante muito
tempo a infância no Brasil era vista como uma
fase de necessidades, portanto era tratada em
instituições assistencialistas a partir da Constituição Federal de 1988 e a LDB 1996, essa
visão começou a mudar, pois em seus artigos
traz uma perspectiva educativa para essa faixa etária, essa nova visão coloca a educação
infantil como a primeira fase da educação básica.
Vários estudos trazem à tona a importância da educação infantil para o desenvolvimento das crianças. Lima (2009) a educação
infantil detém a função de oferecer e favorecer
um processo significativo de aprendizagem e
desenvolvimento para essa faixa etária, visto
que educar e cuidar faz parte do mesmo processo de construção do saber.
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O VALOR DO AFETO NA RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO
O saudoso educador Paulo Freire certa
vez proferiu que “não há educação sem amor”.
Sabiamente ele foi ao âmago de tudo, pois
educar sem amor pode resultar em um mero
ganha pão, em um simples contar de hora-aula
ou em uma assinatura de folha de ponto apenas. É mister que viver de verdade exige vontade, alegria, doação, ou seja, exige paixão.

Quando a maioria das tarefas de sala
de aula exige que a criança fique parada e estática, com uma atenção direcionada ao que é
exposto pelo professor, certamente este local
não será um dos mais atraentes para ela. Não
é difícil, dentro desse clima austero, surgir hostilidade da criança em relação ao professor e
ao ambiente escolar. Dentro dessas situações
de conflito facilmente observadas nas escolas,
o professor pode fazer toda a diferença.
Se o professor tiver conhecimento do
conflito eu e o outro na construção da personalidade do aluno, com certeza, ele saberá conduzir as relações e receberá esses estímulos
com mais calma, não tomando os mesmos
como uma questão pessoal.

Ressalto ainda, o poema de Francisco
Otaviano de Almeida Rosa que diz: “quem passou pela vida em brancas nuvens, [...] passou
pela vida e não viveu”. Acredito que mais que
a própria razão, a condição de amar é que nos
torna especiais dentre os seres que habitam a
O professor precisa compreender o
terra. E na hora de transmitir nossos conhecimentos aos outros homens é importante fazer aluno e seu universo sócio-cultural. Mas covaler isto que há de belo dentro de nós, sem- nhecer esse aluno e seu universo implica em
uma pré-disposição de amá-lo. Cabe ao propre transmitindo conhecimentos com afeto.
fessor investigar mais esse aluno e, ao longo
De acordo com a perspectiva Wallo- de sua formação, não deixar que esse educanniana, falar de afetividade no ato educacional, do acumule raivas ou questionamentos. Hoje
mais precisamente na relação professor-aluno, muito se sabe que o lado intelectual caminha
é falar de como lidar com as emoções, com de mãos dadas com o lado afetivo.
a disciplina e com a postura do conflito eu e
Considerando esses pontos discutidos,
o outro. Vale ressaltar que essa postura de
conflito eu e o outro, ocorre em dois momentos o relacionamento entre professor e aluno deve
distintos da vida do educando: na infância e na ser de amizade, de respeito mútuo, de troca de
solidariedade, não aceitando de maneira alguadolescência.
ma um ambiente hostil e opressor que semeie
Para a criança, o conflito se dá com as o medo e a raiva no contexto de sala de aula.
diversas interferências da família, sua primeira
A prática pedagógica deve sempre precomunidade, e da escola (ou qualquer outro
ambiente que ela frequente) em sua vida. Para zar o bem estar do educando. Quando o eduo adolescente, o conflito ocorre com o estra- cador consegue entender o poder dessa pedagogia do amor e toda a bem querência que
nhamento de si com o mundo que o cerca.
a mesma traz, mais e mais alunos aprenderão
A sociedade acaba influenciando no com maior facilidade e gosto e, acima de tudo,
desenvolvimento psíquico do aprendiz. O pro- mais e mais professores notáveis e inesquecífessor deve estar atento e consciente de sua veis passarão pela vida de nossos educandos
responsabilidade como educador. O ambien- deixando suas marcas positivas.
te de sala de aula, que muitas vezes pode se
mostrar frio, severo e hostil aos nossos educandos, deve ser recolocado, reapresentado
aos mesmos de forma mais amena e amigável.
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AFETIVIDADE
Como atividade essencialmente criadora, a educação apresenta o escopo de guiar
o homem no desenvolvimento dinâmico, no
curso do qual se constituiria como pessoa humana, dotada de armas do conhecimento, do
poder de julgar e das virtudes morais. No contexto das dinâmicas sociais, a educação e a
instituição de ensino, no papel de seus professores, devem apresentar um caráter crítico de
elevação cultural do indivíduo e da sociedade:
Conhecer é apropriar-se intelectualmente de um dado
campo de fatos, ou de idéias que constituem o saber
estabelecido; pensar é enfrentar pela reflexão a capacidade de uma experiência nova cujo sentido ainda precisa ser reformulado que precisa ser reproduzido pelo
trabalho de reflexão, sem outras garantias senão o contato com a própria experiência (CHAUÍ, 1998, p.45).

É de suma importância que o professor, por maior que seja sua capacidade, seu
conhecimento, sua formação, tenha consciência de que ele e seus alunos estão em locais,
ângulos opostos: por outro lado, ele não deve
se vangloriar desta hierarquia e muito menos
de seu conhecimento. Para que haja uma boa
convivência entre professor e aluno, um bom
diálogo é fator essencial.
Entretanto, não é esta realidade que
observamos no contexto educacional brasileiro, pois o professor geralmente é arrogante, inseguro, ansioso e acaba criando um clima de
terror em sala de aula. Na maioria das vezes a
causa desta problemática está na má remuneração, na falta de preparo, na instabilidade familiar, fatores que influenciam no desempenho
do docente.

É possível que Piaget tenha escolhido, tentar resolver primeiro os problemas mais
controláveis e por isso, dedicou uma quantidade desproporcional de sua energia às questões de estrutura cognitiva. Uma terceira razão
para isso é que à medida que os psicólogos e
educadores tentaram entender o trabalho de
Piaget, as “construções” que eles fizeram de
sua teoria, começaram na melhor das hipóteses, como “pré-operacionais”.
Afora todas essas considerações, por
certo, uma leitura cuidadosa dos trabalhos de
Piaget deixa claro que uma visão do desenvolvimento intelectual, incluindo apenas o desenvolvimento cognitivo, sem levar inteiramente
em conta os aspectos afetivos é incompleta.

AS ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR
NA UTILIZAÇÃO DE JOGOS E
BRINCADEIRAS
A educação está oportunizando mudanças no pensar da criança e percebe-se que
o seu modo de olhar o mundo já não é mais o
mesmo. É nessa perspectiva que se apresenta a educação Infantil: a oportunidade de dar
às crianças uma “nova” infância. Uma infância
que tem de ser respeitada em seus interesses
e curiosidades, em que a criança deve brincar
muito e, através da brincadeira, desenvolver
suas potencialidades.

Sabe-se que a criança possui necessidades e características peculiares e a escola
desempenha um importante papel nesse aspecto, que é oferecer um espaço favorável às
brincadeiras associadas a situações de aprenDesde os seus primeiros trabalhos, dizagem que sejam significativas, contribuindo
na verdade, PIAGET (1980), reconheceu o as- para o desenvolvimento de forma agradável e
pecto afetivo como importante embora tenha saudável.
centrado menos sobre este aspecto do que soO desenvolvimento mental da criança,
bre o aspecto cognitivo. Uma segunda razão
provável para um estudo maior da dimensão antes dos seis anos de idade, segundo Piaget,
cognitiva reside no fato de Piaget ter percebi- pode ser sensivelmente estimulado através de
do que o estudo científico do aspecto afetivo jogos. A brincadeira representa tanto uma aticomo mais difícil do que o estudo da estrutura vidade cognitiva quanto social e através das
mesmas as crianças exercitam suas habilidacognitiva.
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des físicas, crescem cognitivamente e apren- o aluno construa seu próprio conhecimento, e
dem a interagir com os outros (ANTUNES, tenha consciência de que os jogos propostos
1998, p.73).
são meios para atingir seus propósitos e não
fins em si mesmo. Segundo o mesmo autor,
O momento da brincadeira possui
grande importância, pois contribui para o de- O jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e plasenvolvimento do potencial integral da criança. nejada programação, é tão ineficaz quanto um único
Sendo também o espaço que proporciona liber- momento de exercício aeróbico para quem pretendade criadora, oportunidades de socialização, de ganhar maior mobilidade física e, por outro lado,
afetividade e um encontro com o seu próprio uma grande quantidade de jogos reunidos em um
mundo, descobrindo-se de maneira prazerosa. manual somente tem validade efetiva quando rigoPartindo desse pressuposto, e por
acreditar que, muitas vezes, as brincadeiras
não têm feito parte do currículo escolar, sendo
ignoradas no planejamento diário, propõe-se
uma reflexão acerca da utilização da brincadeira em seu aspecto pedagógico nas escolas de
Educação Infantil.

rosamente selecionados e subordinados à aprendizagem que se tem em mente como meta (p.37).

A atividade lúdica é uma importante
fonte ao educador, trazendo informações sobre
os interesses de seus alunos, suas interações,
suas habilidades de adaptação às regras, etc.
Com base nessas observações, o educador
tem a oportunidade de programar atividades
Ao optar por atividade lúdica como pedagógicas direcionadas.
forma de desenvolvimento da aprendizagem,
Ao programar as atividades, é intereso educador poderá conhecer melhor o grupo
em que trabalha, promovendo situações in- sante que o educador associe também alguns
teressantes e desafiadoras para a resolução questionamentos relativos à idade, capacidade problemas, permitindo que os aprendizes des, preferências e outras particularidades,
façam uma auto-avaliação com relação sobre visando o prazer e os efeitos positivos que o
seu desempenho, além de permitir que todos jogo proporciona. Outra questão importante,
participem ativamente de cada etapa vivencia- além de tratar-se de um dos pontos de preoda na execução de cada jogo. Segundo ANTU- cupação dos educadores infantis, refere-se à
organização de um espaço adequado para a
NES (1998),
realização da atividade, para que o jogo possa
O jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da ser explorado em sua totalidade.
aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, que como todo pequeno
animal adora jogar e joga sempre principalmente sozinho e desenvolve níveis diferentes de sua experiência pessoal e social. O jogo ajudou a construir suas
novas descobertas, desenvolve e enriquece sua
personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem (p.36).

Cabe ao educador explorar e adaptar
as situações cotidianas do educando às atividades escolares, mas para tanto, é de suma
importância que domine as idéias e o método
que ele deseja trabalhar, com o intuito de que

A conveniência do ambiente é fundamental para o sucesso no uso dos jogos. O
espaço necessário à manipulação das peças é
sempre imprescindível, assim como sua cuidadosa embalagem e organização, a higiene da
mesa ou mesmo do chão em que o aluno usa
para sua atividade (ANTUNES, 1998, p.41).
A atenção do educador é fundamental
no contato direto com a criança, ensinando-a
como utilizar o brinquedo e brincando com ela
também. Ao brincar com a criança, o educador
contribui significativamente, pois assim a auxilia na construção de sua identidade cultural e
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de sua personalidade. Ao utilizarmos o jogo na
prática pedagógica, é interessante fazer deste um momento de conhecimento e convivência com as crianças, permitindo conhecê-las e
aproximá-las de seu modo de conhecimento do
mundo. É interessante voltar o olhar não apenas no que elas fazem, mas também observar
o modo como elas fazem.
Neste processo, o centro de atenção
passa a ser o outro, buscando para os educadores um novo sentido ao trabalho pedagógico: conhecer a criança para trabalhar com ela,
para brincar com ela, para aprender com ela.
Os jogos devem ser utilizados somente
quando a programação possibilitar e somente
quando se constituírem em um auxílio eficiente
ao alcance de um objetivo dentro desta programação. De certa forma, a elaboração do programa deve ser precedida do conhecimento
dos jogos específicos e, na medida em que estes aparecem na proposta pedagógica, é que
devem ser aplicados, sempre com o espírito
crítico para mantê-los, alterá-los, substituí-los
por outros ao se perceber que ficaram distantes desses objetivos.

O entusiasmo do professor e o preparo dos alunos para um momento especial a ser
propiciado pelo jogo constituem um recurso
insubstituível no estímulo para que os alunos
queiram jogar, e, os jogos devem ser cuidadosamente introduzidos e a posição dos alunos
claramente definida.
É através de jogos e brincadeiras que
a criança tem oportunidade de desenvolver um
canal de comunicação, uma abertura para o
diálogo com o mundo dos adultos, onde ela
estabelece seu controle interior, sua autoestima e desenvolve relações de confiança consigo mesma e com os outros.

O JOGO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
As crianças são “as personagens” dos jogos. Os papéis
mudam de um cenário para outro. E todas têm oportunidade de experimentar “pegar o outro, ou serem pegos”;
brincar com os amigos ou contra eles. É só um jogo. Mas
é muito mais do que um jogo (RUBEM ALVES, 2001).

Para pensar o jogo como meio educacional, devemos situá-lo a partir da definição
de objetivos mais amplos. Que papel tem a
educação em relação à sociedade? A escola
é um instrumento de transformação da sociedade; sua função é contribuir, junto com outras
instâncias da vida social, para que essas transformações se efetivem.

Assim, o jogo só tem validade se usado na hora certa e essa hora é determinada
pelo seu caráter desafiador, pelo interesse do
aluno e pelo objetivo proposto. Jamais deve
ser introduzido antes que o aluno revele maturidade para superar seu desafio e nunca quando
Nesse sentido, o trabalho da escola
o aluno revelar cansaço pela atividade ou tédio deve considerar as crianças como seres sopor seus resultados.
ciais e trabalhar com elas no sentido de que
sua integração na sociedade seja construtiva.
Quando o jogo é extremamente fácil ou Nessa linha de pensamento, a educação deve
é acima da capacidade de solução por par- privilegiar o contexto socioeconômico e cultute do aluno, causa desinteresse e até mesmo ral, reconhecendo as diferenças existentes enbaixa estima. Por isso, é importante que o pro- tre as crianças (e considerando os valores e a
fessor planeje desafios que estimulem o alu- bagagem que elas já têm); ter a preocupação
no. É essencial que o professor utilize o jogo de propiciar a todas as crianças um desenvolou brincadeira como ferramenta de combate à vimento integral e dinâmico (cognitivo, afetivo,
apatia e como instrumento de desafios visando linguístico, social, moral e físico-motor), assim
a interação do grupo.
como a construção e o acesso aos conhecimentos socialmente disponíveis do mundo físico e social.
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A educação deve instrumentalizar as
crianças de forma a tornar possível a construção de sua autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação. Tornando
como base à concepção da criança como ser
integral, constata-se que as atividades que as
crianças estão realizando na escola têm um
tratamento compartimentado.

Até adquirir a facilidade da linguagem,
o jogo é o canal através do qual os pensamentos e sentimentos são comunicados pela
criança. O jogo está intimamente relacionado
à representação simbólica e reflete e facilita o
desenvolvimento dessa representação.

Em relação ao desenvolvimento moral
as crianças constroem normalmente o seu próprio sistema de valores morais, baseando-se
na sua própria necessidade de confiança com
as outras. Esse processo é uma verdadeira construção interior. Através da construção autônoma se forma uma boa concepção de si,
um ego íntegro e uma autonomia que sustente
uma saúde mental positiva.

À medida que a criança se desenvolve e interage com o meio e com o grupo, sua
identidade, sua autoimagem positiva, suas personalidades são desenvolvidas. A afetividade é
uma constante no processo de construção do
conhecimento e é ela que, na verdade, irá influenciar o caminho da criança na escolha dos
seus objetivos.

Formar homens sensíveis, criativos, inventivos e descobridores, assim como espíritos
capazes de criticar e distinguir entre o que está
provado e o que não está deve ser o principal
objetivo da educação.

O DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM

O DESENVOLVIMENTO AFETIVO

Amor, ódio, agressividade, medo, insegurança, tensão, alegria ou tristeza são alguns
dos afetos mais comuns, com os quais o educador deverá lidar para encaminhar a criança
no seu desenvolvimento.A motivação é outro
fator que influencia o desenvolvimento: se a
motivação é grande, a criança irá se esforçar
para fazer coisas mais complexas. A criança
afetivamente perturbada sofrerá um bloqueio
no desenvolvimento geral, pois os problemas
afetivos canalizam suas energias.

A linguagem, forma de representação
verbal, é básica no processo de desenvolviO jogo espelha e melhora o progresso
mento. Piaget sustenta que a linguagem só
aparece depois do pensamento, e que ele de- da criança na pré-escola, através da afirmação
pende sobretudo da coordenação de esque- do eu e na idade escolar, ajudando na tarefa
de consolidação do eu. No jogo pode ser commas sensório-motor.
provada a importância dos intercâmbios afetiA linguagem é uma forma de se co- vos das crianças entre elas ou com os adultos
municar e se expressar; um meio, portanto, de significativos (os pais e os professores). O jogo
interagir socialmente. Falar, ler e escrever são é uma “janela” da vida emocional da criança.
formas de o indivíduo ter acesso aos conheA oportunidade de a criança expressar
cimentos construídos histórica e socialmente.
Paralelamente, por meio da linguagem, é pos- seus afetos e emoções através do jogo só é
sível desenvolver a memória, a imaginação e possível num ambiente e espaço que facilitem
a criatividade e, muito especialmente, passar a expressão: é o adulto que deve criar esse
do pensamento concreto ao pensamento mais espaço.
abstrato. A linguagem é, portanto, o meio básico de comunicação social dos indivíduos.
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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, ensinar deve ser uma arte, uma ciência é um conjunto de técnicas que
são utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, torna-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.
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INTERFACES ENTRE NEUROCIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO

RESUMO: A neurociência tem importantes segmentos, porém quando integrada a educação
torna-se fundamental no processo da aprendizagem, já que estão conectadas, pois enquanto
a primeira tem o seu campo de estudo o sistema nervoso e suas especificidades, a educação
se precisa entender o funcionamento do cérebro para melhor adequar seu planejamento em
sala de aula. Assim, este breve estudo tem como objetivo apresentar algumas características
da Neurociência na educação, bem como, demonstrar sua importância na aprendizagem. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por autores que se dedicam
a escrever sobre o assunto é leitura nos sites especializados em artigos acadêmicos como,
Scholar e Scielo. Portanto, essa pesquisa busca descrever em seus tópicos temas relacionados
à aprendizagem e como a neuroeducação se faz presente no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Educação; Neurociência; ,Aprendizagem; Memória; Atenção.
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INTRODUÇÃO

A

Neurociência é uma área que se ocupa em estudar o sistema nervoso, com o
objetivo de desvendar seu funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais
alterações que podem sofrer durante a vida, já a aprendizagem é definida como
o processo de mudança de comportamento obtido por meio de experiências construída por
fatores emocionais, neurológico, relacionais e ambientais, ou seja, aprender é o resultado da
interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente.
Abordar a neurociência na educação é necessário para a compreensão do quanto essa
parceria pode trazer resultados positivos para todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Aprofundar os conhecimentos nessa área pode ser uma opção para os profissionais
da educação que se preocupam em compreender como as crianças aprendem e a partir daí,
considerar suas limitações e o tempo que ela necessita para apreender o que está vivenciando
e pode oferecer vários caminhos para auxiliá-las a atingir o seu objetivo, que é aprender.
Atualmente surgiu a neuroeducação que é um campo interdisciplinar que combina a
neurociência, psicologia e educação para decifrar os processos cognitivos e emocionais que
originam melhores métodos de ensino e currículos. Tem como objetivo a compreensão dos
mecanismos cerebrais subjacentes à aprendizagem e como eles podem otimizar as práticas de
ensino. Dessa forma, sua proposta é de auxiliar os profissionais envolvidos na educação, principalmente os professores, pois eles são os mediadores e ficam em contato com as crianças
por um tempo maior, favorecendo a possibilidade de observação durante o desenvolvimento de
suas atividades.
O objetivo deste trabalho é apresentar algumas características da Neurociências na educação, bem como, demonstrar sua importância na aprendizagem.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por obras que abordam
esse tema e em sites especializados em artigos acadêmicos como Scholar e Scielo.
Neste breve estudo serão abordados os seguintes tópicos: A área educacional e a neurociência: neuroeducação; A atenção e a aprendizagem e a memória e a aprendizagem.
Dessa forma, espera-se colaborar com os educadores na reflexão sobre a importância
do conhecimento nesta área para auxiliar no seu trabalho com as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e buscar de como o cérebro delas aprendem, bem como entender
de forma geral como se dá aprendizagem em todas as crianças, sabendo que cada uma tem o
seu tempo para aprender.
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A ÁREA EDUCACIONAL E A
NEUROCIÊNCIA: NEUROEDUCAÇÃO
A neuroeducação, como campo do
saber, alcançará uma identidade de distintos
âmbitos, convertendo-se em uma área interdisciplinar. Observa-se que a adequação da
aprendizagem, vista como alterações de condutas, é o que liga as disciplinas desse conhecimento.

Sendo assim, vê-se que as experiências
colaboram para o aprendizado através de uma
transformação comportamental imposta pelo
meio, que provém no alcance e conservação
de saberes para uso em momento apropriado.
Portanto, um sujeito “aprende quando adquire
competência para resolver problemas e realizar
tarefas, utilizando-se de atitudes, habilidades e
conhecimentos que foram adquiridos ao longo de um processo de ensino-aprendizagem”
(COSENZA; GUERRA, 2011, p.141).

A perspectiva de a neuroeducação ser
uma grande parceira do magistério e de todo
Sendo assim, verifica-se que o sujeito
o cenário educacional guia a ideia principal da que aprendeu consegue empregar a sabedoneuroeducação.
ria, as capacidades e as atuações em novas
circunstâncias que se mostram em seu moAtravés das pesquisas de Bartoszeck mento, o que também demonstra a habilida(2006) e Puebla e Talma (2011) é plausível en- de de guardar e reaver o que foi aprendido.
tender como a literatura indica a união das neu- Desta forma, torna-se importante ressaltar que
rociências com a área educacional, levando-se o aprendizado tem relevância tanto para os huem conta a aprendizagem construtiva comum manos quanto para os demais animais, já que
a ambas.
é a forma pela qual obtemos conhecimento sobre o mundo.
Ao retratar o progresso da neuroeducação, concedem a esta nova ciência, não só a
Segundo Spitzer (2007), nosso céreincumbência de estudar o método de aprendi- bro atua como um aspirador de informação,
zagem, mas também, de clarificar os diversos que aprende o que há de relevante à nossa
graus de complexidade neuronal implicados no volta e faz a elaboração de maneira eficiente.
procedimento.
Deste modo, observa-se que existe certa difeO que se tem observado, nos últimos
anos, um acréscimo na porção de impressões
que se dispõem a conectar educação e neurociência. Algumas dessas, possuem como
ponto o entendimento dos métodos implicados
na aprendizagem dos educandos a partir dos
saberes da neurociência.

renciação em relação aos conhecimentos disponíveis, pois sujeitado a uma imensidão de
incentivo, o cérebro escolhe os que serão conquistados e alcançados.
Vale ressaltar que, quanto aos métodos
de aprendizagem, as experiências positivas
são essenciais para aprender sobre diversas
coisas, sendo que “deve ficar claro que, para
as pessoas, as experiências positivas simplesmente acontecem em contatos sociais positivos” (SPITZER, 2007, p.166).

A educação objetiva ao progresso de
novos conhecimentos ou condutas, através da
intercessão de uma metodologia que inclui a
aprendizagem (COSENZA; GUERRA, 2011). O
instruir-se é um recurso dinâmico que proporAssim, Cardozo e Bzuneck (2004) disciona modificações cerebrais em quem aprende e, como essa experiência é decorrente da sertam sobre a relevância das experiências poalteração comportamental produzida pela prá- sitivas no ambiente escolar:
tica à qual o sujeito é submetido, contexto que
finda por requerer tanto a conquista de saberes
quanto a habilidade de acumulá-los.
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Um aluno voltado à meta aprender caracteriza-se pela
busca de novos conhecimentos, domínio dos conteúdos,
apreço por desafios em níveis intermediários e uma crença
de que resultados de desempenho dependem maximamente de esforço pessoal. Além disso, não esmorecem
com possíveis erros ou fracassos nas aprendizagens,
mas sentem emoções positivas com o sucesso obtido
com esforço (CARDOZO e BZUNECK; 2004, p.146).

Na neurociência intelectiva, pesquisam-se o cérebro e outras questões do sistema
nervoso ligado ao processo cognitivo e, por
consecutivo, a reação, tendo como propósitos
entender a relação entre os episódios mentais
e as disposições neurais do cérebro (GAWRYSZEWSKI et al., 2006).
Desta forma, para a educação, as
pesquisas em neurociência propiciam um enfoque individualizado dos sistemas de ensino
e aprendizagem, respaldada no entendimento
dos métodos cognitivos implicados. Salientamos a plasticidade como um dos elementos organizadores, pois ela é analisada nas três referências citadas e também nas demais citações
como sendo o alicerce biológico principal que
dá apoio a aprendizagem, isto é, se explica a
sua apresentação com os outros aspectos, por
propiciar o alicerce necessário para aprendizagem.
É, portanto, a plasticidade, uma propriedade relevante do sistema nervoso e traduz-se na “capacidade de fazer e desfazer ligações entre neurônios como consequência das
interações constantes com o ambiente externo e interno do corpo” (COSENZA; GUERRA,
2011, p.36). Para Riesgo (2016) a neuroplasticidade permite ao sistema nervoso mudanças
em nível morfológico e funcional, de maneira
a assegurar a obtenção de novas atuações,
que estão associadas à memória e ao próprio
aprendizado.

De acordo com Rolim (2013), a plasticidade constitui-se em:
Mudanças estruturais e/ou funcionais duradouras,
em resposta a estímulos ambientais, tais como quaisquer tipos de experiências com que as pessoas possam se deparar. O cérebro humano é constituído por
aproximadamente 100 bilhões de células altamente interconectadas, pois cada neurônio se comunica
em média com mais de 10 mil neurônios. Dessa forma, a plasticidade relacionada à memória acontece
com mudanças na força de conexão entre as células,
através da adição ou remoção de conexões, ou através da adição de novas células (processo chamado
de neurogênese). A plasticidade cerebral não se limita a explicar somente os mecanismos relacionados à
memória. Se o cérebro não fosse plástico, não seria
possível a recuperação de pacientes que sofrem lesão cerebral após um trauma (ROLIM, 2013, p.39).

Sendo assim, a plasticidade cerebral é
o mecanismo pelo qual o sistema nervoso ao
adquirir os incentivos ambientais, altera-se através de sua rede neurônios, incluindo ou deslocando conexões, de forma que essa alteração
reverta na obtenção de novas condutas vinculadas à memória e ao aprendizado, sendo essa
modificação do sistema nervoso, profunda.
A plasticidade acontece no cérebro de
duas formas principais: na primeira, as atribuições executadas por específicas regiões cerebrais possuem habilidade de se ajustar a experiências diversas, embora se cresse que essas
atribuições seriam fixas à estipuladas regiões,
elas devem mudar o local onde são retratadas
funções especiais, como no caso de um indivíduo com a mão amputada, em que as representações da mão são transferidas para face.
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Na segunda maneira, a plasticidade liga-se às mudanças das ligações entre neurônios em resposta às experiências, sendo esse
tipo de plasticidade o concernente à habilidade
de aprender e, seguidamente, lembrar o que foi
aprendido.
Sendo assim, ela possibilita a reestruturação de protótipos e sistemas sinápticos objetivando acolher novas habilidades comportamentais e intelectuais da criança em razão do
crescimento. A autora também defende que os
neurônios que estão em progresso têm maior
habilidade de ajustamento quando equiparados às células maduras.
A aprendizagem na visão da neurociência, confirma-se quando o cérebro tem a
plasticidade básica que lhe proporciona alteração, reestruturação mediante os impulsos e
adequação. O construir e o desconstruir das
ligações entre células nervosas, que continua
ao longo da vida, permite declarar que a plasticidade é o alicerce da aprendizagem (COSENZA; GUERRA, 2011).
Segundo Rotta (2016):
Está claro, portanto, que as mudanças ambientais
interferem na plasticidade cerebral e, consequentemente, na aprendizagem. A aprendizagem é definida como modificações do SNC, mais ou menos
permanentes, quando o indivíduo é submetido a estímulos e/ou experiências de vida, que serão traduzidas em modificações cerebrais. Dessa forma, fica
bem claro que as alterações plásticas são as formas pelas quais se aprende (ROTTA, 2016, p.469).

Estando a aprendizagem ligada à plasticidade, é necessário que os profissionais que
atuam na área educacional possuam conhecimento de como essa deve ajudá-los na seleção de estímulos propícios aos objetivos educativos.
Sendo assim, o entendimento da plasticidade é essencial para o educador, visto que
possibilita a compreensão de que acontece a
reestruturação cerebral a partir de cada novo
aprendizado, proporcionando a condição para
aprender. Segundo Simões, Nogaro e Ecco
(2015), “o conceito de plasticidade cerebral
oportuniza o entendimento de que o cérebro
continua a se desenvolver, a mudar e a renovar-se durante toda a vida do ser humano” (SIMÕES; NOGARO; ECCO, 2015, p.38791).
Na visão de Cosenza e Guerra (2010),
quanto às técnicas de ensino:
As estratégias pedagógicas promovidas pelo processo de ensino-aprendizagem, aliadas às experiências
de vida às quais o indivíduo é exposto, desencadeiam
processos como a neuroplasticidade, modificando
a estrutura cerebral de quem aprende. Tais modificações possibilitam o aprendizado dos novos comportamentos, adquiridos pelo processo de aprendizagem (COSENZA; GUERRA, 2010, p.141-142).

Dessa maneira, o conjunto da alternativa adequada das técnicas pedagógicas pelo
educador com a experiência que os alunos
já possuem, produzirão o alicerce para que a
aprendizagem venha a acontecer através da
plasticidade.

Já na visão de Nicida (2008), a plasAlém disso, conforme Cypel (2016) a ticidade é inspirada pela riqueza de estímulos
plasticidade do sistema nervoso, precisa ser sensoriais do ambiente e experiências sociais,
respeitada:
o que deverá colaborar para o êxito das pessoas nas concepções emocionais e intelectuais.
Enfatizando uma vez mais, as vivências significativas proporcionadas pelo ambiente, seja nas relações interpessoais, nas atividades escolares ou nos aprendizados de
diversas ordens, produzem repercussões na circulação
cerebral, que poderá, como consequência, modelar-se
ou remodelar-se dentro de certos limites, respeitando a
plasticidade do sistema nervoso (CYPEL, 2016, p.398).
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A autora recomenda para o exagero de
estímulos síncronos que devem complicar a inclusão das informações, além de influir na conservação da atenção e poder provocar tensão.
Sugere que os estímulos possibilitados em
sala de aula devem ser contínuos e diferentes,
justificando que aulas unicamente expositivas
precisam dar lugar às aulas com utilização de
métodos audiovisuais e experiências práticas,
por possibilitarem entusiasmo e produtividade.
Outro ponto importante é a linguagem
emocional, esta, exprime-se no corpo antes de
ser verbalizada, portanto, a atitude, os procedimentos e as ações do educador são relevante
e devem acabar por indicar coisas distintas das
quais tenciona ensinar, sendo essencial estar
vigilante às emoções dos estudantes quanto
às dos estudantes. Segundo Guerra (2011):
São as emoções que orientam a aprendizagem.
Neurônios das áreas cerebrais que regulam as emoções, relacionadas ao medo, ansiedade, raiva, prazer, mantêm conexões com neurônios de áreas importantes para formação de memórias. Poderíamos
dizer que o desencadeamento de emoções favorece o estabelecimento de memórias. Aprendemos
aquilo que nos emociona (GUERRA, 2011, p.8).

Observa-se que os sistemas neurais
abrangem uma reprodução emocional ligada
aos estímulos, e essa associação provoca um
estado específico da emoção evocada, transformando o processamento cognitivo, de maneira a contrastar com esse estado emocional.
Por isso, em sala de aula, as emoções
de todos as pessoas que compartilham daquele universo em prol da aprendizagem precisam
ser verificadas e orientadas, de forma que não
transmita emoções discordante do que se deseja e, dessa maneira, interfira negativamente a
aprendizagem, produzindo mal-estar.

Conforme Dorneles (2014), há um método de comunicação entre orientador e experiências emocionais, e as marcas do orientador se associam com êxito de aprendizagem
dos alunos, e essa relação permite que um se
conceba em contato com o outro, produzindo
identidade e aprendizagens.
A ansiedade, pode, por exemplo, atingir os alunos na demonstração de trabalhos,
na execução de provas ou ocasiões a que o
sujeito se deixe ser conceituado pelos outros.
Outro momento é quando os alunos veem o
orientador portando avaliações e precipitam a
ansiedade frente ao exame, isto é, alguns estímulos, a princípio, neutros, findam por vincular-se claramente, e de forma quase compulsória,
a ocorrência de importância emocional.
Além do domínio de determinadas
emoções por parte dos alunos, tem-se o vínculo das emoções negativas com a aprendizagem. Uma dessas emoções é o medo. O medo
acentuado provoca respostas instantâneas,
mas não produz vantagens para os métodos
cognitivos, além de dificultar aquisições através da aprendizagem.
Referente a função das emoções e
seu vínculo com o ambiente escolar, em que
se observa que as emoções positivas influem
inegavelmente na aprendizagem, a atenção
empenhada pelos implicados na metodologia
educacional tem ampla relevância como causa
basilar à aprendizagem.
A atenção é o recurso que nos possibilita, ao comunicar-se com o meio, mirar em
dados conceituais. A atenção e a memória são
imprescindíveis para a aprendizagem, pois, enquanto a atenção seleciona as referências do
meio e as retém sob foco, a memória de trabalho escolhe, pesquisa, associa, sintetiza e readquire referências permanente, aprendidas da
memória de longo prazo (SIQUEIRA; GURGEL-GIANNETTI, 2011). Assim, o método atencional e a memória atuam em conjunto em busca
da aprendizagem.
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Em relação à escolha e a conservação
É necessário salientar que a dedicação
se
organiza
de recursos prudentes e imprudendo foco, segundo Kastrup (2004):
tes, sendo as vantagens particularmente perÉ possível observar que a atenção desliza incessante- ceptíveis nos métodos conscientes de atenção.
mente entre fatos e situações, transparecendo uma cer- Algumas ideias que permanecem fora da consta dificuldade de concentração. Numa busca acelerada ciência devem ficar ao dispor da consciência,
equivalente a elaboração pré-consciente, que
de novidade a atenção é passageira, muda constanteenvolve recordações guardadas, que vão ser
mente de foco e é sujeita ao esgotamento em frações
acessadas quando existir necessidade.
de segundos. Quando se procura descrever como a
atenção funciona nos dias atuais, o primeiro aspecto
que sobressai é uma acentuada dispersão, que resulta da mudança constante do foco da atenção. Não é
difícil perceber que alguns fatores participam da produção desse tipo de subjetividade. As imagens e textos
constantemente veiculados pela mídia, bem como a
explosão recente das tecnologias da informação, como
é o caso Internet, torna disponível uma avalanche de
informações, atravessando grandes distâncias em alguns segundos. Por sua vez, os celulares são também
fatores importantes, atravessando sem cessar o fluxo
da vida cotidiana. Observa-se que há nesse quadro de
coisas algo que é da ordem da quantidade. Há na sociedade contemporânea um excesso de informação e
uma velocidade acelerada que convoca uma mudança
constante do foco da atenção, em função dos apelos
que se multiplicam sem cessar (KASTRUP, 2004, p.7).

Assim, conforme com o evidenciado
pela autora, contextualizando com a atividade
docente, é uma dificuldade para os orientadores organizarem atividades e sugestões que
possibilitem a retenção dos alunos, devida a
vasta liberdade de estímulos das mais diferentes origens e, além disso, incentivar a curiosidade desses estudantes para peculiaridades
que o orientador acredita relevantes para a
aprendizagem. Segundo Leal (2006):
Um ambiente rico em variedade, capaz de despertar
todo dia a curiosidade pelo o novo, conduz quase automaticamente ao aprendizado. Todavia, por quais
estímulos nós decidimos é algo que depende também de fatores internos, e principalmente do significado que atribuímos a um evento (LEAL, 2006, p.54).

No conjunto da cognição, é evidente
certificar que a atenção opera influxo sobre a
aprendizagem e exige de quem ensina muitas
habilidades. Desse modo, é fundamental que
os educadores a julguem no cenário educativo
para que consigam torná-la mais uma parceira
na metodologia ensino/aprendizagem.

A ATENÇÃO E A APRENDIZAGEM
No que se relaciona à aprendizagem,
entende-se que o cérebro sempre se encontra
pronto para aprender estímulos que são importantes e por conseguinte as lições que venham
acontecer. Isso é uma dificuldade no contexto
escolar e pode-se afirmar:
Que o cérebro tem uma motivação intrínseca para aprender, mas só está disposto a fazê-lo para aquilo que reconhece como significante. Portanto, a maneira primordial de capturar a atenção é apresentar o conteúdo a
ser estudado de maneira que os alunos o reconheçam
como importante (COSENZA; GUERRA, 2011, p.48).

Segundo esses autores, o que pode ter
grande oportunidade de ser importante é o que
tem relação com o que já se sabe, com o que
acolhe às perspectivas ou é instigante ou é encantador. Quanto às técnicas usadas na prática docente e sua conexão com o método atencional, Consenza e Guerra (2011) sustentam
que apresentações muito estendidas, provavelmente não serão capazes de reter o foco atencional ao longo do tempo, mostrando a parcela
delas em períodos, aconselha intervalos para
descanso, táticas como o humor para relaxar,
ou a divisão do tempo em distintos métodos
pedagógicos, ou módulos, buscando com que
o foco atencional seja guiado para concepções
específicas do conteúdo.
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Assim, Pozo (2002) respalda ao substanciar que o uso de atividades e situações de
aprendizagem variadas colabora tanto para preservação da concentração dos alunos, como
para estimular os métodos de reintegração e
transmissão do aprendizado. Por isso, a seleção das metodologias pedagógicas apropriadas colabora para o foco atencional, cooperando com a aprendizagem e para a aquisição e
transmissão do que foi aprendido, mostrando a
relevância da seleção docente de tais técnicas.

positiva, ratificá-lo, o que tem que ser indagado
e ponderado. Para os pesquisadores, Tápia e
Monteiro (2004):

Quando os alunos percebem o significado ou a utilidade intrínseca do que devem
aprender, seu interesse aumenta em praticamente todos os casos, embora mais naqueles
que tendem a atuar buscando o desenvolvimento da competência pessoal e o desfrute
da tarefa, motivação que contribui não apenas
para maior aprendizagem e desenvolvimento,
Faz-se necessário observar que ao mas também para um maior bem-estar pessoal
se mostrar algo aos alunos “se tudo o que se (TÁPIA; MONTEIRO, 2004, p.177).
apresenta é novo, ou parece, porque os alunos
não o reconhecem como já aprendido, não há
Ainda com referência a atuação do
energia cognitiva suficiente para processá-lo educador, não há dúvida de que o formato
direito e a aprendizagem será bastante pobre” motivacional do professor influência a indi(POZO, 2002, p.149).
cação motivacional dos educandos influindo
na performance escolar, nas emoções e nos
Além da relevância da atenção para a estímulos dos estudantes em relação à escoaprendizagem, é importante que o aluno este- la (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).
ja estimulado para aprender. Em referência à Acrescendo-se a isso, como definem Tapia e
aprendizagem, evidencia-se a função do edu- Fita (2004):
cador como mecanismo didático, no qual não
são os meios usados por esse que valem, mas Se um professor não está motivado, se não exerce de
o prazer pela área de performance, elogios forma satisfatória sua profissão, é muito difícil que seja
eventuais aos estudantes e também um pouco capaz de comunicar a seus alunos entusiasmo, interesde afeto, que permitirá pôr o método de com- se pelas tarefas escolares; é, definitivamente, muito difícil
que seja capaz de motivá-los (TAPIA; FITA, 2004, p.88).
pensação dos estudantes em marcha.
Segundo Palmini (2010):
Como o estímulo é essencial a ação de
O termo ‘recompensa’ deriva da pesquisa básica em aprender, nasce o problema de levar em conta
neurociências, na medida em que a ativação deste sis- o desinteresse dos alunos frente às atividades
tema cerebral por um determinado estímulo (elétrico, de aprendizagem escolares.
químico ou ambiental de qualquer ordem) provoca [...]
um comportamento na busca repetida pelo mesmo estímulo que o ativou, sugerindo que o estímulo é percebido como ‘recompensador’ (PALMINI, 2010, p.18).

O incentivo é frequentemente ligado ao
prêmio, em que a nota é dada pelo educador
ao educando para presentear a aprendizagem,
o que demonstra associar a nota como único
incentivo do aluno. Pouco se analisa, durante o roteiro curricular no estímulo dos alunos
para aprender, mas muito se aspira analisar de
acordo à concepção do saber e, se essa for
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A MEMÓRIA E A APRENDIZAGEM
A melhor maneira de ajudar um aluno
na restauração de uma informação “é planejar
o contexto de aprendizagem dessa informação
com o fim explícito de facilitar sua recuperação” (POZO, 2002, p.153), evidenciando-se
nesse sentido a função do educador, na escolha de práticas e produção de um cenário de
maneira a propiciar essa recordação.
Segundo Pozo (2002), relativo ao resgate de memórias:
Quanto mais indícios que estiveram presentes durante uma aprendizagem, estejam presentes também na recuperação, mais provável será esta, já que
se aproximará mais de uma situação de reconhecimento do que de uma tarefa de evocação. Pode-se
afirmar que quanto mais se assemelham o contexto de aprendizagem e o de recuperação mais fácil
será recuperar o aprendizado (POZO, 2002, p.153).

Dessa forma, a aprendizagem fundamentada nos saberes que as pessoas têm,
resgatados da memória, permite que os novos
conhecimentos sejam incorporados às que já
se conhecem. Também, comprova a relevância de que as metodologias selecionadas pelo
educador em sala de aula reconheçam a relação memória e aprendizagem, bem como a
incumbência dos saberes prefaciais para o progresso cognitivo dos alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada
pelos autores: Cosenza; Guerra (2011), Rotta
(2016), Pozo (2002), entre outros que abordam o tema discutido neste artigo.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresenSendo assim, quanto mais indicativos tam reflexões, sugestões que podem contriou vestígios forem observados pelo sujeito buir para uma maior compreensão da temática
após o fortalecimento da memória, mais fácil apresentada neste artigo.
é o método de lembrança. Como garante o
autor, a equivalência da situação de aprendizagem do contexto em que se encontra, requisita
tal informação e beneficia a sua melhoria.
No que concerne à aprendizagem escolar, levando em conta uma interpelação positiva, assim, para Pozo (2002):
O que aprendemos é o produto da informação interpretada à luz de, ou através do que, já sabemos.
Não se trata de reproduzir informação, mas de assimilá-la ou integrá-la em conhecimentos anteriores.
Somente assim compreendemos e somente assim
adquirimos novos significados ou conceitos. De alguma forma, compreender é traduzir algo para as
próprias ideias ou palavras. Aprender significados é
mudar minhas ideias como consequência de sua interação com a nova informação (POZO, 2002, p.126).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização dessa pesquisa propiciou ampliar o conceito de neurociências e suas diversas interfaces, principalmente com a educação. Compreender o funcionamento do cérebro e
partir disso entender como a criança aprende é fundamental para que os professores encontrem
meios para auxiliar as crianças que possuem alguma dificuldade, dessa forma adequar atividades, respeitando o tempo de cada um.
Os tópicos abordados são relevantes para entender essa parceria da Neurociência e
educação. O primeiro tópico aborda a Neuroeducação como campo do saber, que visa alcançar
sua personalidade de distintos âmbitos, transformando-se em uma área interdisciplinar. Seu objetivo é ser uma grande parceira dos profissionais da educação e do cotidiano escolar.
Esse tópico traz o conceito e especificidades da plasticidade cerebral em referência à
aprendizagem. A aprendizagem na visão da neurociência, confirma-se quando o cérebro tem a
plasticidade básica que lhe proporciona alteração, reestruturação mediante os impulsos e adequação.
As emoções também fazem parte desse estudo, conforme citado na pesquisa a ansiedade e o medo é uma emoção negativa e muitas vezes influenciam na aprendizagem.
No tópico referente a atenção e a aprendizagem cita a importância do estímulo no processo de aprender. O incentivo é uma forma de estímulo, as crianças valorizam muito essa forma
de reconhecimento, pois é um reforço positivo. Neste caso, o professor precisa estar atento às
suas atitudes em sala e as produções de seus alunos.
No último tópico que aborda a memória e aprendizagem, traz algumas características da
memória, pois é responsável pelo armazenamento de todas as informações adquiridas ao longo
da vida, principalmente no que se refere à educação.
Sendo assim, esse breve estudo buscou descrever algumas especificidades da importância da neurociências e sua contribuição na área educacional, traz informações relevantes a
especialização dos professores, pois entender o funcionamento do cérebro e como as crianças
aprendem, pode ser um importante aliado no desenvolvimento de atividade que possam auxiliar
principalmente as crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, bem como em outras
situações do cotidiano escolar.
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VÂNIA APARECIDA
ZANGRANDE

A primeira infância é uma fase extremamente importante. As
crianças estão em formação e em constante desenvolvimento,
seus aprendizados bons ou ruins repercutiram ao longo de suas
vidas. Entender como as crianças se desenvolvem em cada faixa etária
e como podemos influenciar de modo positivo esse desenvolvimento
proporciona ao educador buscar meios e recursos para provocar estímulos
adequados que resultem em melhores oportunidades de aprendizagem
a elas. Toda criança tem direito a brincar. Brincadeiras e jogos quando
proporcionados de modo correto são aliados na construção do
conhecimento e de habilidades. O presente trabalho tem como objetivo
verificar se o jogo tem um potencial grande de desenvolver habilidades
cognitivas, físicas e sociais na educação infantil.
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O JOGO COMO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: A primeira infância é uma fase extremamente importante. As crianças estão em formação e em constante desenvolvimento, seus aprendizados bons ou ruins repercutiram ao
longo de suas vidas. Entender como as crianças se desenvolvem em cada faixa etária e como
podemos influenciar de modo positivo esse desenvolvimento proporciona ao educador buscar meios e recursos para provocar estímulos adequados que resultem em melhores oportunidades de aprendizagem a elas. Toda criança tem direito a brincar. Brincadeiras e jogos
quando proporcionados de modo correto são aliados na construção do conhecimento e de
habilidades. O presente trabalho tem como objetivo verificar se o jogo tem um potencial
grande de desenvolver habilidades cognitivas, físicas e sociais na educação infantil.

Palavras-chave: Jogos; Desenvolvimento; Criança; Brincar.
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INTRODUÇÃO

A

construção de habilidades físicas, cognitivas e sociais nas crianças estão em
constante desenvolvimento. Já se sabe que cada criança se desenvolve em seu
tempo.

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, a educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas
etárias.
Para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicie o desenvolvimento de
capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação
interpessoal e inserção social (RCNEI,1998, p.12).
Segundo Vygotsky (1988), a aprendizagem se dá através da interação do sujeito com o
meio em que está inserido. As experiências que as crianças vivenciam num ambiente apropriado, com mediações e recursos adequados potencializam e capacitam suas habilidades cognitivas, físicas e sociais.
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 (RCNEI,1998).
Esse trabalho foi realizado por meio de pesquisas. Na primeira seção será abordada a
primeira infância e como acontece o desenvolvimento da criança na primeira infância.
Posteriormente, buscou-se compreender como brincadeiras e jogos podem favorecer no
desenvolvimento das habilidades físicas, cognitivas e sociais. Já na terceira seção, são abordados os desafios para trabalhar o brincar na educação infantil.
O brincar para a criança é natural, a criança é curiosa desde que nasce até pelo instinto
de sobrevivência. Por curiosidade ela aprende a manipular objetos que sejam atraentes para ela.
Ao manipular objetos ela faz descobertas, ela constrói conhecimento. Porém só a criança com o objeto não é suficiente para desenvolver habilidades sociais.
Para vivermos em sociedade a criança precisa aprender meios de conviver com o próximo, precisa desenvolver a afetividade, a comunicação, o respeito, a tolerância, compreensão
sem contar as habilidades físicas e cognitivas.
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Nesse período da vida conhecido como
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA
sensório-motor, de 0 a 2 anos, ela passa por
PRIMEIRA INFÂNCIA
Segundo os autores, “O desenvolvimento é definido como mudanças nas estruturas físicas e neurológicas, cognitivas e comportamentais que emergem de maneira ordenada
e são relativamente duradouras” (MUSSEN,
CONGER, KAGAN, HUSTON, 2001, p. 32).
A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis anos de vida da criança.
É uma etapa muito importante para o desenvolvimento e as experiências dessa época são levadas para o
resto da vida – mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno, ainda
não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta (FMCSV, 2013, p.07).

O desenvolvimento da criança na fase
neonatal tem início na fecundação - momento
de encontro do espermatozóide com o óvulo
- e a partir daí alguns fatores podem interferir
no desenvolvimento natural da criança nesse
período neonatal, tais como:
• Desnutrição materna;
• Uso de drogas (incluído antibióticos, tranquilizantes, narcóticos e
alucinógenos);
• O uso de álcool;
• A radiação;
• Stress emocional dentre outros (FMCSV, 2013).

processos de transformação de reações motoras, seguindo estágios que vão de reações
que acontecem acidentalmente, reflexos, repetições de ações, ações intencionais (quando
observam seus efeitos), até invenção de novos
esquemas imaginando o resultado possível:
Desse modo, a criança começa a diferenciar-se entre
o seu eu e o mundo e isso ocorre também no aspecto afetivo, ou seja, o bebê passa das emoções primárias para a escolha efetiva dos objetos, manifestando
sua preferência. Ao mesmo tempo a criança aprende
a organizar suas atividades em relação ao ambiente,
conseguindo isso, passa a organizar as informações recebidas dos sentidos e, com isso, a aprendizagem vai
progredindo com acertos e erros na tentativa de resolver os problemas (PIAGET, 1973 apud BUENO, p.15).

Seu desenvolvimento emocional se dá
por consequência das interações dos pais ou
de quem as cuida. “Todos os bebês normais
estabelecem ligações afetivas e muitos teóricos propõem que uma ligação afetiva segura
ou forte fornece a base para o desenvolvimento social e emocional saudável durante a fase
final da meninice” (MUSSEN, CONGER, KAGAN, HUSTON, 2001).

Até os dois anos a criança aprende
pelo processo de valorização e desvalorização
dos seus atos, porém não tem capacidade de
As interferências podem afetar o desen- exercer uma consciência moral. Dos 2 aos 7
volvimento da criança de modo mais brando, anos período conhecido como pré-operacional,
como, agitação e irritabilidade no bebê após
o nascimento ou mais severo, como, provocar É dividido em dois estágios: de dois a quatro anos de
a alteração das informações genéticas que idade, em que a criança se caracteriza pelo pensamensão transmitidas de célula à célula por meio to egocêntrico, e dos quatro aos sete anos, em que ela
do DNA ou a morte do feto, embrião ou mais se caracteriza pelo pensamento intuitivo. As operações
mentais da criança nessa idade se limitam aos significatarde bebê:
dos imediatos do mundo infantil (PINHEIRO, 2010, p.21).

Ao nascer e nos primeiros anos de vida a criança ainda vai passar por processos de maturação. “a maturação refere-se a uma sequência universal de eventos
biológicos que ocorre no organismo e no cérebro”
(MUSSEN, CONGER, KAGAN, HUSTON, 2001, p.18).

Agora a criança começa a usar imagens ou palavras que representam objetos que
não estão presentes. É adquirida a linguagem
articulada.
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Mais uma vez os pais ou o cuidador,
ou educador tem importante papel, pois quando são capazes de aplicar a dosagem certa
da permissividade e de autoridade, as crianças
acham mais fácil desenvolver um senso de autonomia pessoal.
A tarefa primordial da criança nessa
idade é resolver o conflito entre a iniciativa e a
culpa. Os relacionamentos sociais e as atividades lúdicas preparam a criança para lidar com
um mundo mais vasto, fora do círculo familiar.

O BRINCAR E A CRIANÇA
Segundo o art. 15 do ECA a criança é
um sujeito de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis. O art. 16
garante a criança o direito de brincar, praticar
esportes e divertir-se.
Nesse sentido Kishimoto (2010) afirma
que para a criança ter o direito à brincar respeitado ela tem que ter a liberdade de escolher
brincar ou não com esse ou aquele objeto.
Alega que é possível garantir esse direito às crianças desde bebês e sugere algumas práticas (KISHIMOTO, 2010).
• Colocar brinquedos e objetos na
altura do pé do bebê para assim
ele ter a possibilidade de decidir se
quer ou não interagir com o objeto;
• Colocar brinquedos e objetos em
uma distância que permita que o
bebê que já senta consiga manipular e conhecer as texturas, cores,
formas, cheiros, barulhos e etc.;
• Disponibilizar para a criança que
aprendeu a andar brincadeiras
que permitam se mover, empurrar, colocar e tirar objetos, estimulando o aprendizado da tomada de decisão, organização,
movimento do corpo e outros;

• Por volta dos 2 anos quando a
criança começa a reproduzir ações
dos adultos por meio da imitação,
quando ela está aprendendo sobre a cultura que ela está inserida,
propiciar objetos, brinquedos que
represente seu dia-a-dia, como alimentar alguém, ler, modos de se
sentar e etc.;
• Com cerca de 3 anos a criança já
consegue assumir um papel social
nas brincadeiras de faz de conta,
ela não repete o que o adulto faz,
ela escolhe o papel que quer reproduzir, é fundamental nessa fase
oferecer espaços ou cantos mais
variados possíveis para enriquecer
o momento de aprendizagem no
faz de conta com experiências das
mais diversas, como: brincar de se
médico, do lar, cantor, pintor, professor, agricultor, pai, mãe, mecânico e
tantos outros personagens. Brincar
de faz de conta é importante para
aprender a pensar longe, o pensar
futuro;
• Deve-se ofertar também nessa fase
jogos operatórios concretos, que
estimulem o raciocínio e jogos de
construção;
• A partir dos 4 anos é importante
que eles tenham contato com jogos
de regras onde a criança aprende
a partilhar com o outro, aprende a
enfrentar frustrações pois há momentos em que se ganha e que se
perde. As crianças também criam e
definem regras em brincadeiras ou
adaptam as de jogos já conhecidos
(KISHIMOTO, 2010).
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• Outros jogos como operatórios com
símbolo, raciocínios matemáticos
são mais apropriados para crianças
do ensino fundamental.
Kishimoto (2010) também ressalta que
a criança que brinca bastante, desenvolve habilidades de liderança, criatividade, flexibilidade, raciocínio matemático, linguístico, domínio
espacial, melhor desenvolvimento em todas as
áreas. Com brincadeiras a criança aprende a
ter domínio do corpo, a se socializar e a pensar:
O jogo e a brincadeira são veículos que une a vontade
e o prazer durante a realização de uma atividade, é o
momento em que as regras são criadas, a socialização
se fazendo presente. É a hora em que a criança exercita
a parte física através dos movimentos e a mente a partir
do raciocínio ao desenvolver o jogo. Com essa perspectiva o ensino por meio lúdico cria ambiente gratificante
e atraente servindo como estímulo para o desenvolvimento integral da criança (NASCIMENTO, 2009, p.16).

O JOGO COMO METODOLOGIA DE
ENSINO

Com isso, iniciamos a falar sobre jogos
como fonte auxiliar no processo ensino-aprendizagem, pois eles nos impulsionam a exercer
atitudes de participação, com responsabilidade
e cooperação entre outras.
Conforme a autora Kishimoto (2005),
assinala, os jogos possuem elementos de ligação na grande gama de jogos. Esses pontos
são:
1.Liberdade de ação do jogador ou o
caráter voluntário, de motivação interna e episódica da ação lúdica; prazer (ou desprazer),
futilidade, o “não sério”, ou efeito positivo;
2.Regras (implícitas e explícitas);
3.Relevância do processo de brincar (o
caráter improdutivo), incerteza de resultados;
4.Não literalidade, reflexão de segundo
grau, representação da realidade, imaginação;
5.Contextualização no tempo e no espaço.
A brincadeira desenvolve a auto-estima
das crianças, ajudando-as a vencer, de forma
progressiva, suas aquisições com criatividade.
Nas brincadeiras, as crianças transformam os
conhecimentos que já possuíam anteriormente
em conhecimentos gerais com os quais brincam.

Para iniciarmos a reflexão sobre os jogos é necessário mencionar um breve relato
sobre o brincar, pois um relaciona-se com o
outro. O brincar é uma expressão cultural e essencial do pensamento lúdico, exercitado esSegundo Oliveira (1996), a brincadeipecialmente na infância. Ele contribui com o
desenvolvimento da inteligência, do ser huma- ra é recurso privilegiado de desenvolvimento
da criança pequena que aciona e desenvolve
no, das sociedades e da cultura.
processos psicológicos particularmente a meAtravés do brincar exploramos a capa- mória e a capacidade de expressar elementos
cidade de criar novas ideias ou ações (criativi- com diferentes linguagens de representar o
dade), dependendo do meio em que o sujeito mundo por imagens, de tomar o ponto de visestá agregado. Ou seja, a criatividade é o re- ta do interlocutor e ajustar seus próprios argusultado da relação entre criança, objeto e meio. mentos por meio de confrontos de papéis que
neles se estabelecem, de ter prazer e de partiDe acordo com Winnicott (1995), “é no lhar situações plenas de emoção e afetividade.
A importância do brincar está também
brincar, e somente no brincar, que o indivíduo,
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar ligada ao desenvolvimento da imaginação, na
sua personalidade integral, e é somente, sendo fundamentação de afetos, exploração de habilidades e na medida em que assume vários
criativo que o indivíduo descobre o seu eu.”
papéis, concebe competências cognitivas e interativas (OLIVEIRA, 1996).

1296

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

É no âmbito das brincadeiras que tamConforme este entendimento defendebém se encontram os jogos, estes têm como -se cada vez mais que as brincadeiras sejam
finalidades desenvolver o raciocínio lógico, tra- introduzidas aos conteúdos diários, permitindo
balhar a competitividade.
tudo o que a criança merece aprender e de
forma satisfatória. A Educação Infantil é o luFroebel foi o primeiro educador a dar gar adequado para que isso se concretize de
ênfase nas atividades lúdicas, brinquedos, ide- forma planejada, organizada e com objetivos
alizando recursos para que as crianças se ex- concretos (RIZZI; HAYDT, 1987).
pressassem como blocos de construção, onde
as atividades criadoras seriam expostas em
O brinquedo faz com que a criança
papéis, papelão, argila e serragem.
pense e desenvolva suas capacidades criadoras. Com seus amigos, estabelece contatos
Dessa forma Froebel chama a atenção sociais, ampliando seu campo de atuação, vique se deve primeiro fazer com que a criança venciando atitudes diferentes e avaliando suas
conheça seu próprio corpo por meio de ritmos possibilidades como participante de um grupo.
e movimentos das partes do seu corpo. Vale
ressaltar que a criança terá mais ânimo para
O brinquedo tem importância decisiva
aprender, com isso saberá fazer relações harno desenvolvimento, contribuindo positivamenmoniosas entre o meio em que vive e a natute para realização de cada criança (SAMPAIO,
reza.
1984, p. 17)
Muitos teóricos assinalam a importânCom esses pontos explanados, podecia do jogo infantil como recurso para educar
mos mostrar alguns tipos de jogos aparentes
e desenvolver a criança desde que respeitadas
na sociedade moderna, e que também são
às características da atividade lúdica:
utilizados na educação formal e não formal.
Brincando e jogando a criança aplica seus esquemas De acordo com Friedmann (1996) apud Nasmentais à realidade que a cerca, aprendendo-a e assi- cimento:
milando-a. Brincando e jogando, a criança reproduz as
suas vivências, transformando o real de acordo com seus
desejos e interesses. Por isso, pode-se dizer que, através do brinquedo e do jogo, a criança expressa, assimila
e constrói a sua realidade (RIZZI; HAYDT, 1987, p. 15).

A educação terá como meta a busca
de um modo mais saudável de aprender, favorecendo as crianças uma interação lúdica que
garanta a felicidade, prazer, satisfação e desejo
de aprender, desempenhando como elemento principal o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e psicológico infantil (RIZZI; HAYDT,
1987).
É brincando e jogando que a criança
ordena tudo que está à sua volta, adquirindo
experiência e informações e, sobretudo, construindo atitudes e valores, conhecendo o meio
que a cerca. O ser que brinca e joga é também
o ser que age, sente, pensa, aprende, se envolve fisicamente, mentalmente e socialmente
(RIZZI; HAYDT, 1987).

O jogo implica para a criança muito mais do que o
simples ato de brincar. Através do jogo, ela está se comunicando com o mundo e também está se expressando. Para o adulto o jogo constitui um “espelho”,
uma fonte de dados para compreender melhor como
se dá o desenvolvimento infantil. Daí sua importância (FRIEDMANN, 1996, p. 14 apud NASCIMENTO).
Quando a criança joga ela está se preparando
para vivências da vida adulta. E ao observar uma
criança brincando é possível analisar o desenvolvimento da criança e as necessidades de aperfeiçoamento. “O jogar é um dos sucedâneos mais
importantes do brincar. O jogar é o brincar em um contexto de regras e com um objetivo predefinido” (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005, p.14 apud MOREIRA).
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TIPOS DE JOGOS
Segundo (PIAGET,1945 apud MORINAGA) os jogos podem ser organizados em
três tipos: jogos de exercício, jogos simbólicos
e jogos de regra:
Os jogos de regra têm as duas características das
estruturas anteriores. Os jogos de exercício apresentam a regularidade, ou seja, o “como fazer” do jogo
é sempre o mesmo, até que se modifiquem as regras.
O que muda nos jogos de regra, é que essa regularidade deve ser levada em consideração por todos os
participantes, já que a transgressão das regras é considerada falta grave. Os jogos de regra herdam dos
jogos simbólicos as convenções. As regras são combinados arbitrários, criados pelo inventor do jogo ou
pelos próprios jogadores (MORINAGA, 2003, p. 15).

Para ele também era muito importante
a observação das crianças, pelo professor, enquanto brincam ou jogam. São diversos autores que confirmam que o brincar é uma atividade complexa, porque a criança tem o poder de
atuar com e sobre o seu corpo, experimenta e
supera limites, participa e interage com o outro;
seja criança ou adulto, aprende regras, exercita
procedimentos, resolve problemas e conflitos,
diverte-se, cria e recria, lidera e é liderado entre
outras coisas.
Obviamente, o professor é quem acaba
escolhendo que jogo oferecer às suas crianças, mas primeiro ele precisa observar a faixa
etária, para poder proporcionar uma boa atividade.

O professor como proponente deve
oportunizar momentos de brincar/jogar de forma livre, criativa e autônoma. O espaço e o
tempo do brincar/jogar deve ser compreendido por seu significado, pelo profissional de maneira ativa, colaborativa e reflexiva. Isso implica
Um jogo difícil demais ou muito fácil na sua preparação e na atividade propriamente
pode provocar sentimentos de desinteresse ou dita.
indiferença. Ao trabalhar com o jogo deve-se
É importante que esse profissional seja
ter o cuidado de que ele esteja adequado para
sensível ao direito de brincar da criança e que
as crianças que irão jogá-lo.
busque formação para atuar de forma dialética
O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL em sua práxis pedagógica.
Quando se pretende usar a Brincadeira e o Jogo como recursos metodológicos, é
necessário reconhecer que só é brincadeira
quando a criança decide querer brincar, se for
imposto deixa de ser brincadeira.

E SEUS DESAFIOS

Para Maria Ângela Barbato Carneiro,
Kishimoto (2005, p.15), afirma que o professora doutora e pesquisadora na PUC-SP,
jogo já era empregado na educação desde a o profissional que brinca precisa ter pré-requiAntiguidade, como recreação para descanso sitos:
das atividades intelectuais. Os jogos têm características comuns e elas podem ser usadas ter um conhecimento profundo das etapas do desenvolcomo sugestão no processo de aprendizagem vimento da criança, de modo que não pule etapas, além
de entender o significado da brincadeira em cada uma
e construção do conhecimento.
O estudioso Froebel nos deixou uma
teoria onde aponta que o brincar e o jogar são
cruciais para o desenvolvimento infantil, pois
tem duas características fundamentais: a liberdade e a espontaneidade.

delas. [...], saber como organizar o espaço, classificar
brinquedos e até mesmo criá-los, de modo a estimular
continuamente a criança durante seu desenvolvimento.
Deve ser comunicativo e alegre [...] para que possa [...]
interagir adequadamente [...] a criatividade [...] flexibilidade [...] sensibilidade são outras competências que
o educador deve possuir (CARNEIRO,2003, p. 103).
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Os profissionais que possuem esses
pré-requisitos asseguram a promoção do brincar, propondo soluções de problemas em diversos contextos, a adaptação de atuação em
diferentes grupos, a atualização do profissional
com o mercado e as contribuições de outro
adulto, pais, colegas e comunidade.

De acordo com Kishimoto (1988) apud
Nascimento:

O educador pode desempenhar um importante papel no transcorrer das brincadeiras
se consegue discernir os momentos em que
deve só observar, que deve intervir na coordenação da brincadeira, ou em que deve integrarAlguns problemas podem ser encontra- -se como participante da mesma (KISHIMOdos quando se tenta trabalhar com o lúdico na TO,1999, p.5).
educação infantil.Um deles é a dificuldade de
assumir uma postura adequada para trabalhar
Para Rizzo (1996) apud Fonte o educom o brincar. Segundo Rego (1996), para se cador:
ter sucesso no trabalho com brincadeiras e jo- Deve ser um líder democrático, que propicia, coordena
e mantém um clima de liberdade para a ação do alugos o educador deve assumir o papel de:
• Facilitador das brincadeiras, como
um guia no processo.
• Observador e coletor informações
sobre as brincadeiras das crianças
para enriquecê-las em futuras oportunidades.
• Organizador das estruturas e espaços de forma a estimular na criança
a necessidade de brincar, também
visando facilitar a escolha das brincadeiras.

no, limitado apenas pelos direitos naturais dos outros.
Deve atuar em sintonia com a criança para estabelecer
a necessária cooperação mútua. Precisa ter antes construído a sua autonomia intelectual e segurança afetiva.
Precisa aliar a teoria à prática e valorizar o conhecimento produzido a partir desta (RIZZO, 1996, p.18).

Kishimoto (1998), alerta que para proporcionar momentos estimulantes de aprendizado com o brincar na educação infantil é
importante e necessário ter estruturas físicas
adequadas, profissionais suficientes para a
quantidade de crianças de cada turma, formação que valoriza a prática do brincar com a
criança e melhores condições de trabalho.

• Respeitador do direito da criança
Explica também que a solução desses
participar ou não de um jogo. Neste
caso o professor tem que criar uma problemas depende de melhores políticas púsituação diferente de participação blicas.
dela nas atividades como: auxiliar
com materiais, fazer observações,
emitir opiniões etc.
• Estimular, oferecer materiais dos
mais variados, indo do simples aos
complexos, conchas, areia, folhas,
papel, brinquedos fabricados, sucatas, utensílios domésticos, equipamentos eletrônicos, tecidos e etc.
(Rego, 1996).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término da pesquisa pude entender que as crianças aprendem e se desenvolvem
por meio das interações com outras crianças, com os adultos e com os objetos que a cercam.
O professor tem um papel muito importante na vida das crianças na fase infantil, pois é
ele quem vai proporcionar, incentivar, orientar e mediar os momentos de interação no período
em que as crianças estiverem na escola.
O professor precisa estar preparado para atuar com as crianças da educação Infantil e,
deve saber que vai encontrar dificuldades e desafios no caminho, que alguns deles não conseguirá solucionar de imediato, pois são problemas de outras alçadas, e que nem por isso deve
desistir de oferecer situações de estímulos para desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades infantis.
Quando o professor assume a postura de guia no processo de aprendizagem da criança, ele deve tomar o cuidado de intervir de modo adequado.
Reconhecer que só observar às vezes se faz necessário e que no observar ele está
entendendo como está acontecendo o desenvolvimento de alguma habilidade na criança; deve
saber quando intervir e como, sendo questionador, a fim de aguçar a curiosidade e aumentar o
desejo da descoberta; analisar o brincar agora e perceber situações que podem ser utilizadas
posteriormente ou que podem ser aperfeiçoadas com novas situações.
Quando o professor entende que a criança aprende brincando, e que brincadeira não
pode ser imposta, ele também aprende a respeitar o brincar da criança fornecendo e disponibilizando a ela oportunidades de desenvolver habilidades motoras, cognitivas e físicas.
Os jogos na educação infantil, como ensino fundamental e na vida adulta, por ser lúdico,
é um recurso de aprendizagem de forma divertida que normalmente seduzem os indivíduos que
o jogam.
Quando utiliza o jogo como recurso metodológico, é preciso planejar como vai torná-lo
atraente, como apresentar o jogo para as crianças, disponibilizar papéis secundários no jogo
para as crianças que não se interessarem em jogar de imediato, mas que proporcionem a curiosidade deles e o querer arriscar-se nos desafios do jogo.
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A AFETIVIDADE COMO FACILITADOR NA
APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tratar sobre as questões emotivas que envolvem a sala de aula, ressaltando a importância da afetividade como elemento facilitador na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Com a obrigatoriedade de um ensino com um
mínimo de qualidade e para todos, hoje, percebe-se que o professor deve considerar o aluno
por inteiro, dado que não se pode deixar as emoções do lado de fora da sala de aula. Com o
intuito de tratar a relação do educando com o professor dentro do ambiente escolar, os autores Celso Antunes e Carl Rogers são autores recorrentes no texto e a metodologia adotada
pela autora é a pesquisa qualitativa para compreender a ação de educar na prática. A relação
dentro do ambiente escolar é um assunto complexo, porém, pode-se compreender que a empatia é um grande facilitador dentro da sala de aula.

Palavras-chave: Afetividade; Relação; Professor-Aluno; Emoção; Educação Infantil.

1303

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

INTRODUÇÃO

A

educação e a tecnologia avançaram muito no decorrer dos anos, de um lado,
aumentou-se o nível da exigência de uma Educação de qualidade para todos ao
mesmo tempo em que a tecnologia se tornou acessível, ainda que nem todos
tenham o conhecimento necessário para o manejo de tais instrumentos.
Se um aparelho estiver com defeito pode ser trocado ou jogado fora, mas o mesmo não
pode ser feito com o aluno que não conseguiu alcançar índices satisfatórios de ensino, e essa
é uma das causas do fracasso escolar; muito se fala dos responsáveis, mas as soluções nem
sempre são dadas ou segue-se uma receita que não cabe em toda escola.
Quando o assunto é o fracasso de aprendizagem, os primeiros responsabilizados são os
professores, que por sua vez repassam a responsabilidade para a família, assim, ambos tentam
se eximir da responsabilidade sobre a dificuldade do aluno e empurram um para o outro os problemas, e no meio dessa tormenta, está o aluno perdido.
A criança, quando tem o ritmo de aprendizagem menor, em alguns casos, é criticada por
não conseguir, deixada de lado, melhor ainda se ficar fora da sala de aula ou se está em casa,
melhor que esteja na rua. O problema de reclamar da criança e não fazer nada para ajudá-la é
que ela pode ouvir tudo o que dizem, sua autoestima fica baixa, alguns alunos partem para a
bagunça generalizada, outros, preferem se calar e ficar em um canto para não serem notados.
O ser humano, diferente da máquina, tem sentimentos, não podemos dissociar a pessoa
de suas emoções, e a forma como essas emoções serão tratadas fará diferença no momento da
aprendizagem. O problema gerado na relação professor-aluno é muito complexo, principalmente
nos anos iniciais, onde o professor fica mais tempo com a criança do que os próprios pais, por
isso, esse artigo tem como objetivo apresentar a afetividade como um elemento facilitador no
processo de aprendizagem nos anos iniciais, quando as crianças saem de seus lares protegidos
por seus responsáveis e entram em salas de aula que possuem pouca ou nenhuma adaptação
para elas e precisam aprender a conviver em grupo, seguindo regras pré-determinadas.
A autora do artigo sentiu na própria prática a dificuldade de lidar com alunos que já
tinham o fracasso como hábito de sala de aula, por isso, tenta com esse artigo compreender
como a empatia e a afetividade podem facilitar a relação com o educando na sala de aula.
As seções seguintes serão organizadas da seguinte forma: a primeira irá trazer a visão
de autores que discutem a relação professor-aluno e, na segunda , o aluno e suas emoções
como elemento fundamental para aprendizagem, por fim, na terceira, serão mostrados dois
exemplos onde a afetividade conseguiu modificar a relação entre professor-aluno para melhor.
O método deste artigo é analisar a literatura de autores sobre o tema e observar com
relatos indiretos de ações afetivas que foram facilitadores para a relação entre o aluno e o professor.
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UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO como Thereza Montenegro traz em seu livro “O
cuidado e a formação moral na Educação InE A RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E
fantil” de 2001:
ALUNO
Ao tratar de Educação, atualmente, não
se pode esquecer a grande mudança sofrida
pela área, passando por muitas concepções,
compreendendo que a aprendizagem ocorre
com a interação do sujeito com o meio (concepção construtivista), da interação entre sujeitos (concepção interacionista) e da capacidade do aluno mobilizar conhecimentos prévios e
cognitivos para novas aprendizagens (Cognitivismo).
Sendo a atual forma de ensino utilizada
nas escolas, a concepção sócio construtivista,
entendendo que ora o aluno vai aprender com
um par-avançado, podendo ser um colega ou
o professor e ora vai aprender utilizando seus
mecanismos cognitivos para atingir patamares
esperados ou superá-los.
No século XIX, a Revolução Industrial
causou um grande impacto na sociedade de
vários países, por trazer um grande avanço econômico para as cidades, as fábricas se proliferaram criando empregos para homens e para
mulheres, e aumentando a necessidade de escolas no ambiente urbano, que, representando
este meio social, organizaram seus ambientes
escolares com muros e horários determinados
por sino, tal qual seria em uma fábrica.
A Educação dentro das escolas também era voltada para o trabalho nas fábricas,
priorizando o raciocínio matemático e as linguagens. Nesse momento, surgem as primeiras creches e os primeiros trabalhos com as
crianças na fase infantil do ensino, porém, ainda não existia uma cobrança na formação dos
profissionais dessa área, que em sua maioria
eram mulheres por conta do lado maternal.
Exigia-se um trabalho maior com a
‘guarda’ das crianças, ou seja, apenas cuidar
de sua integridade física, após um longo período o termo foi modificado para ‘cuidar’, trazendo consigo uma nova função das creches,

[...] No transcorrer desse processo de mudança do termo guarda para o termo cuidado, a palavra guarda foi,
inicialmente, sendo substituída por outras palavras ou
aparece acompanhada de vocábulos como “proteção,
assistência e atendimento” (Rosemberg, 1999, p. 4).
Essa substituição visou, inicialmente, atribuir outras funções e objetivos às creches, que não se restringiam
apenas aos de proteção física, como implicava o termo
guarda. Um dos objetivos era enfatizar a importância
da creche para o desenvolvimento de aspectos psicopedagógicos no trabalho com as crianças, definindo
esses aspectos como cuidados para com a criança,
e que podem ser ilustrados num dos exemplos citados por Rosemberg (1999), em que um documento
refere-se à creche como “um espaço onde a criança
é cuidada. Mas atenção: cuidar, aqui, tem duplo sentido. Refere-se tanto no sentido de cuidado, tomar
conta, encarregar-se, como no sentido de observar,
pensar, refletir, planejar (MONTENEGRO, p.37, 2001).

O trecho acima mostra como se deu
o avanço do ensino infantil, as creches não
apenas cuidam das crianças como também
educam a parte cognitiva, a fim de desenvolver
habilidades nas crianças para etapas futuras
de aprendizagem. Nota se que, desde o início,
o trabalho com o lado afetivo e do cuidado se
fez bastante presente, tratando a criança como
um todo.
Quando a criança já tem idade escolar,
ou seja, não fica mais na creche, frequenta o
Ensino Fundamental I, sua vida sofre uma reviravolta, toda a rotina que havia desenvolvido
na creche é modificada por cadernos, livros e
atividades, forçando muito mais seu raciocínio
lógico e permitindo menos os momentos de
lazer. Professores, em sua maioria, voltam-se
para os conteúdos que devem ministrar, desprezando o lado infantil, fazendo-a parar a brincadeira e prestar a atenção nas atividades, era
muito comum a frase ‘A brincadeira acabou’,
como forma de dizer que a escola não era brincadeira e sim para ‘trabalhar’.
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Até 1994, quando o sistema de Ciclos
ainda não havia sido implementado e a família
ainda era muito presente na vida escolar de
seus filhos, a criança que conseguia atingir os
objetivos da escola “passava de ano”, enquanto a que não conseguia era retida e assim iniciava um ciclo de fracasso, quem conseguia,
prosseguia e quem não conseguia acabava largando a escola, por esse e outros motivos que
não cabem neste artigo.
Em 1996, a LDBEN (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional) 9394 surgiu
propondo a obrigatoriedade do Ensino Fundamental, assim, os pais responderam por não
matricularem seus filhos, para tanto, foi garantido também um ensino de qualidade.
Com o sistema de Ciclos, alunos não
eram mais retidos, acreditando-se que o que
não foi atingido no ano estudado, seria atingido
no ano seguinte, parecia ser uma fórmula mágica, mas esse sistema não foi trabalhado como
deveria e gerou uma bola de neve, com alunos
sem saber ler, analfabetos funcionais e copistas, que estavam em uma espécie de ‘aprovação automática’, como o ciclo ficou conhecido.
Os professores perderam seu respeito, com
isso, a violência das escolas aumentou, não
apenas pelo fato dos alunos não aprenderem,
mas também pelo fato da escola perder seu
sentido e não ter mais o apoio dos pais como
havia tido em tempos antigos.
No início das atividades escolares no
século XIX, o aluno era visto como um ser não-pensante que aprenderia com a escola, o currículo escolar era pensado para atender a todos
de forma uníssona, como se todos pensassem
do mesmo jeito e professores eram os detentores do saber, mas hoje, os alunos conseguem
ter acesso ao conhecimento na palma da mão,
o diálogo entre professor e aluno desapareceu.

fala sobre a escola além dos muros, como os
professores precisam estar atentos aos acontecimentos que ocorrem dentro e fora dela e não
apenas com o conteúdo programático:
Muitas vezes, ao começar nosso dia na escola, não
imaginávamos que, ao entrar nesta ou naquela sala, iríamos nos deparar com situações inesperadas, circunstâncias específicas que nos impunham uma “mudança
de rota” em nome do apelo para uma reflexão sobre
relações interpessoais. Quem nos pode assegurar que
circunstâncias específicas alteraram profundamente o
“clima” da aula? Será que a briga no pátio não atingiu
a todos? Será que o “desabafo” daquele professor não
mexeu com o ânimo geral? Quem nos garante que a
morte de um colega não trouxe a irresistível e dolorosa sensação de perda[...] ( ANTUNES, 2013, p.441).

Ou seja, a relação interpessoal entre
professor e aluno precisa acontecer antes da
preocupação com a matéria a ser ministrada,
isso não quer dizer que o professor precisa
apenas ficar ‘conversando’ com seus alunos,
mas quer dizer que o imprevisível acontece nas
aulas e não pode ser ignorado.
Nota se um novo olhar para o aluno, o
professor precisa considerar o educando como
um todo, compreender que sua aula não é fixa
e imutável, pois, um acontecimento inesperado
pode aparecer e modificar sua aula, podendo
ser um assunto do bairro ou outro assunto de
grande repercussão, ou seja, a escola não é
mais um ambiente dissociado do meio que a
cerca.

O professor ficou perdido quando perdeu o ‘poder do saber’, os alunos questionam
mais, ou se tornam mais violentos diante de
situações que não sabem como lidar. Um olhar
atento do professor e a relação afetiva que envolve uma empatia em relação ao educando
é primordial para o sucesso dentro da escola,
O professor está preocupado com seu não é mais possível o professor dizer que não
conteúdo e o aluno não entende porque deve é problema dele se esconder atrás do giz e da
aprender sobre tal assunto, ANTUNES (2013) lousa.
pontua uma série de ações que ocorrem na
escola, em especial na sala de aula, o autor
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Entende-se agora que a Educação, os
professores e os pesquisadores da área precisam considerar o aluno como um todo no
II – O ALUNO COMO SUJEITO COM
EMOÇÕES E SENTIMENTOS SEGUNDO momento do ensino. Nem sempre o aluno estará pronto para receber o conhecimento, como
PESQUISADORES DA ÁREA
nem sempre o professor está em seu melhor
A pesquisa com base bibliográfica pro- dia para ensinar.
põem uma reflexão sobre a relação educando
Um grande autor sobre esta temática é
e educador levando em conta que boa parte
do tempo desse educando no seu dia-a-dia Carl Rogers, neste artigo usaremos suas pesquisas por meio do livro “Carl Rogers” de Fred
será dentro da escola.
Zimring e traduzido por Marcos Antônio Lorieri,
Para Carl R. Rogers (2010), ao tentar que traz trechos do famoso livro de Carl Roentender como a afetividade é importante, o gers intitulado “Freedom to Learn for the 80s”,
cognitivismo apenas não ajudava o aprendiz a a obra tem como objetivo tratar da educação
compreender o que era transmitido, dessa for- voltada ao educando.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

ma o ensino fracassava, pois, a frustração gerava o desânimo em aprender, mas a união entre
a afetividade do mestre em instigar, provocar e
conhecer o aluno permite que este avance nos
níveis de aprendizagem, de autoestima e até
de comportamento, permitindo, assim, bons resultados.
Seu livro de 1983, Freedom to Learn for the 80 ‘s
apresenta sua teoria completa sobre experiências de
aprendizagem. Ele acreditava que níveis altos de aprendizagem significativa incluíam envolvimento pessoal de
níveis afetivos e cognitivos, sendo auto iniciados, sendo
tão penetrantes que poderiam mudar atitudes, comportamento, e em alguns casos, até a personalidade do
aprendiz. Aprendizagens precisam ser avaliadas pelo
aprendiz e assumir o significado como parte da experiência total. (FREEDOM, 1983) (Traduzido pela autora)

No Brasil, existem autores que tratam
do tema relação professor-aluno, como ANTUNES (2013), TIBA (1998) e MONTENEGRO
(2001), que discutem a relação interpessoal
e a importância da afetividade dentro dos ambientes escolares, como devemos considerar o
aluno como um todo, pois, não existe um botão
que liga e desliga a atenção da criança e faz
com que esta preste atenção total a aula.

A história do Brasil foi a muito tempo
voltada para a ditadura e a falta do direito de
opinião, sabemos atualmente que este tipo de
Governo não cabe, temos acesso às informações de forma simultânea, assim como os alunos, que questionam, debatem e se interessam
em se tornar agentes de sua transformação.
Rogers foi psicólogo e acreditava que
a solução do problema de seus pacientes estava no próprio paciente, o mesmo pensou na
Educação que deveria ocorrer pela promoção
do sucesso, pois, a autoestima aliada a alegria
de conseguir evoluir faz com que o educando
modifique suas atitudes e até mesmo seu comportamento:
Os seres humanos têm a potencialidade de aprender.
São curiosos a respeito do mundo em que vivem, até
que, e a menos que, tal curiosidade seja entorpecida por nosso sistema educacional. São ambivalentemente ansiosos de desenvolver-se e de aprender.
A razão da ambivalência está em que toda aprendizagem significativa envolve certa quantidade de dor
– sofrimento ligado à própria aprendizagem ou angústia associada a certas aprendizagens preliminares
por que se passou. O primeiro tipo de ambivalência
pode ser exemplificado pela situação da criança que
aprende a andar. Tropeça, cai, machuca-se. É um processo penoso. No entanto, as alegrias de estar desenvolvendo o seu potencial compensam, de muito,
as pancadas e contusões (ROGERS, 2010, p.104).
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Pelas palavras do autor, entende-se
que o sujeito não para de aprender e de se desenvolver, surge outro fator importante no ensino dos alunos, além de serem os agentes de
sua aprendizagem, precisam encontrar o significado para isso, uma aprendizagem significativa só acontece quando o educando consegue
entender porque aprender tal conteúdo e que
sinta vontade de prosseguir aprendendo:
[…] o objetivo da educação deve ser o de facilitar o
progresso e a aprendizagem. Apenas poderá ser considerado educado quem aprendeu a evoluir e a adaptar-se, quem tomou consciência de que nenhum saber
é definitivamente adquirido e que somente o processo de formação permanente pode servir de fundamento para o sentimento de segurança. A capacidade de evolução, que passa pela prioridade concedida
ao processo em relação ao saber estático, é o único
objetivo razoável que se possa indicar para a educação no mundo moderno” (ROGERS, 2010, p.14).

Em TIBA (1998) são abordados temas
sobre como trabalhar os conflitos dentro de
sala de aula, um de seus trabalhos é a Teoria
de Integração Relacional, neste método, o trabalho vai além dos que já são trabalhados nas
teorias clássicas da psicologia como o autor
cita em seu livro “Uma pessoa integrada relacionalmente vive um equilíbrio dinâmico entre
as satisfações física, psíquica, ecossistêmica e
ética nos contextos familiar, profissional e social”, ou seja, devemos considerar o ser como
um todo.
Para o autor, o professor não precisa se
contentar em ser apenas o professor, mas sim,
se tornar o mestre do aluno, pois, este estimula
a divulgação da sabedoria, para no futuro seu
discípulo também se tornar um mestre, e um
mestre não deve dominar apenas seu conteúdo, como também conhecer seu discípulo:
Entender o aluno: considerar a etapa do desenvolvimento em que ele se encontra; levar em conta as
dificuldades e facilidades específicas no aprendizado; inteirar-se dos interesses pessoais que possam
ajudá-lo no aprendizado (IÇAMI TIBA , 1998, p.64).

Podemos compreender que o papel da
escola mudou, não estamos formando mais os
trabalhadores de fábricas, mas sim, sujeitos
capazes de seguir aprendendo para atender a
demanda do novo mercado, que procura pessoas que saibam lidar com o imprevisto, atuar em grupos e, principalmente, aprendam a
aprender.
Considerando o sujeito como um todo,
surge a necessidade de compreender como
aliar a afetividade e o conteúdo escolar dentro
de um ambiente educacional.
Em uma realidade em que professores
reclamam de suas condições de trabalho e
que seus alunos estão cada vez mais “ariscos”,
surge a necessidade de pesquisas que sirvam
como um suporte ao trabalho mais individualizado.
Ao tratar do trabalho individualizado,
deve-se pensar em uma ação que compreende
a ‘Equidade’ como a maior aliada. De acordo
com o Dicionário Michaelis, equidade quer dizer: Disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um.
Essa forma de trabalhar com o aluno
aparece na Constituição Federal de 1988 tratando da divisão de verbas no Artigo 212, parágrafo 3, destinando as verbas para a garantia
de qualidade e ‘equidade’ na Educação, respeitando os padrões da Educação Nacional.
O tempo que um educando permanece
dentro da escola é, em média, 5 horas por dia.
Os alunos do Ensino Fundamental I contam
com 6 professores de diferentes áreas na Rede
Municipal de Ensino da cidade de São Paulo
– Professor Regente, Educação Física, Artes,
POSL – Professor Orientador de Sala de Leitura, POIE – Professor Orientador de Informática
Educativa e Inglês, além de professores que
realizam projetos, na Educação Infantil, estes
mesmos alunos contam com 2 ou 3 professores regente no máximo.
Estes alunos, quando vão para o Ensino Fundamental II, precisam se preocupar com
mais um aumento no número de professores,
toda essa preocupação pode causar uma sensação de angústia e ansiedade, pois não sabem com o que vão lidar no ano seguinte, por
1308

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

isso, professores especialistas precisam lidar
com uma forma diferenciada de ensino na transição de ciclos.
Durante anos, a presente autora ouviu
dos colegas de trabalho que deveria mudar de
área porque a Educação está falida e a tendência é piorar, em contrapartida, ouviu de colegas que ações afetivas ajudaram muito em seu
relacionamento com os alunos e, consequentemente, a aprendizagem aconteceu.
Outros pesquisadores também tratam
sobre a afetividade em sala de aula como os
autores Alessandra Maria de Oliveira Siqueira,
Demuniz Diniz da Silva Neto e Rutemara Florêncio em seu artigo “A importância da afetividade
na aprendizagem dos alunos” justificando que
a afetividade quando trabalhada em conjunto
com a aprendizagem poderá despertar no educando a vontade de aprender, além de que a
sensibilidade do professor em compreender os
estágios evolutivos do educando e seu percurso até o dado momento, permite que o educador faça as devidas alterações do currículo
escolar e torne a aprendizagem significativa e
prazerosa.
Gabriel Chalita, ex-Secretário Municipal
da Educação do Estado de São Paulo, em uma
entrevista sintetizou o papel da escola que envolve três grandes habilidades: cognitiva, social
e emocional. A primeira trabalha os conceitos
e valores, a segunda visa também a cooperação e a solidariedade e a terceira, considerada
pelo secretário a mais importante, desenvolve
a capacidade de amar e ser amado.
Nas palavras do ex-Secretário “Ela
(afetividade) perpassa as outras duas. Não se
aprende sem emoção e não se participa do
jogo social sem emoção. A afetividade nasce
dessa certeza de que o aluno aprende quando
se sente valorizado, acolhido, respeitado.”
Certo dia, um aluno, em conversa informal, disse à professora que bagunçava na
aula de certa docente porque, como ele disse,
“[...] ela não liga para mim mesmo [...]”, essa
afirmação mostra que falta um olhar mais direcionado para os educandos, inclusive aqueles
que o professor acha que estão ‘perdidos’.

Desenvolver a afetividade não significa
apenas o contato físico, como o artigo “Afetividade em Sala de Aula” traz, demonstrar
atenção às dificuldades do aluno e problemas,
adequar a tarefa às possibilidades do aluno é
ter empatia pelo aluno e essa empatia é uma
característica de afetividade.
Um trabalho direcionado durante as aulas é importante para que o aluno não perca o
interesse em aprender os conteúdos da nova
etapa e inicie um vínculo com o professor, pois,
um começo difícil pode fazer com que o aluno
perca a vontade de fazer parte dessa comunidade escolar.
De acordo com pesquisas e artigos, a
afetividade permite a redução da violência dentro da escola, pois, mostra um caminho ao aluno e permite que este perceba a escola como
um ambiente acolhedor e não repressor.
Assim, casos em que professores ouviram seus alunos e os conheceram um pouco mais permitiu uma mudança significativa no
comportamento destes educandos e estas experiências merecem ser compartilhadas e analisadas para inspirar outros profissionais.

III – AFETIVIDADE COMO
FACILITADOR – RELATOS
Os professores passam por muitas
experiências no decorrer de sua carreira, três
momentos fizeram a autora deste artigo pensar
como a afetividade se tornou um elemento facilitador no desenvolvimento das atividades em
sala de aula e estes serão relatados a seguir.
O primeiro caso é do aluno A, que não
conseguia ficar sentado e sempre fazia piadas
em sala de aula, nunca destratou ou respondeu a professora de forma grosseira, era bastante inquieto. Sem paciência, a professora o
mandou sair por cinco aulas seguidas e ir para
a sala da Coordenação, ele saia implorando
para poder ficar na sala.
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Conversando sobre o aluno A com
dois colegas, a professora descobriu que ele
não morava e nem mantinha contato com os
pais, era criado pela avó. Quando começou a
estudar na escola teve grandes problemas de
adaptação, era bem violento e não saia debaixo da carteira.

O aluno mudou seu comportamento e
sua relação com os professores, neste ponto
confirmou se o princípio da progressão continuada, quando o educando iniciou o ano com
notas vermelhas e indisciplina e conseguiu terminar com notas azuis e com outra forma de
se comportar.

Pensando nisso, a professora decidiu
que não o colocaria mais para fora e propôs
uma atividade em grupo, todos se juntaram,
sobrando apenas ele. A professora percebeu
que a sala o excluía, quando era para rir das
brincadeiras dele, todos participavam, mas
quando o assunto era sério o ignoravam.

O segundo aluno B, apresentava muita indisciplina em sala de aula, sabia ler e escrever, mas constantemente provocava brigas
e desrespeitava a professora. O aluno tinha o
hábito de faltar às aulas e estes dias eram mais
tranquilos.

Nesse instante, ela decidiu que faria
par com ele. Chamou o aluno A para se sentar com ela e com muita vergonha, mas sorrindo, ele veio se sentar ao lado dela e esse foi
o primeiro dia que ele fez uma atividade. Na
aula seguinte, estava marcado com a sala que
seriam apresentados os trabalhos sobre invenções, os alunos apresentariam apenas para a
professora, evitando assim a desculpa de que
estavam com vergonha.
Quando chegou a vez de A, a professora o lembrou de que ele era seu orgulho e que
não poderia a fazer pensar o contrário, sozinho
e de óculos escuros fez sua apresentação, a
professora achou o trabalho criativo e deu uma
nota azul. A entrou na sala de aula tão orgulhoso que não se continha comemorando, era sua
primeira nota azul.
No dia seguinte, duas professoras comentaram na sala dos professores como estavam espantadas pelo aluno ter feito o trabalho
delas, notou-se que este estava começando a
ter confiança para realizar as atividades e foi
uma surpresa quando mostrou suas médias
finais para a professora, a maioria azul, bem
diferente das apresentadas nos primeiros bimestres.

Em uma aula, a professora iniciou a
entrega das atividades realizadas pelos alunos
com as correções, notou que B estava presente e, ao se aproximar dele, comentou que ele
havia faltado algumas aulas e perguntou se estava tudo bem. O aluno pareceu estar pensativo e surpreso pelo comentário da professora e
respondeu que estava tudo bem, pouco tempo
depois, o aluno saiu do fundo da sala e começou a sentar-se próximo a professora e fez
as atividades, comentando que agora faria as
atividades dela.
Um ato simples, como perceber a falta
deste aluno mudou sua atitude em relação a
aula e fez com que o mesmo se esforçasse na
aula. Estes dois fatos aconteceram em escolas
diferentes, mas tiveram as mesmas ações, professores que pararam e pensaram em como
trabalhar com o emocional do aluno, nestes casos, o conteúdo programático não tinha como
ser trabalhado sem modificações, ressaltando
a importância do professor conhecer mais seu
aluno, e não pensar que este está na escola
apenas para aprender o que já foi pré-definido
pelo professor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora existam pesquisas sobre a interação entre professor e aluno, não se pode entender a afetividade como a salvadora da sala de aula, afinal de contas, afetividade não é uma
receita pronta e nem uma ação que acontece da noite para o dia, exige tempo, confiança, saber
ouvir e principalmente se preocupar.
Durante muitos anos ouviu-se que para ser professor precisa ter vocação já que não
basta apenas ser Doutor em sua disciplina de estudo. Esse pensamento já se mostrou falho em
universidades que possuem Doutores que dominam muito sua área de pesquisa, mas são incapazes de conseguir transmitir e atingir o aluno com sabedoria. A diferença é que na Universidade
os alunos têm seus objetivos de forma bastante clara, na escola não, ainda estão amadurecendo
e muitos vão estudar porque os pais ou avós mandam.
Os autores citados neste artigo e os relatos escritos servem como base para facilitar a
aula, ter empatia por uma pessoa pode ser complicado, mas não é impossível, principalmente
para os professores, que são os pares avançados de seus alunos e escolheram ser professores.
Nos relatos pode se perceber a importância do diálogo entre os colegas de profissão,
pois, este momento de troca de experiências permite conhecer as diferentes realidades do aluno
e propor um tratamento individualizado para ele. Tratar o aluno como um todo foi constantemente
colocado no texto porque muitos estudantes já foram tratados apenas como cérebro e caderno,
sua aprendizagem foi comprometida.
Hoje, entendemos que os alunos possuem tempos de aprendizagem diferentes, podem
compreender uma explicação de várias maneiras e para trabalhar com isso, devemos dar voz
para este educando.
Os autores tratados no artigo trouxeram seus pontos de vista sobre a sala de aula, existe
uma diferença bastante grande de tempo entre o que dizem Rogers e Antunes, mas é interessante perceber como as ideias se conversam.
Rogers dá voz ao seu cliente, reconhecendo que este pode descobrir onde quer chegar,
já Antunes traz que o diálogo precisa acontecer dentro da sala de aula sobre assuntos que cercam a sociedade, entendendo que a escola está dentro do meio social e nem sempre o educando estará focado na matéria quando a casa de um colega pega fogo.
Assim, este artigo demonstrou que o trabalho do professor precisa ser contínuo, e que,
conhecer seu aprendiz é uma forma de conseguir transmitir conhecimento e
conseguir tocar seu aluno para no futuro este aluno lembrar que a escola
foi um lugar onde ele foi importante. Não é mais possível responsabilizar os pais, o país ou a Educação. Os professores precisam abraçar
os alunos que possuem e parar de sonhar com o aluno ideal, ele
não vem pronto, ele surge na escola e em momentos em que menos
esperamos.
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A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ÂMBITO
ESCOLAR

RESUMO: Neste artigo iremos apresentar a contextualização da pessoa com deficiência intelectual no âmbito escolar e a sua inclusão na sociedade, visando adotar uma educação
emancipatória e inclusiva, como a base acadêmica poderá quebrar barreiras eurocêntricas
e hegemônicas dentro do âmbito escolar e todos os estereótipos criados a margem de uma
sociedade com uma cultura preconceituosa. A educação deverá ser à base de novos princípios norteadores de uma cultura em respeito à diversidade humana, visando à transformação
inclusiva e autônoma de pessoas com deficiência intelectual, com propostas educacionais, e
seu potencial para a inclusão decorra pela adequado desenvolvimento das tecnologias no saber pedagógico e do de inovações nas formas de ensinar e interagir com os discentes. Iremos
ressaltar e refletir nesse artigo a importância do processo de inclusão, no contexto escolar,
focando seus objetivos e sua organização, considerando especialmente as diretrizes para a
educação especial e as recomendações de organizações nacionais e internacionais para essa
modalidade educacional. O professor precisa conhecer alguns motivos pelos quais as crianças nascem com alguma deficiência, o que pode causar no decorrer dos anos, como se dá o
desenvolvimento dessas crianças, especialmente o cognitivo e as suas formas de estabelecer
socialização no ambiente escolar.

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

O

professor alinhado com ideologias inovadoras desenvolve seu trabalho visando
uma educação inclusiva e emancipatória, quebrando barreiras eurocêntricas e
arquitetônicas na sociedade.
Neste mundo globalizado e sistemático, o preconceito e estereótipo prevalece, mesmo que inconscientemente, ativando mecanismos de defesa frente a algo que se considera uma
ameaça. Iremos discutir o que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Compreender o
campo da inclusão do deficiente intelectual discutindo o estudo e os métodos utilizados para tornar mais acessível ao aluno com deficiência intelectual, o acesso à educação integral e concreta.
O preconceito nasce e se desenvolve no processo de socialização, ora todos os seres humanos necessitam socializar, mas uns acabam exercendo certa atitude hostil à outros
sujeitos frente à desinformação: “Como tanto o processo de se tornar indivíduo, que envolve a
socialização, quanto o do desenvolvimento da cultura têm se dado em função da adaptação à
luta pela sobrevivência, o preconceito surge como resposta aos conflitos presentes nessa luta”
(CROCHIK, 1996, p.11).
Andrade (2000, p. 55) afirma que: “durante muito tempo as pessoas portadoras de
deficiência estiveram em situação de manifesta sujeição, que chegou a criar, até condições de
marginalidade. O movimento reivindicatório teve início quando começou seu processo de autovalorização e elas passaram a se reconhecer como integrantes de um grupo” (ANDRADE, 2000,
p. 55).
O mundo contemporâneo estima por um padrão de estética corporal, e pessoas mentalmente saudáveis, gerando lucro sem muito gasto. Assim produzindo pessoas eficientes para o
mundo do trabalho, que por sua vez geram lucro em uma minoria elitista.
As doenças fazem parte da existência, em razão da constituição física, dos fenômenos
biológicos a que está sujeito o homem e, como lida com as emoções. Ocorre que ela é o resultado de desequilíbrio energético do corpo, por causa das formas de agir, de alimentar sua alma
e seu corpo.
A forma unilateral de o homem lidar com sua vida, enfraquece a estrutura física e mental
e, os medicamentos vão cuidar dos sintomas; sem eliminar a causa. A inclusão fortalece esse
caminho, implementando as leis e a segurança da criança que chega seja qual for os diagnósticos. É necessário olhar o indivíduo em sua totalidade, considerando o doente e, não a doença,
tentando compreender todo o processo de adoecer, desse desequilíbrio interior (BELISÁRIO JR.,
2010).
A inclusão se estabelece por dimensões humanas, sociais e políticas, se expandindo
gradualmente na sociedade contemporânea, contribuindo no desenvolvimento das pessoas em
geral, ajudando para a reestruturação de ações inclusivas e sem estereótipos.
A inclusão escolar presume que todas as crianças sejam capazes de acompanhar o
processo de educação regular independentemente de suas limitações. A inclusão tem como
objetivo assegurar a presença do educando com deficiência em sala comum do ensino regular
e o desenvolvimento de práticas pedagógicas para a permanência e o êxito escolar desses estudantes.
Todavia, para alcançar esse patamar, a escola precisa ser democrática e aberta à diversidade (ENRICONE; GOLDBERG, 2008). As políticas nacionais de educação especial, embasadas nos direitos humanos, adotam por meio da educação inclusiva, uma postura de não
discriminação e de inclusão de indivíduos com deficiências, incluindo aqueles com autismos.
Porém, a inclusão escolar desses educandos consiste numa questão complexa, diante
das particularidades do autismo, dentre os quais se destaca a dificuldade de socialização (MANTOAN, 2006).
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ENSINO REGULAR E INCLUSÃO
Segundo a descrição do DSM-IV (ou
DSM- -IV), (Manual Diagnóstico e Estatístico
de Doenças Mentais - Quarta Edição), publicado pela Associação Psiquiátrica Americana
(APA) em Washington em (1994), corresponde
à quarta versão do DSM e é a principal referência de diagnóstico para os profissionais de
saúde mental dos Estados Unidos da América
e de Portugal na prática clínica.
É também utilizada no Brasil por estes profissionais, a característica essencial do
Retardo Mental é quando a pessoa tem um
“funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, acompanhado de limitações
significativas no funcionamento adaptativo em
pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, auto
suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho,
lazer, saúde e segurança” (MENDES, 1995).
Andrade (2000, p. 55) afirma que: “durante muito tempo as pessoas portadoras de
deficiência estiveram em situação de manifesta sujeição, que chegou a criar, até condições
de marginalidade. O movimento reivindicatório
teve início quando começou seu processo de
autovalorização e elas passaram a se reconhecer como integrantes de um grupo” (ANDRADE, 2000, p. 55).
Nascimento (2014) contextualiza que
muitas escolas ainda não oferecem uma educação de qualidade. Quanto a Portaria Normativa nº 13 de 24/04/07, que trata da criação do
Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, considerando o artigo 61
do Decreto nº 5.296/2004, as escolas devem
ter como recursos pedagógicos para os portadores de necessidades educacionais especiais
materiais, mobiliários, espaços, equipamentos
e tecnologia adaptadas ou projetadas a fim de
facilitar o desenvolvimento e a autonomia desses educandos (BRASIL, 2007).

Uma das grandes razões para ocorrer
a integração dos educandos com deficiência
intelectual no ensino regular foi possibilitar uma
mudança na forma de organizar a educação
especial, atendendo os alunos que antes eram
atendidos nas escolas especiais. Essa proposta fez aumentar a inclusão e emancipação a
partir das reformas da educação especial.
O termo “acessibilidade” nas escolas
refere-se aos recursos voltados para os educandos portadores de necessidades educacionais especiais. As escolas devem ter determinadas condições para receber bem esses
educandos, oferecendo condições para que
eles possam permanecer na escola. Rampas
de acesso, banheiro para deficiente físico, tecnologias assistivas, mobiliário, profissionais
especializados, entre outros recursos, fazem
parte do processo de inclusão (NASCIMENTO,
2015).
Como exemplo, a implementação da
Portaria Normativa de nº 13 de 24 de abril de
2007, contribuiu para a criação do Programa
de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. O programa visa disponibilizar para as
escolas públicas de ensino regular equipamentos de informática, mobiliários, recursos e materiais pedagógicos para garantir a permanência
do educando e a acessibilidade, garantindo assim um ambiente específico para o atendimento educacional especializado (BRASIL, 2007).

ESCOLA PARA TODOS
Tirar conclusões sobre o que é melhor
para os alunos com alguma deficiência não é
fácil. Para se avaliar sobre a integração é necessário definir os objetivos que se pretendem
ao incorporar alunos com deficiência intelectual na escola regular. Sendo necessário ter o
conhecimento geral da legislação, da política
educacional que se aplica e é preciso conhecer os objetivos específicos da escola de integração.
Vygotsky (2008) nos ensina a observar o deficiente mental como alguém diferente
(pois não se nega à diferença, a deficiência),
a criança com deficiência mental desenvolve
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processos diferenciados para poder seguir no
seu desenvolvimento cognitivo, não importando o caminho seguido, mas, sim o resultado
alcançado.
O mais importante é como a escola
pode ajudar na inclusão de pessoas com deficiência, neste caso enfatizando pessoas com
DI na busca de uma sociedade que respeite a
pluralidade e diversidade humana.
Visto este conceito, temos que a base
estrutural da inteligência humana é o pensamento formal, isto é, a capacidade de desenvolver uma operação mental que permite aproveitar os conhecimentos adquiridos da vida social
e cultural, combiná-los logicamente e alcançar
uma nova forma de conhecimento (BALLONE,
2015)
A rotina escolar tem demonstrado que
o processo de inclusão pode ser favorecido
quando existe a preparação e a dedicação dos
profissionais; o apoio especializado para os
que necessitam; e a realização de adaptações
curriculares e de acesso ao currículo (CARVALHO, 1999).
A prática da educação inclusiva faz
com que as escolas necessitem de mudanças
profundas. É necessário ter consciência dos
problemas que existem, é necessário avaliar
os resultados e analisar a transição dos alunos
com necessidades educativas especiais da escola para a vida adulta.
Segundo Mantoan (2018), nos primeiros anos da infância, essas crianças adquirem
pouca, ou nenhuma, fala comunicativa e apresentam prejuízos substantivos no desenvolvimento sensório-motor. Beneficiando-se com a
estimulação multissensorial, também requerendo um ambiente estruturado, favorável ao seu
desenvolvimento e aprendizagem, com apoio e
acompanhamento constantes.

ETAPAS INCLUSIVAS NO ENSINO
REGULAR
A inclusão é formadora e estimuladora
de professores e alunos no setor educacional,
a mesma faz a escola crescer e ensinar, fortalece a relação aluno e professor, e aguça o
respeito e equidade.
Todo esse componente necessita ser
trabalhado em etapas, em formações constantes de professores e alunos, enriquecendo os
conteúdos na teoria e prática, sempre lembrando o dever que cada escola tem de propiciar
um currículo inovador, vivo e integrador.
Somente assim poderemos efetivar
ações que garantam o pleno acesso dessa
parcela da população aos recursos sócio educacionais disponíveis. O acesso a recursos
educacionais não é apenas um direito do cidadão com deficiência, mas também uma das
vias que pode garantir o exercício de sua cidadania e a apropriação da mesma.
Refletir sobre a integração da pessoa
com deficiência mental implica necessariamente repensar o sentido atribuído à educação. Implica, portanto, atualizar nossas concepções e
dar um novo significado aos propósitos educacionais, compreendendo a complexidade e a
amplitude que envolve o processo de construção de cada indivíduo, seja ou não deficiente
(BRASIL, 1998, p. 96).
A escola precisa atender da melhor
maneira possível essas crianças, adequando
tudo, para que a experiência inclusiva contribua para uma educação de maior qualidade. A
escola que acolhe as crianças com deficiência
precisa de adaptações, mas isso gera um crescimento enorme, tanto para as pessoas que
tratam com essas crianças, quanto para elas,
que acabam aumentando seus horizontes. Em
relação à educação especial, o artigo 3º da
Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro
de 2001 especifica que:
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Por educação especial, modalidade da educação escolar entende-se um processo educacional definido
por uma proposta pedagógica que assegure recursos
e serviços educacionais e especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar
e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e
promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentem necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).

A diversidade humana deve ser valorizada e respeitada em todos os setores da sociedade, principalmente no setor educacional,
onde o respeito entre os alunos deve ser base
para o desenvolvimento escolar. Daí a importância do papel da escola em definir atividades
e procedimentos de relações, que envolvam
alunos, funcionários, corpo docente e gestores, para que possibilite espaços inclusivos, de
acessibilidade, para que todos possam fazer
parte de um todo, isto é, que as atividades extraclasses nunca deixam de atender os alunos
com necessidades especiais.
Conforme Mader (1997) é necessário
construir uma política de igualdade com seriedade e responsabilidade, possibilitando ações
significativas e de qualidade na prática de educação inclusiva.
De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de
2001, a educação especial considera as situações singulares, os perfis dos estudantes, as
características biopsicossociais dos alunos e
suas faixas etárias e se pauta em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar:
I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus
projetos de estudo, de trabalho e de inserção
na vida social;
II - a busca da identidade própria de
cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades,
bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos,
habilidades e competências;

III - o desenvolvimento para o exercício
da cidadania, da capacidade de participação
social, política e econômica e sua ampliação,
mediante o cumprimento de seus deveres e
o usufruto de seus direitos (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).

DEFICIÊNCIA MENTAL X
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Segundo Hennemann (2012), a neurociência procura estudar as variações entre o
comportamento e a atividade cerebral, tratando-se de um campo interdisciplinar que abrange
várias outras disciplinas como neuroanatomia,
neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem,
genética, neurologia, psicologia, psiquiatria e
pedagogia.
Para Delors (1998), a igualdade não
está em desacordo com o respeito às diferenças entre as pessoas, mas sim na valorização
na capacidade de cada ser humano em suas
realizações. Assim, quando se trata de proporcionar oportunidades iguais e justas para todos, tem-se muito ainda por fazer nas escolas
para corresponder ao princípio segundo o qual
os seres humanos têm direito à dignidade, sejam quais forem as suas capacidades ou realizações.
A observância deste princípio é limitada por predisposições que nos levam a responder situações ou a outras pessoas de modo
desfavorável, tendo em vista um dado valor. No
caso da igualdade entre pessoas, as barreiras
se materializam na recusa em reconhecer e defender este valor, por meio de comportamentos, reações, emoções e palavras.
Essas informações aliadas formam a
Neurociência e juntas averiguam o sistema nervoso procurando entender como ele se amplia,
sua aparência entre sujeitos e espécies bem
como ele deixa de trabalhar. A deficiência intelectual não é uma doença, e sim uma limitação,
pois consiste no atraso de desenvolvimento da
pessoa.
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Já a doença mental abrange uma série
de condições que causam alteração do comportamento e do humor e pode acarretar no
desempenho da pessoa em convívio na sociedade, Segundo a Organização Mundial de
Saúde, não é possível se construir uma única
definição deste conceito uma vez que o entendimento de saúde mental também está associado à construção de critérios subjetivos, pautados em valores e diferenças culturais.
As barreiras arquitetônicas e sociais
demonstram claramente a dificuldade de setores da sociedade em desenvolver inclusão de
pessoas com deficiência de fato, destacando a
falta de equidade no desenvolvimento estrutural, isso reflete nas demandas educacionais e
em todo cenário do ensino regular.
Para Delors (1998), a existência dessas
barreiras comprova a cultura de desigualdade
marcante nas escolas, influenciando todos os
procedimentos e discursos de seus membros,
chegando mesmo a atingir os alunos e os pais.
Em uma palavra, a igualdade entre as pessoas
é um valor esquecido nos padrões e concepções da escola tradicional.

TECNOLOGIA INCLUSIVA
O projeto educativo das escolas de integração precisa ter uma variável, que prevê
todos os processos na integração, sendo elaborado em conjunto pela equipe de professores, no qual a educação dos alunos com necessidades educativas especiais é o seu maior
objetivo, sendo um poderoso instrumento de
mudança.
Segundo Galvão (2006), entre os
grupos de tecnologias utilizadas na educação
especial, destaca-se os softwares voltados à
acessibilidade de pessoas com necessidades
especiais, tais recursos integram o aluno ao
sistema de computadores, e cada vez mais ganhando espaço na sociedade, a inclusão é suporte para uma escola humanizada e que ressalta as potencialidades de seus alunos, o que
é possível quando existem tais práticas: projetos compartilhados, currículo adaptado e vivo,
uma organização flexível e atitudes positivas da
comunidade educacional como um todo.

As tecnologias estão presentes em
cada uma das pegadas que o ser humano deixou sobre a terra, ao longo de toda a sua história. Desde um simples pedaço de pau que
tenha servido de apoio, de bengala, para um
homem no tempo das cavernas, por exemplo,
até as modernas próteses de fibra de carbono que permitem, hoje, que um atleta com amputação de ambas as pernas possa competir
em uma Olimpíada, disputando corridas com
outros atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY,
1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).

RECURSOS PEDAGÓGICOS NA
INCLUSÃO
Segundo Valente (1997) a utilização do
computador como recurso didático ajuda nos
mais diferentes graus e tipos de deficiência,
através de ferramentas que dão ao professor a
possibilidade de trabalhar de forma lúdico-pedagógica.
Papert define o uso do computador
como sendo: [...] é uma ferramenta de trabalho
com a qual o professor pode utilizar diversos
cenários de ensino e aprendizagem, entre eles,
tutores, simuladores, demonstrações, jogos
educativos, ferramentas de textos, desenhos e
imagens, dependendo de seus reais objetivos
educacionais (PAPERT, apud ZULIAN e FREITAS, 1994, s/p).
Ainda de acordo com Valente (1997,
apud ZULIAN e FREITAS) o computador para
as pessoas com deficiência funciona como um
caderno; para o deficiente auditivo a ligação
entre o concreto e o abstrato; e no caso do
deficiente mental, uma forma de desenvolver
suas capacidades intelectuais.
Além disso, existem outras ferramentas que podem contribuir no processo de ensino- -aprendizagem como: a internet; os vídeos; os programas de TV; os sites e os jogos,
promovendo a construção de conhecimentos
de forma atrativa possibilitando a participação
do educando na construção do seu próprio conhecimento (BORTOLOZZO et al., 2005).
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O computador é um meio de atrair o
aluno com necessidades educacionais especiais à escola, pois, à medida que ele tem contato com este equipamento, consegue abstrair
e verificar a aplicabilidade do que está sendo
estudado, sem medo de errar, construindo o
conhecimento pela tentativa de ensaio e erro
(p. s/n). (ZULIAN e FREITAS, 2000, s/n.). Ainda, o Ministério da Educação disponibiliza para
as salas de recursos multifuncionais, materiais
didáticos e paradidáticos como o braile, o áudio e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

RESULTADOS NA INCLUSÃO
A inclusão reflete diretamente no resultado escolar, transformando a escola num
lugar humanizado, que valoriza a diversidade humana e respeita todos com equidade e
pluralidade, apoiando os discentes a viver em
sociedade, facilitando seus horizontes e suas
demandas educativas.
Todo processo de inclusão é feito com
formações na busca de aperfeiçoamento, isso
favorece no processo das aprendizagens. O
desenvolvimento humano é um processo sociocultural no qual o homem se desenvolve
a partir da apropriação que faz da cultura,
apropriação esta que só é possível mediante
um processo de relação com outros homens
(TRINDADE, 2011).
Segundo Sassaki (1997), a educação
comprometida com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrática e não-excludente deve promover o convívio com a
diversidade, pois ela é uma característica da
vida social brasileira; e para isso a escola deve
ser inclusiva, tendo como meta uma educação
comprometida com todos os cidadãos, almejando o fortalecimento de uma sociedade democrática, justa e solidária.
O estudo de caso é o estudo de um
caso, seja ele simples e específico, ou complexo e abstrato. O estudo de caso, quando
qualitativo, se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano
aberto e flexível e focaliza a realidade de forma
complexa e contextualizada (LUDKE; ANDRÉ,
1986, p.18).

Mantoan (2003) enfatiza que reconstruir os fundamentos de escola de qualidade
para todos, remete-se em questões específicas relacionadas ao conhecimento e a aprendizagem, ou seja, consideram-se que o ato de
educar supõe intenções, representações que
temos do papel da escola, do professor, do
aluno, conforme os paradigmas que os sustentam.
A autora ainda relata que a escola inclusiva exige mudanças de paradigmas, que
podem ser definidos como modelos, exemplos
abstratos que se materializam de modo imperfeito no mundo concreto. Possa também ser entendidas, segundo uma concepção moderna,
como um conjunto de regras, normas, crenças,
valores, princípios que são partilhados em um
grupo em um dado momento histórico e que
norteiam o nosso comportamento, até estarem
em crise, porque não nos satisfazem mais, não
nos dão mais conta dos problemas que temos
para solucionar.
A escola integradora é aquela que
avalia seus alunos de acordo com suas possibilidades e não em comparação com seus
colegas e que trabalham particularmente em
grupos cooperativos heterogêneos, com mais
possibilidades de melhoria e competência social e a autoestima dos alunos.
Quando se trabalha inclusão na escola
a valorização humana cresce e todos os alunos
se sentem respeitados, ressaltando suas potencialidades e crescendo como humanos. A
aprendizagem, ao contrário do pensam muitos
responsáveis, não depende só das condições
internas inerentes ao indivíduo que aprende.
Ela constitui o corolário do equilíbrio de
tais condições internas de aprendizagem com
as condições externas de ensino inerentes ao
indivíduo que ensina: como Piaget (1978) nos
ajuda a compreender, a adaptação a situações
e exige um equilíbrio e uma organização entre
o processo de assimilação do exterior para o
interior e de acomodação do interior para o exterior (SALES, 2018, p. 14).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o levantamento referencial realizado neste estudo, percebemos que a
inclusão dos alunos com deficiência no ambiente educacional tem se desenvolvido de forma
gradual, ampliando a aprendizagem. Como mediador desse desenvolvimento pode destacar a
utilização das atividades dinâmicas que têm contribuído para o desenvolvimento desses educandos no ambiente escolar.
Dado o exposto; conclui-se que a inclusão inova e humaniza o âmbito escolar, preparando todos os alunos para a sociedade, ampliando todas as potencialidades dos alunos com deficiência intelectual, que não devem sofrer com as barreiras estruturais e atitudinais, quebrando
paradigmas de uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há dúvida que um conjunto de
docentes comprometidos torna possível o ensino inclusivo.
Através deste estudo, busquei entender e informar a importância do papel da escola na
vida de um aluno com deficiência. É uma peça fundamental para seu desenvolvimento e para
seu convívio com a sociedade. A família é o primeiro contato com a criança, é o primeiro grupo
onde ele tem a oportunidade de aprender através dos conhecimentos adquiridos, seja de forma
positiva: afeto, estímulo, apoio, respeito, sentir-se útil; e negativa: frustrações, limites, tristezas,
perdas, todas elas são fatores resultantes de singular importância para a formação da personalidade de qualquer criança, com deficiência ou não.
Quando a família faz parte da vida escolar do aluno e se sente apoiada pela escola,
acaba transferindo toda a confiança, e o interesse sobre a criança, criando um clima favorável ao
trabalho. Os pais precisam se sentir tão incluídos quanto seus filhos. Nesse sentido, ressalta-se
que apesar da escola não ser capaz de sozinha efetuar transformações sociais, é ela quem pode
estabelecer os primeiros princípios de uma inclusão escolar. Portanto, a escola como espaço
inclusivo, deve considerar como seu principal desafio, o sucesso de todos os alunos, sem nenhuma exceção.
O envolvimento da família no processo educacional da criança é uma necessidade e de
muita importância. A família deve ser orientada e motivada a colaborar e participar do programa
educacional, promovendo desta forma uma interação maior com a criança. Também é fundamental que a família incentive a prática de tudo que a criança assimila.
A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma
organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura. Assim,
a qualidade da estimulação no lar e a interação dos pais com a criança se associam ao desenvolvimento e a aprendizagem de crianças com necessidades educacionais especiais.
A legislação e os textos pesquisados para a elaboração desse trabalho sobre educação
inclusiva deixam bem claro que a renovação pedagógica exige, em primeiro lugar, que a sociedade e a escola se adaptem ao aluno com alguma deficiência, e não o contrário. Em segundo,
que o professor, que é considerado o agente determinante da transformação da escola, deve ser
preparado adequadamente para gerenciar o acesso às informações e conhecimentos por parte
dos alunos.
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É preciso que saibamos analisar cada criança, cada necessidade, e ao mesmo tempo
saibamos também que todas elas são iguais, e não podem ser excluídas do convívio social e
educacional.
O ambiente escolar deve ser sempre acolhedor, no qual esses educandos possam se
sentir incluídos, convivendo com os demais e inseridos em um ambiente que proporciona o
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social contribuindo assim para a sua vida em sociedade, já
que a escola é o principal espaço social onde as crianças aprendem a conviver com as outras
independentemente de carregarem algum tipo de deficiência ou não.
O educador precisa demonstrar compromisso e vontade de ajudar todos os seus alunos,
precisa se comunicar demonstrando entusiasmo e carinho com seus alunos, precisa dominar o
conhecimento da didática da matéria, facilitando a aprendizagem, ao dominar múltiplos modelos
de ensino: a flexibilidade e sua habilidade para resolver imprevistos, refletir sobre sua prática faz
com que seu trabalho seja aprimorado, trabalhar em equipe, ensinando e aprendendo com as
experiências de seus colegas.
Isso é inclusão: “fazer parte da sociedade, conviver com o outro, ter a oportunidade de
estar em um espaço comum a todos e não ser excluído, não ser olhado de forma diferente” (SOARES, 2010). A criança se sentirá parte do processo ao participar de atividades com as outras
crianças ditas “normais”, quando ocorrer a interação entre elas independentemente das suas
limitações. E o lúdico proporciona isso: respeitar e aceitar as pessoas como elas realmente são.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: DOCUMENTAÇÃO
PEDAGÓGICA E REGISTROS

RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca
do tema proposto, conhecer e compreender a importância da elaboração da documentação
pedagógica e os registros na Educação Infantil, no processo de ensino e aprendizagem, na garantia e defesa do direito de uma educação de qualidade para todos/as. Em uma perspectiva
inclusiva, na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem, assegurando articular, planejar,
garantir ações, que propiciem registros qualitativos, para a composição da documentação
pedagógica, descrevendo toda historicidade dos bebês e crianças na escola. A pesquisa será
realizada com análise de literaturas e estudiosos acerca do tema, potencializando a importância dos instrumentos como objeto fundamental no processo de construção, intervenção no
processo de ensino e aprendizagem, interação e criação, ao longo da Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Registros; Documentação Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A

documentação pedagógica envolve um processo reflexivo e democrático de registro da prática pedagógica, supõe e propõe outra forma de planejamento e registro
do trabalho pedagógico, não linear e mais interativo, envolvendo a participação
não só das/os professoras/es, como dos bebês crianças, famílias/responsáveis e comunidade.

As observações e anotações devem ser parte da rotina de trabalho da/o professora/or
sendo objeto fundamental, a prática de registro aprofundada assegura toda a historicidade dos
processos na Educação Infantil.

A documentação pedagógica tem como função política criar um diálogo entre a escola,
as/os professoras/as, as famílias/responsáveis e a comunidade. O modo como a documentação
apoia e sistematiza o acompanhamento da vida dos bebês e crianças na escola, cria memórias
da vida individual e coletiva do grupo, constituindo material pedagógico para a reflexão sobre o
processo educativo.

Realizada de maneira constante o registro, contribui para o acompanhamento, a reflexão, o planejamento e a avaliação do cotidiano nas unidades escolares, possuindo o poder de
desvelar, construir e reconstruir a realidade, por meio da observação atenta das potencialidades,
singularidades e competências dos bebês e das crianças.

As observações regulares e permanentes, as anotações, os registros e a comunicação
entre as/os professoras/es dos diferentes períodos de trabalho, a troca de informações, acordos e decisões comuns entre professoras/es garantem um ambiente coerente para a vida do
grupo. Assim, documentar é tornar algo público, coletivo, compartilhável, em respeito aos bebês
e crianças em toda sua inteireza como sujeito no tocante de suas particularidades e singularidades, vozes, gostos e interesses.

Realizar registros através de múltiplas linguagens, destacar diferentes experiências vividas, enriquece e fortalece de maneira qualitativa a intenção das propostas e o percurso e historicidade das aprendizagens. A sistematização dos registros sobre cada bebê e cada criança permite uma reflexão permanente sobre as ações e os pensamentos das crianças. Esses registros
assumem diferentes formas: relatórios descritivos individuais e do grupo, portfólios individuais e
do grupo, fotos, filmagens, as próprias produções das crianças (desenhos, esculturas, maquetes, entre outras).
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Muito além da aprendizagem dos bebês e das crianças, os registros também asseguram
a constante reflexão das ações e práticas pedagógicas de todo coletivo de professoras/es e
todos/as envolvidos no processo educacional, para efetivação de uma educação de qualidade:

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos estudantes (LÜCK, 2009a, p. 23).

Em realização ao acompanhamento do trabalho e da visibilidade, desenvolvimento profissional pela observação e registros, a equipe gestora de forma contínua, no coletivo precisa
pensar, assegurar e construir intervenções permanentes, devolutivas escritas e discussões pedagógicas com o grupo, em qualificação dos processos educativos:

Ao especificar a atuação do Coordenador Pedagógico, não podemos perder de vista os princípios de uma
gestão democrática, participativa e inclusiva e, como consequência, é necessário considerar a responsabilidade e o compromisso coletivo pelas ações da escola e decisões em relação ao seu funcionamento, organização e estrutura. O compartilhamento caracteriza o trabalho educativo que se pretende inclusivo e equânime (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019, p. 28).
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TRANSIÇÕES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O estabelecimento de um diálogo com
familiares/responsáveis com a unidade educacional, possibilita variadas formas de acolhimento, educação compartilhada, nas experiências e vivências dos bebês e crianças na etapa
da Educação Infantil.
A primeira transição vivida pelos bebês e crianças é especialmente complexa, pois deverão ficar menos tempo
no território conhecido da vida familiar, com seus modos de vida, sua “língua” familiar, seus cheiros, seus
gostos, e ingressar em outro território. A construção de
um vínculo pessoal com os responsáveis, a elaboração
de uma proposta de inserção adequada às crianças,
o acompanhamento individualizado de cada criança e
sua família/responsáveis são base do acolhimento na
escola. Mas se as crianças perdem algo ao deixarem
seus lares para virem à escola, é preciso lembrar que
na escola elas ganham amigos que são diferentes,
aprendem canções, histórias, jogos, aprendem a se expressar, desenvolvem suas curiosidades e conhecem
adultos que os conectam com outras culturas, adultos
comprometidos com a ampliação dos seus repertórios
e com a escuta de seus gestos e palavras (CURRÍCULO DA CIDADE: Educação Infantil, 2019, p. 163).

Diversas são as estratégias e situações
de transições, como por exemplo saída do Centro de Educação e Infantil (CEI) ou da Escola
Municipal de Educação Infantil (EMEI), ambas
da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP),
crianças são protagonistas nessas situações,
assim é necessário, encorajá-las a enfrentar as
mudanças e a crescer.
O processo de integração a partir da
realização de encontros, como por exemplo
crianças possam visitar a nova escola, contribuem para o processo de transição. Atenta
ainda às pequenas transições, mudança de
professoras/as, a aprendizagem do uso do banheiro para a higiene pessoal (desfralde), a saída de um colega da turma.
A transição seja ela qual for, é compromisso da instituição sempre acompanhada na
perspectiva das crianças, das famílias/responsáveis, das/as professoras/es, os momentos
de transformação quando ocorrem de maneira
qualitativa são verdadeiros marcos do crescimento.

Quando a transição ocorrer da Educação Infantil para o Ensino Fundamental (1º
ao 9ºano), é muito importante que se conheAs transições vividas nas unidades es- ça o que as crianças já constituíram enquancolares, momentos institucionais asseguram to aprendizagem e desenvolvimento, traçando
os processos de crescimento na vida dos toda historicidade.
bebês e crianças, as transições é necessário
Dessa forma, é fundamental a elaboratempo para as crianças, diálogo constante das
unidades escolares entre si, entre as famílias/ ção do relatório descritivo, no qual seja possível refletir a trajetória percorrida pela criança e
responsáveis.
que forneça elementos para a continuidade do
Quando os processos formativos levam em considera- trabalho pedagógico. Professora/or do 1º ano
ção que cada escola tem uma história, uma cultura, uma por exemplo, conhecer as crianças e iniciar seu
identidade própria e que os profissionais que nela habi- planejamento pedagógico, partindo da trajetótam também são sujeitos que trazem uma bagagem acu- ria descrita, elemento que contribuíram para o
mulada nos diferentes meios pelos quais passaram, têm desenvolvimento futuro dos/as aluno/as,
maior possibilidade de sucesso (ALMEIDA, 2013, p.12).
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Registrar e escrever são exercícios importantíssimos, muitas vezes pouco realizados. Práticas excelentes perdem-se no tempo e no espaço por conta do não compartilhamento. Registros da rotina, de
observações da prática do professor, de estratégias
formativas, de criatividade teórico-metodológica, de
construção e produção de conhecimento acontecem todos os dias nas escolas, mas não são registrados (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO
DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019, p. 32).

O período de acolhimento no Ensino
Fundamental, deve prever a elaboração de
plano de trabalho no território e com as famílias/responsáveis, que considere a infância e o
brincar como atividade essencialmente humana, atrelado às experiências com a leitura e a
escrita, com importância social clara e definida
por meio de objetivos e estratégias, enfatizando a função e uso social.
As vivências e experiências prazerosas, lúdicas, criativas, inteligentes, são capazes de mostrar que escritos comunicam ou revelam algo, através da brincadeira e da cultura
escrita. Em linhas de continuidade, a proposta
pedagógica ancorada pelo respeito e planejamento, com vozes, desejos e interesses de
todos/as envolvidos/as no ambiente escolar,
propiciam o compromisso de acolhimento integral, organização de processos pedagógicos
de transição, relações com familiares/responsáveis, organização de reuniões e valorização
dos relatórios.

REGISTROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O processo de avaliação na Educação
Infantil, aprimorando olhares propõe a documentação educacional, o qual apresenta uma
concepção de avaliação por meio da sistematização de registros significativos dos fazeres
vivenciados pelos bebês e pelas crianças e os
percursos do grupo em suas inter-relações, em
busca do conhecimento e suas formas de expressão.

O relatório descritivo revela o processo percorrido pelo bebê, pela criança e que
fornece às/aos professoras/es elementos necessários para a continuidade do trabalho pedagógico.
É sabido que o ato de documentar
pressupõe contextualizar, conhecer, olhar minúcias da realidade vivida coletivamente. Partindo
dessa perspectiva a documentação pedagógica propõe-se a comunicar as vivências e as
experimentações de bebês e crianças, suas
descobertas, criações, ideias e aprendizados
expressos pelas linguagens de expressão, permitindo a percepção e reflexão docentes sobre
o que as crianças pensam, fazem, falam, teorizam, problematizam sobre os desafios que
lhes são apresentados.
A produção diária e permanente de
registros deve superar o mero cumprimento
burocrático para avançar no sentido da potencialidade formativa que possui, devem ser considerados como instrumentos reveladores das
práticas cotidianas e como recursos pedagógicos para a ressignificação dessas práticas,
o domínio do conhecimento produzido na área de
educação, mas também na área da cultura, da arte,
da filosofia e da política, de modo que, em suas interações com os professores, possam ampliar as experiências e atitudes dos professores, não somente
em relação à educação e as demais áreas em discussão, mas também em relação à sua própria prática pedagógica e maneira de ver o mundo e apresentá-lo a seus estudantes (PLACCO, 2013, p. 532).

Nesse processo é necessário subsidiar
as equipes gestoras e docentes na elaboração
dos diversos instrumentos de registros das unidades educacionais e promover o estudo e a
reflexão para que esses instrumentos de registros possam tornar-se documentação pedagógica.
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Registros pedagógicos precisam comunicar o percurso e o processo das experiências vividas nas interações entre bebês/crianças, bebês/crianças e adultos, bebês/crianças
e materiais, bebês/crianças e espaços para
os próprios bebês e crianças, para famílias/
responsáveis e para todos os educadores (nos
momentos de formação permanente).
O papel da equipe gestora é fundamental para orientar, acompanhar e auxiliar o processo da elaboração dos registros pedagógicos, grande instrumento para a sistematização
e organização dos conhecimentos. Delia Lerner
(2007) defende o conhecimento didático como
eixo estruturante do trabalho docente. A reflexão sobre a própria ação é o que permite ao
professor avançar em suas conceitualizações.
Isso implica afirmar que os conteúdos dos encontros formativos na escola devem apresentar
relação com o trabalho desenvolvido em sala
de aula.

• O trabalho da equipe gestora nos horários formativos deve contemplar pautas com
referências teóricas que ofereçam subsídios
para que as/os professoras/es exercitem a
escrita, a leitura e reflexão de registros sobre
as práticas cotidianas.
A equipe gestora também precisa elaborar devolutivas regulares e sistemáticas por
escrito para as/os professoras/es quanto ao
seu trabalho e aos seus registros, porque a devolutiva por escrito historiciza o processo de
acompanhamento da elaboração dos registros
docentes por parte da equipe gestora.
A rotina do CP precisa, também, prever um tempo para esse registro tão importante que documenta processos, histórias e possibilita avaliar o
alcance das ações, bem como ajustar percursos
(ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA
CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019, p. 32).

Os registros figuram um caminho posPossibilitar a sistematização da elabo- sível de construção de memórias e de desenração de registros, através da observação de volvimento profissional, em que a/o professoroda de conversa, devolutiva por escrito, refle- ra/or é autora/or e narradora/or de sua própria
prática educativa.
xão crítica sobre a prática.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E OS
REGISTROS

REGISTROS DOCENTES
Registros docentes não podem ser
apenas descritivos ao relatar o que aconteceu
no dia a dia, precisam ser analíticos, compreender as experiências vividas, buscar relações
com a continuidade do trabalho a ser desenvolvido.

O coordenador pedagógico é o profissional que está diretamente ligado ao acompanhamento, à orientação e ao auxílio da elaboração dos registros pedagógicos por parte
das/os professoras/es, contando com os horários formativos e com as reuniões pedagógicas
O/a professor/a observa, escuta, regispara construção, consolidação e trocas sobre
os instrumentos de registros da unidade esco- tra e interpreta o cotidiano de sua turma de
bebês/crianças, produz a possibilidade da dolar e dos territórios.
cumentação pedagógica tomando consciência
• A coordenação pedagógica é a princi- de seus potenciais e se desenvolve profissiopal interlocutora das/os professoras/es em nalmente,
seus processos de reflexão sobre seus registros. A equipe gestora, ao destacar ou reconhecer os registros docentes, no sentido
de qualificá-los, contribui para a construção
da documentação pedagógica.
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Quando os processos formativos levam em consideração que cada escola tem uma história, uma cultura, uma
identidade própria e que os profissionais que nela habitam também são sujeitos que trazem uma bagagem acumulada nos diferentes meios pelos quais passaram, têm
maior possibilidade de sucesso (ALMEIDA, 2013, p.12).

Os bebês (especialmente a partir de
um ano) e as crianças podem produzir filmagens e fotografias com o manuseio de celular,
tablet ou câmera digital, sobre alguma proposta ou descoberta que acreditam ser importante
para si e/ou para o grupo.

É de fundamental importância registrar
os processos pedagógicos por meio de diferentes instrumentos, os quais podem servir a
diversas finalidades, dentre elas dar visibilidade às famílias/responsáveis e comunidade
educativa, do que e como os bebês e as crianças estão aprendendo e se desenvolvendo,
oportunizar aos bebês e crianças revisitar suas
experiências, reconhecendo-se e valorizando
suas próprias produções e percursos, permitir
que as/os professoras/es se constituam autoras/es e pesquisadoras/es de suas práticas,
apropriando-se delas, avaliando-as, de maneira
que possam reconhecer-se na ação educativa,
reconstruindo-a enquanto acompanham as experiências e processos de aprendizagens dos
bebês e das crianças:

Os desenhos, as colagens e outras manifestações expressas pela arte também são
reveladores sobre a visão que bebês e crianças possuem do contexto, da escola, das pessoas com as quais interage, da sua interpretação de mundo e dos seus sentimentos, supõe
uma ruptura de paradigmas adulto centrados,
implicando em mudanças nas práticas pedagógicas avaliativas e nos registros das/os professoras/es.

MODALIDADES DE REGISTROALGUNS INSTRUMENTOS

Os registros precisam ser pensados e
elaborados para o planejamento do trabalho
pedagógico, registros para a comunicação do
trabalho pedagógico, registros para avaliação
Ao longo do processo de implementação curricular, é das aprendizagens e os registros para a formafundamental revisitar os Planos de Trabalho com os pro- ção permanente.
fessores, procurando estabelecer conexões entre o que
se faz na escola e a nova estrutura curricular. Ao desenhar novas rotas de ensino, é essencial conhecer o que
os estudantes sabem e estruturar processos que prevejam o acompanhamento e a avaliação dos estudantes,
garantindo a construção dos conhecimentos indicados
para cada ano do Ensino Fundamental, considerando - é
claro - o ciclo (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019, p. 57).

Os registros podem ser realizados de
diferentes maneiras sob a ótica das crianças,
ou seja, escritos sobre as suas impressões e
comentários sobre alguma atividade desenvolvida.

Os registros para planejamento do trabalho pedagógico, são realizados por meio de
semanários, carta de intenções, diário de bordo por exemplo. Os registros para o planejamento do trabalho pedagógico demandam o
olhar antecipado para uma ação que se pretende realizar durante um período de tempo,
em um determinado espaço e com diversos
materiais, a partir da observação e da escuta
direcionadas para os interesses, as curiosidades, os questionamentos, as necessidades de
bebês e crianças, tanto individual quanto coletivamente.
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Na Prefeitura Municipal de São Paulo,
na Educação Infantil, o planejamento anual é
apresentado na forma de carta de intenções,
descreve o ponto de partida do trabalho docente e do planejamento, bem como suas primeiras intenções que serão recheadas, ressignificadas ou transformadas ao longo do caminho.
Sua riqueza está na existência de um
embasamento que permite começar e na abertura para o novo que ainda virá. É como planejar uma viagem temos roteiros, expectativas
e muitas intenções, que serão modificadas a
cada passo ou situação, deve ser a sinalização de projetos didáticos, experiências, atividades e brincadeiras que a(o) professora(or)
quer proporcionar para os bebês e as crianças
ao longo do ano, anunciando o que entende
naquele momento como potência, a fim de
que eles possam se desenvolver e avançar em
suas aprendizagens.

O desafio que se coloca para o uso
desse instrumento é incluir a participação dos
bebês e das crianças nesse planejamento por
meio dos registros de observação e escuta
das/os professoras/es sobre eles. Assim a necessidade de se escolher outro instrumento de
registro que materialize o planejamento da intencionalidade docente, que pode ser o diário
de bordo, um instrumento de registro que considera os protagonismos infantil e docente na
elaboração do planejamento daquilo que vai
ser oferecido para bebês e crianças.
O diário de borda possibilita o registro
de experiências profissionais e observações,
em que a/o professora/or que escreve inclui
interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita,
com a intenção de falar sobre o seu fazer cotidiano.

Por isto não há uma forma fechada
de se produzir a narrativa, o que existem são
pistas, tais como indicativo da proposição do
dia com destaque às atividades permanentes,
como leitura diária, momentos de alimentação,
interesse dos bebês e das crianças para as
propostas; organização dos espaços, tempos
e materiais para o dia, falas ou observações
específicas de alguns bebês ou crianças todos
O semanário como instrumento de re- os dias desdobramentos na condução da progistro realiza a transição para o diário de bordo, posta didática originada a partir das considerao semanário tem sido compreendido como um ções infantis.
caderno contendo o registro de planejamento
para a semana, com a descrição das atividaSão inúmeras as possibilidades redes a serem trabalhadas e com a sinalização fletidas pela/o professora/or de futuros endos espaços, tempos e materiais que serão ne- caminhamentos, atrelados aos indicativos da
cessários para a realização das atividades, tem coordenação pedagógica, fornece materiais
sido muito utilizado e, por isso, há necessidade contextualizados e significativos para o/a prode qualificá-lo.
fessor/a compor os relatórios de bebês e crianças.

Instrumento de planejamento para o
início do ano letivo e/ou também para o início
de cada semestre letivo, representa um compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento dos bebês e das crianças, atividade
autoral de cada professora/or, não pressupõe
modelos fixos.
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Os registros para a comunicação do
trabalho pedagógico, dão visibilidade do que é
desenvolvido e realizado com bebês e crianças
e serve como material de estudo para os profissionais da unidade escolar.

O caderno de passagem trata dos registros do cotidiano de bebês e crianças, e
tem por objetivo a comunicação das professoras(es) que trabalham com a mesma turma
em períodos diferentes. Possui um caráter informativo, para registro de recados importantes, lembretes ou algum fato marcante ocorrido
naquele período. O caderno de observação e
registro do bebê e da criança é essencial para
o processo de acompanhamento das aprendizagens e dos desenvolvimentos infantis.

Os murais, paredes, painéis e muros são suportes para a comunicação entre
diferentes sujeitos da comunidade educativa,
entre crianças do mesmo grupo, crianças de
outros grupos, familiares, docentes, gestores,
demais funcionários e comunidade local. Paredes, portões, muros, espaços de entrada são
Os registros realizados para avaliação
porta-vozes de uma história vivida e contada das aprendizagens, tem como finalidade acomdiariamente.
panhar o processo das aprendizagens e do desenvolvimento de cada bebê e criança, dentre
Essa documentação que dá forma aos eles estão a avaliação formativa, documentavalores da memória e da narração como direito ção de todo processo, por meio do relatório do
e qualidade vital do espaço educativo, a qual acompanhamento da aprendizagem.
deva romper com a lógica de atividades copiadas, releituras padronizadas, reprodução de
O relatório descritivo é o documento
estereótipos e evidencie a identidade de bebês, que comprova a frequência dos bebês e das
crianças e adultos que convivem na instituição. crianças na Educação Infantil e este deve ser
Dentre alguns instrumentos para a realização de registros para a comunicação do
trabalho pedagógico estão a agenda, instrumento de registro que favorece a comunicação
entre a unidade escolar e a família/responsáveis pelos bebês e crianças. Na prática, é um
canal diário e direto para compartilhamento de
avisos, recados, informes gerais, coletivos ou
particulares que tratam das mais diversas temáticas.

encaminhado à etapa seguinte. As intervenções realizadas pela/o coordenadora pedagógica ou na escrita destes relatórios, a troca
entre os colegas e a participação das famílias/
responsáveis neste documento são essenciais
para a sua qualidade.
Outro exemplo é o portfólio instrumento de registro que retrata o percurso do bebê,
da criança ou do grupo durante o ano, que
mapeia as aprendizagens, descobrindo a diversidade implícita de cada um, que respeita
as diferenças e assegura a análise e reflexão
do trabalho desenvolvido durante um período
de tempo, podendo ser confeccionado de forma Individual ou do grupo, não restrito a uma
simples coletânea de momentos ou álbuns de
fotos, mas sim que seja capaz de revelar percursos, caminhos vividos, mudanças de hipóteses dentro das propostas que nasceram da
escuta atenta das/os professoras/es.
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Os registros são uma fonte de conhecimento e possibilita a autoavaliação, a autorreflexão e o registro de memórias infantis, das/
os professoras/es e famílias/responsáveis, na
construção de novos fazeres pedagógicos, novas maneiras de sistematizar as aprendizagens
e novas maneiras de compreender o processo
evolutivo da criança.
Os registros para a formação permanente, tem como intencionalidade preservar a
memória coletiva dos sujeitos e registrar as reuniões formativas, reuniões pedagógicas, reunião para análise coletiva de registros, horário
coletivo/individual. Dessa maneira os sujeitos
são compreendidos em sua inteireza de todas
as suas dimensões, emocional, física, cultural,
social e intelectual, na garantia de processos
reais e significativos de formação:

A produção das atas, podem trazer os
diálogos, discussões dos participantes, ser
ilustrado com imagens e ganhar movimento no
cotidiano, valorizando a construção da identidade do grupo como uma comunidade de
aprendizagem.
As reuniões pedagógicas são encontros formativos previstos em calendário escolar, espaços de estudo e reflexão sobre o trabalho educativo das unidades escolares, devem
ser registrados com riqueza de detalhes e com
depoimentos que validam o conhecimento adquirido pelo grupo, contemplando todos os
profissionais da unidade. Sendo um espaço
privilegiado para tomada de decisões, possibilidades de ampliar o repertório cultural de toda
a equipe escolar.

Outro elemento que é parte de sua atribuição, e que “alimenta” os processos formativos, é o acompanhamento e
avaliação da aprendizagem. Relacionar o planejamento
da prática docente ao que os estudantes precisam aprender, viabiliza discussões importantes no horário coletivo
de estudo (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO
DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019, p. 29).

Os registros dos encontros podem ser
feitos em livros oficiais constando as discussões, decisões e aprofundamentos, como por
exemplo os registros de reuniões formativas,
com um caráter revelador de uma história,
percurso formativo individual e coletivo e que,
quando compartilhado, constrói a identidade
daquele grupo rumo a uma prática cada vez
mais fortalecida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento contínuo do trabalho docente é elaborado a partir das observações cotidianas junto aos bebês e às crianças, sendo materializado nos registros diários construídos ao
longo do percurso e do ano letivo, deve levar em consideração as anotações individuais e do
grupo, sobre o que foi vivenciado durante a ação pedagógica proposta,
Entre as funções a serem exercidas pelo Coordenador Pedagógico, destaca- se a de formador, uma vez que é ele o responsável pelo acompanhamento das ações pedagógicas da escola, estabelecendo relações de parceria com os professores, construindo elos de confiança e compartilhamento das problematizações referentes à prática pedagógica
numa perspectiva inclusiva, ou seja, de construção de espaços de aprendizagem para todos, acolhendo as diferentes
condições e possibilidades dos estudantes, o que, sem dúvida, caracteriza-se como um enorme desafio para a escola
contemporânea (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019, p. 33).

Nesse contexto, as/os professoras/es, juntamente com a coordenação pedagógica e/
ou com seus pares docentes, precisam estudar os registros produzidos. O planejamento deixa
de ser elaborado a partir de atividades desconexas entre si, apenas para preencher o tempo no
ambiente escolar. Caminha-se para um planejamento que envolva escuta, observação, pesquisa
e registro, que sinalize os interesses dos bebês, das crianças e das/os professoras/es, sendo o
projeto a modalidade organizativa que mais se aproxima desta perspectiva.
O processo investigativo será mais adequadamente vivenciado se for dialógico e a/o
professora/or ter um interlocutor para os seus escritos é primordial. A escrita afeta a reflexão do
docente, é fundamental estabelecer parceria leitura e devolutiva do Coordenador Pedagógico e
o fazer docente com o coletivo - comunidade de aprendizagem e trocas entre o grupo.
A coordenação pedagógica deve envolver o tema em discussões coletivas, como as
Reuniões Pedagógicas e de Conselho de Escola, por exemplo: Como deverão ser as paredes,
muros e lugares de exposição da Unidade Educacional?
As imagens, fotos, vídeos e produções infantis devem revelar as aprendizagens, vivências e experimentações de bebês e crianças, devem ser fonte de comunicação e documentação
do trabalho desenvolvido. Além dos adultos, as crianças podem ser convidadas a registrar estas
imagens fotografando, filmando, desenhando cenas do cotidiano e espaços educativos.
A observação está articulada com o olhar pesquisador do/a professor/a, atento ao contexto e às interações sociais estabelecidas, no cotidiano, junto aos bebês e crianças, o que se
torna um processo dinâmico inclusive com intervenções. O resgate destas observações no registro escrito auxilia também na elaboração dos relatórios de diferentes tipos, de observação e
registro individual, pequenos grupos, coletivo do grupo, fotográfico, fílmico, áudio.
O/a professora/or precisa desenvolver forma de registro prática e eficiente, planejar a
observação das crianças ao longo do dia, da semana, do mês, do semestre, do ano letivo com
o aprimoramento da escuta efetiva dos bebês e crianças sendo um facilitador na construção dos
registros , os relatórios do acompanhamento da aprendizagem.
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O/a coordenador/or pedagógica/o precisa construir com o grupo um percurso formativo
quanto aos instrumentos facilitadores da escrita dos registros dos bebês e crianças. Elencar
os observáveis que se tornam norteadores do olhar da/o professora/por diante das aprendizagens efetivas dos bebês e das crianças. Sendo fundamental ler esses registros periodicamente,
validando o processo de escrita, organizando devolutivas com o objetivo do aprimoramento da
prática, da observação, da escuta e da escrita de qualidade.
O registro precisa ser elaborado de modo a refletir a trajetória percorrida pela criança
e que forneça aos educadores/as os elementos necessários para a continuidade do trabalho
pedagógico, podendo ser a melhor forma de se expedir a documentação prevista em lei.
Para que isso se efetive, o relatório descritivo deverá conter, o percurso realizado pelo
grupo decorrentes dos registros semestrais, o percurso realizado pela criança individualmente
nesse processo, anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança que reflitam sua autoanálise, parecer do/a professor/a fundamentado nas observações registradas no
decorrer do processo, parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos,
observações sobre a frequência da criança na unidade, como indicador de sua interferência no
processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, outras informações julgadas pertinentes.
É muito importante, uma maneira de registro significativo que precisa ser potencializado
nas unidades escolares, o acolhimento dos atuais gestores para com os novos que chegam
à unidade. Como exemplo, escrevam uma carta para o próximo gestor contando como foi o
percurso formativo e organizacional da unidade no ano corrente, para que esse percurso seja
conhecido pela/ou próxima/ou gestora/or e possa ser considerado para as proposições do ano
seguinte. Quando não há mudança de gestoras/es, o exercício da escrita de uma carta torna-se uma atividade auto reflexiva muito importante, assumindo o papel de uma autoavaliação do
trabalho do ano. Em ambas as situações, é importante a retomada do plano de ação de cada
gestor, na escola como um todo, objetivando uma educação de qualidade.
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O USO DE JOGOS COMO METODOLOGIA PARA
APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA

RESUMO: O lúdico é uma característica intrínseca ao ser humano, por isso, o desenvolvimento
da criança está intimamente ligado com a ação de jogar. Ao utilizar jogos, o aluno é apresentado às possibilidades de investigação sobre como se dá o próprio processo de construção de
conceitos matemáticos, assim desmistificando a matéria enquanto disciplina maçante, difícil,
que envolve somente a memorização. Neste artigo, propõe-se reflexões sobre a aprendizagem matemática usando as experiências pedagógicas vivenciadas no período da prática de
ensino. A utilização de jogos em sala de aula é um recurso pedagógico que cada vez mais vem
sendo utilizado, pois cria e estimula o aluno a desenvolver métodos próprios de resolução de
problemas e participação na aula. Os jogos matemáticos são instrumentos para o ensino de
qualquer conceito matemático que se queira ensinar, pois para vencer nesses jogos, exige-se
do aluno o uso de estratégias, levando-o a se envolver com as aplicações da matemática, desenvolvendo e aprimorando as habilidades que compõem o raciocínio lógico e ao professor
a oportunidade de criar um ambiente na sala de aula em que haja comunicação, propiciando
momentos de interação entre alunos e professor, trocas de experiências e discussões. Também desenvolveu-se um estudo de caso, com alunos do primeiro ano de uma escola pública
de São Paulo, para se refletir se o jogo ajuda a construção de conhecimento matemático nesta
faixa etária, propiciando generalizações quanto aos outros alunos.

Palavras-chave: Jogos; Matemática; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

M

uitos alunos têm um discurso que a matéria mais chata é a matemática, assim
o estudo, muitas vezes, é considerado desmotivador. No entanto, esta matéria é
muito importante para a vida humana, as regras fazem parte do cotidiano de todos e é relevante para que a sociedade funcione. O jogo é um excelente recurso utilizado como
facilitador de aprendizagem, pois ajuda a aprendizagem dos conceitos matemáticos de forma
significativa e prazerosa.
Desde muito cedo, o jogo é fundamental na vida da criança, pois, quando brinca, ela
explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, construindo, desse modo, a compreensão
da realidade na qual está inserida. O jogo é reconhecido como meio de fornecer à criança um
ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades.
Por serem considerados meios de compreender e intervir nos processos cognitivos, os
jogos de regras merecem uma atenção especial. Eles têm objetivos a serem atingidos e o resultado depende das ações utilizadas durante o tempo estipulado.
O objetivo constitui um desafio ao pensamento do aluno, fazendo com que ele busque
ou construa meios para atingir um resultado favorável, que ao ser alcançado, proporciona o
desenvolvimento cognitivo. A partir de uma prática pedagógica, vivenciada, este artigo foi elaborado, visando comprovar que por meio da utilização de jogos, as crianças podem melhorar o
desempenho em sala de aula, desenvolvendo também o raciocínio, habilidades motoras, cognitivas e sócio-afetivas. Assim como propõe Kishimoto (2003, p.37-38):
A utilização do jogo potencializa a exploração e construção do conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros
bem como a sistematização de conceitos em outras situações que não os jogos (KISHIMOTO, 2003, p.37-38).
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A RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E
O JOGO
Hoje em dia, acredita-se que a prática
pedagógica precisa valorizar as tarefas que
promovam o desenvolvimento do pensamento
matemático dos alunos. Assim, as aulas diversificadas que usam materiais variados também
estão em alta.

O QUE SÃO JOGOS?
O jogo pode ter muitos significados dependendo da cultura e do lugar no tempo. Por
exemplo no (Aurélio, 2004), jogo é: “atividade
física ou mental fundada em sistema de regras
que definem a perda ou ganho, passatempo,
jogo, vício de jogar, série de coisas que forma
um todo, balanço, oscilação, manha, astúcia”.
(Bueno, 2000) Jogo é: “brinquedo, folguedo,
divertimento, partida esportiva, molejo, conjunto de molas”.

Mas, se os alunos estão desmotivados
há a necessidade de que a Matemática seja
trabalhada dentro do contexto da vida deles.
Zero Hora, (1994) Jogo é: “diversão;
E é assim que o jogo ganha um espaço como
ferramenta de aprendizagem, na medida em folguedo; exercício recreativo, com as cartas;
brincadeira infantil; passatempo sujeito a reque propõe estímulo ao interesse do aluno.
gras em que, às vezes, se arrisca dinheiro; reDesta forma, o trabalho com jogos gras segundo as quais se deve jogar; conjunto
pode estimular a curiosidade dos alunos para de peças que forma uma coleção ou série: um
saber a origem dos assuntos que estudam. jogo de obras de Eça; vício de jogar; apostar;
Cria ainda oportunidade de troca de experiên- manhã; joguete; ludíbrio; e escárnio; jogo de
cias com outros colegas e conflitos cognitivos azar: o que depende só do acaso; jogo de paque os façam evoluir nas hipóteses de apren- lavras: trocadilho.”
dizagem.
Enfim, ao longo do tempo tem-se usaSendo assim, não faltam argumentos do várias definições e até sinônimos para a
que reforcem as potencialidades pedagógicas mesma palavra. O jogo ainda pode ser visto
da utilização de jogos matemáticos como um apenas como recreação, ou seja, como bem
excelente recurso didático. Para Piaget (1989, estar para os que jogam, mas também pode
p.5): “Os jogos não são apenas uma forma de ser visto como um suporte na aquisição do codivertimento, mas são meios que contribuem nhecimento ou, ainda, os jogos podem ser vise enriquecem o desenvolvimento intelectual. tos como uma preparação para a vida adulta, é
Para manter seu equilíbrio com o mundo, a um meio para aquisição de regras, fato caraccriança necessita brincar, criar, jogar e inventa” terístico da vida em sociedade. De acordo com
Kishimoto (1994):
(PIAGET, 1989, p. 5).
A palavra “jogo” se origina do vocábulo
latino ”ludus”, que significa diversão, brincadeira. O jogo é reconhecido como meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a
aprendizagem de várias habilidades.

Para uns, o jogo apresenta a possibilidade de eliminar o excesso de energia represado na criança (Spencer). Para outros prepara a criança para a vida futura
(Gross) ou, ainda, representa um instinto herdado do
passado (Stanley Hall) ou mesmo um elemento fundamental para o equilíbrio fundamental da criança (Freud,Claparéde, Erikson, Winnicott). Entre representantes
da psicologia cognitiva, o fenômeno jogo assume os
seguintes significados;para Wallon (1975) é uma forma de infração do cotidiano e suas normas. Bruner
(1976) tem interpretação semelhante ao atribuir ao
ato lúdico o poder de criar situações exploratórias
propícias para a solução de problemas (1994,p.10).
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Kishimoto (1994) ainda mostra o jogo
como um importante “ recurso para educar e
desenvolver a criança, desde que respeitadas
as características da atividade lúdica”(p.10).
Assim, destaca-se o jogo no ambiente escolar,
considerando sua função lúdica e educativa.
Este fato influencia de forma substancial no desenvolvimento afetivo, físico, social e moral.

JOGOS DE EXERCÍCIO SENSÓRIOMOTOR

Inicialmente a atividade lúdica surge
como uma série de exercícios motores simples.
A finalidade é o próprio prazer do funcionamento destes exercícios consistem em repetição de
gestos e movimentos simples como agitar os
braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar,
É importante ressaltar que os jogos pular, correr, etc.
fazem parte de todas as classes sociais, de
todas as etnias e idades. Eles foram usados
Embora estes jogos comecem na fase
ao longo dos séculos pois desenvolvem poten- maternal e duram aproximadamente até os
ciais físicos, intelectuais e cognitivos. Para Di- dois anos, eles se mantêm durante toda a innello (2004), o jogo representa:
fância e até na fase adulta, por exemplo andar
Um âmbito de socialização, com uma grande liberdade de inventar regras e relações, possibilitada
pelo fato de situar-se à distância de determinismos
convencionais. É a ocasião de interiorização de atitudes, de tomar iniciativas pessoais e de dar respostas aos demais. Por momentos, divergindo com o
grupo, assumindo compromissos de lealdade uns
com os outros, o jogo apresenta situações próprias
para descobrir-se como o outro ou muito “diferente”
dos outros: ambas as percepções são necessárias
para ir construindo suas próprias referências (p. 19).

Huizinga (1980) define o jogo como:
Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro
de determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de
um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1980).

de bicicleta, moto ou carro.

JOGOS SIMBÓLICOS
O jogo simbólico aparece predominantemente entre os 2 e 6 anos. A função desse
tipo de atividade lúdica, de acordo com Piaget,
“consiste em satisfazer o eu por meio de uma
transformação do real em função dos desejos”
ou seja tem como função assimilar a realidade.
A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio
ambiente e assimilar dessa maneira a realidade é uma maneira de se auto expressar. Esse
jogo de faz de conta possibilita à criança a realização de sonhos e fantasias, revela conflitos,
medos e angústias, aliviando tensões e frustrações.

Entre os 7 e 11-12 anos, o simbolismo
decai e começam a aparecer com mais frequO jogo não é um fim, mas um meio ência desenhos, trabalhos manuais, construpara se trabalhar com os problemas de apren- ções com materiais didáticos, representações
dizagens que os alunos enfrentam na matemá- teatrais, etc. Nesse campo o computador pode
tica.
se tornar uma ferramenta muito útil, quando
bem utilizada. Piaget não considera este tipo
de jogo como sendo um segundo estágio e
sim como estando entre os jogos simbólicos e
de regras.
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JOGOS DE REGRAS
O jogo de regras, entretanto, começa a
se manifestar por volta dos cinco anos, desenvolvendo-se principalmente na fase dos 7 aos
12 anos. Este tipo de jogo continua durante
toda a vida do indivíduo (esportes, trabalho, jogos de xadrez, baralho, RPG, etc.).
Os jogos de regras são classificados
em jogos sensório-motor (exemplo futebol), e
intelectuais (exemplo xadrez). O que caracteriza o jogo de regras é a existência de um conjunto de leis imposto pelo grupo, sendo que
seu descumprimento é normalmente penalizado, e uma forte competição entre os indivíduos. O jogo de regra pressupõe a existência
de parceiros e um conjunto de obrigações (as
regras), o que lhe confere um caráter eminentemente social.
Este jogo aparece quando a criança
abandona a fase egocêntrica possibilitando desenvolver os relacionamentos afetivo-sociais.

O JOGO COMO FACILITADOR DA
APRENDIZAGEM
O jogo ao ser incluído no processo escolar, de forma estimulante, resgata o brincar e
abre espaço para a expressão livre, envolvendo a criança num mundo cheio de fantasia. Por
meio dos jogos, as crianças desenvolvem o
raciocínio e constroem o conhecimento de forma descontraída: “Quando a criança entra num
processo de construção de conhecimento, começa a despertar o faz de conta. A partir deste momento, vai trocar ideias e experiências,
tornando-se um sujeito crítico e colocando-se
em contato com as diferentes linguagens” (ANTUNES, 2000, p.37).
O jogo também proporciona melhor
integração e enriquecimento no vocabulário,
adquirindo assim o hábito de aprender construtivamente e com visão ampla do mundo em
volta. Acredita-se que jogando, a criança constrói novos conhecimentos e facilita a socialização atingindo duas funções: lúdica e educativa:

O jogo na matemática desenvolve a imaginação e exige
a tomada de iniciativas, desafiando a inteligência para
encontrar soluções para os problemas. No processo
de desenvolvimento, a criança vai criando várias relações entre objetos e situações vivenciadas por ela e,
sentindo a necessidade de solucionar um problema, de
fazer uma reflexão, estabelece relações cada vez mais
complexas que permitirão desenvolver noções matemáticas mais e mais sofisticadas (SMOLE, 2000, p.63).

O professor pode utilizar jogos como
ferramenta de combate à apatia e como instrumento de inserção e desafios coletivos. O
entusiasmo do professor e o preparo dos alunos para um momento especial surgido a partir
do jogo constitui um recurso insubstituível no
estímulo para que o aluno queira jogar. (ANTUNES, 1998, p. 41). Possibilitando, desse modo,
o aprender brincando, com mais prazer, maior
significado e melhor resultado.

A UTILIZAÇÃO DO JOGO COMO
PRÁTICA EDUCATIVA
Este artigo foi baseado em um projeto
intitulado “Jogos Matemáticos” que foi feito em
uma escola da Prefeitura de São Paulo. O objetivo do projeto foi o de proporcionar às crianças
um ambiente prazeroso, no qual, por meio dos
jogos, elas tivessem a oportunidade de compreender melhor a matemática, desenvolvendo
o raciocínio, habilidades motoras, cognitivas e
sócio-afetivas.
Constatou-se no decorrer do projeto,
que os jogos são uma ótima metodologia de
motivação, uma vez que transformam o conhecimento a ser aprendido em recurso facilitador.
De acordo com o RCNEI:
[…] para que as crianças possam exercer suas capacidades de criar é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são
oferecidas nas instituições, sejam elas voltadas às
brincadeiras ou à aprendizagem que ocorrem por
meio de uma intervenção direta (BRASIL, 1998, p.27).
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Com o desenvolvimento do projeto percebeu-se que durante as atividades, os alunos
desenvolveram a capacidade de observação
do meio, comparando as semelhanças e as diferenças. Também notou-se que é preciso respeitar o tempo de cada um, pois o processo
de aprendizado é construído aos poucos e de
forma heterogênea.
Crianças que não conseguiam fazer
tarefas simples como somar e subtrair quantidades pequenas, passou a incorporar ao cotidiano, conceitos básicos que desconhecia.
A princípio a turma consistia de 15 crianças
que não conseguiam estabelecer relação de
quantidade com a grafia dos números, depois
da aquisição deste conceito, eles passaram a
somar e subtrair com um jogo de etapas que
eles tinham que cumprir conforme os números
do dado.
Em pouco tempo, esta turma passou
para números e quantidades maiores. A aprendizagem ocorreu de forma tranquila e divertida.
Ao elaborar um único jogo, percebeu-se que
qualquer conteúdo pode ser trabalhado com
uma metodologia facilitadora e real. Pois ao
construir o próprio aprendizado a criança não
só memoriza e sim cria vínculo com aquele
conceito.

ESTUDO DE CASO
O estudo foi realizado em uma escola
municipal de Ensino Fundamental da cidade de
São Paulo. O procedimento metodológico adotado nesta pesquisa foi pesquisa bibliográfica.
Depois, análise da pesquisa feita com crianças
de 6 a 7 anos que utilizaram jogos como instrumento de aprendizagem.

A natureza da pesquisa teve por objetivo gerar conhecimentos para a prática pedagógica, solucionando problemas específicos.
Com relação aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva, pois, segundo Vergara
(2007), tem como finalidade primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Foi realizado um estudo
com determinados alunos, com a finalidade de
obter generalizações. Este método detalha o
objeto da pesquisa, que é a utilização de jogos
como recurso pedagógico, o qual poderá dar
um direcionamento a futuras pesquisas.
O estudo foi realizado em sala de aula,
a professora propôs variadas atividades com o
intuito de desenvolver conceitos matemáticos,
tais como montagem de brinquedos a partir de
peças de montagem de carrinhos com as peças, uso de dados gigantes, uso de brinquedos variados e até o uso da lousa.
Nestes momentos a professora sugeria
o início da atividade e depois ia conversando
com cada grupo de alunos durante a atividade. Com o passar do tempo e as atividades
propostas, percebeu-se que os alunos criavam
os brinquedos, isto deu à elas autonomia e a
experiência criadora.
Neste processo considerou-se que
eles têm a necessidade de se envolver com
diferentes linguagens e brinquedos. Os alunos
não perceberam os porquês “das brincadeiras”, a professora que ia propondo e depois
explicando, aqui percebeu-se a mediação do
professor com o conteúdo a ser trabalhado. A
forma como se organizam, inventam, exploram,
conversam, criam papéis, transformam os ambientes e as condições é um modo particular
de construir.

A abordagem do problema foi quantitativa que, conforme Ruiz (2006), se caracteriza
pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por meio de
técnicas estatísticas.
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Foto 03- Brinquedos sendo montados
Foto 01 - Montagem de brinquedos
a partir de peças
com peças de montar

Foto 02 - Brinquedos montados

Foto 04 - Trem montado
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dos alunos, para que cada vez mais pessoas,
por meio de estudos e pesquisas bibliográficas, embasam suas práticas pedagógicas em
teorias válidas.
Perrenoud (2000) salienta que a profissionalização é uma transformação estrutural
e coletiva, mas que também depende das opções individuais de cada profissional. Assim,
ao se pensar em novas práticas pedagógicas,
os educadores precisam desenvolver uma auto
reflexão. Nóvoa (1992) afirma que essa reflexão deveria ser prática que faz parte da formação docente.

Foto 05 - Brincadeira de “mamãe e
filhinha” e pseudoleitura de livro por meio de
imagens
Estabelecendo uma nova realidade e
novos contextos, percebeu-se que estas crianças, que acabaram de sair da Educação Infantil, desenvolveram aprendizagens por meio do
jogo, que tornou-se ferramenta para a criança
aprender a viver, modificar e revolucionar a
própria experiência e criar cultura. Jogando, a
criança se humaniza e se constitui como sujeito histórico-social.
O estudo desenvolvido com estas
crianças, observando e orientando quando necessário, foi muito rico, contribuiu para o aprendizado com prazer e foi capaz de integrá-las
com os conteúdos propostos, proporcionando-lhes novas descobertas, o prazer da criação e
das intervenções.

Assim, conclui-se que o professor precisa ser autônomo na busca do conhecimento
e na reflexão sobre o já adquirido. Não ficar
estagnado, esperando formações externas. Há
inúmeras possibilidades de aprendizagens, até
mesmo gratuitas e o que tange o jogo, fazer
experimentações, conversar com colegas mais
habilitados ou mesmo buscar bases teóricas.
Paz (2013) alerta sobre a importância em se
escolher uma metodologia:
A escolha de uma metodologia de ensino é sempre motivo de grande preocupação para o professor, porém,
estamos cada vez mais convencidos de que não há um
método completo. O método não pode ser uma coisa
rígida, mas precisa comportar uma flexibilidade tal que
permita a quem faça uso dele, obter o máximo de rendimento com um mínimo de esforço, sem a preocupação
de encontrar o definitivo e, acima de tudo, trabalhando
com satisfação. A escolha do método, em suma, depende da realidade local e humana. Quanto mais métodos e técnicas dominar o professor, maiores serão suas
condições e possibilidades de ajudar o aluno a encontrar, musicalmente, o seu caminho (PAZ, 2013, p.14).

Assim, notou-se a necessidade de reflexão sobre como o jogo pode ser utilizado
na educação infantil e fundamental de modo
que atenda e potencialize a aprendizagem das
crianças. De acordo com os resultados do estudo, espera-se que os professores entendam
a importância do jogar no desenvolvimento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao utilizar jogos na aprendizagem da matemática, observou-se que eles não devem ser
escolhidos ao acaso. É imprescindível que o professor pergunte-se sobre o que o jogo permite
ensinar, sobre qual conteúdo matemático é posto em destaque, sobre como isso se relaciona
com as necessidades de aprendizagem dos alunos naquele momento, sobre que outras situações de ensino podem-se articular às situações, sobre como sistematizar e institucionalizar o
conhecimento posto em ação e, com isso, relacioná-lo às aprendizagens previstas no currículo.
Assim, o que caracteriza o jogo como contexto de aprendizagem escolar é que na escola, diferentemente da vida social, o jogo não se encerra em si mesmo, não se justifica apenas
pelo seu aspecto lúdico e, sim, é parte de uma sequência intencional de ensino, que contextualiza a resolução de problemas e o desenvolvimento de estratégias que se relacionam com
o desenvolvimento de aprendizagens importantes de uma determinada etapa; que respeita os
diferentes ritmos de aprendizagem das crianças, mas se compromete com o avanço de todos e
a conquista de um conjunto compartilhado de saberes.
E isso só é possível com a intervenção atenta e cuidadosa de um professor que sabe
aonde quer chegar. Com uma prática inovadora, o conceito de matéria mais chata está mudando, a compreensão que a matemática faz parte do cotidiano de todos precisa ser difundida e
para isso os jogos vieram para ficar. Criar condições para que todos os alunos aprendam, para
que o jogo seja uma instância que favoreça o avanço dos conhecimentos depende da escola e
dos professores.
Verificou-se que 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 a 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.
A utilização de jogos e brincadeiras no meio educacional propicia às crianças o aprimoramento de diversos conhecimentos de forma lúdica. Aos educadores, é preciso um conhecimento mais elaborado acerca do tema, para poder intervir nas brincadeiras de crianças.
Contudo, faz-se necessário auxiliar a criança, de maneira sutil, para que brinque com diversos
tipos de brinquedos.
Assim sendo, incluir jogos nas aulas é extremamente relevante, pois auxiliam o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, levando à construção da aquisição
de conceitos matemáticos, raciocínio lógico e aspectos físico, motor e
cognitivo da criança tanto no Ensino Infantil, quanto em outras etapas
de estudos.
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DOHME, V. D’ Ângelo: 32 ideias divertidas que
auxiliam o aprendizado. São Paulo: Informal,
1998.
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O GESTOR NA PERSPECTIVA DE UMA GESTÃO
DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NO ENSINO
PÚBLICO
RESUMO: Esta pesquisa traz o tema: O Gestor na perspectiva de uma gestão democrática e
participativa no ensino público. Podemos elencar como objetivos para esta pesquisa, aborda
os pressupostos da gestão democrática, apresentar os conceitos principais sobre uma gestão participativa e quais são os elementos que contribuem para a concretização da gestão e
práticas participativas no ensino público. O conceito de gestão de escola faz menção a um
processo participativo, onde todas as pessoas trabalham coletivamente em busca do alcance
de objetivos comuns. Para concretização de tais ações é preciso definir as metas e os objetivos nas ações escolares para que todos os envolvidos neste processo estejam conscientes
dos propósitos e objetivos que almejam. Uma gestão democrática se efetiva com a divisão de
tarefas e tomada de decisões coletivas, garantindo o direito de aprender e contribuindo com
ações adequadas ao cotidiano da escola visando contribuir para melhorias no âmbito escolar.
Um dos princípios de gestão tem como característica reconhecer o valor da participação das
pessoas nas decisões tomadas a favor dos processos de aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Gestor Escolar; Diretor Escolar; Gestão Democrática; Ensino Público.
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INTRODUÇÃO

O

conceito de gestão de escola faz menção a um processo participativo, onde
todas as pessoas trabalham coletivamente em busca do alcance de objetivos
comuns. Para concretização de tais ações é preciso definir as metas e os objetivos nas ações escolares para que todos os envolvidos neste processo estejam conscientes dos
propósitos e objetivos que almejam.
Uma gestão democrática no ensino se efetiva a partir da divisão de tarefas e responsabilidades e pela participação de todos nas decisões, democratizando os processos de aprendizagem, processos pedagógicos e de ensino.
A mudança de conceito, de administrar para gestar (administração x gestão) foi fundamental para construir escolas com um conceito democrático de gestão, com a efetiva participação nos processos educacionais e com o compromisso de melhoria dos processos educativos
e dos resultados educacionais.
O diretor de escola e a sua equipe desempenha um papel diferente dos gestores de
outras áreas pela singularidade e especificidade da área em que atua: a educação. Desta maneira, é preciso atentarmos para o conceito de gestão participativa, conceito este que envolve
os professores e a comunidade, bem como parte do pressuposto de que estes devem participar
contribuindo de maneira ativa.
As aprendizagens devem ser acompanhadas e avaliadas conforme os propósitos constantes no Projeto da escola, seguindo as recomendações previstas na legislação em vigor, contendo os instrumentos que fazem parte da documentação pedagógica, avaliação institucional,
controle de frequência, etc. Cada escola possui autonomia para escrever o seu Projeto Político
Pedagógico, sempre de maneira coletiva com a participação de todos.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARTICIPATIVA NA ESCOLA PÚBLICA

O diretor de escola é o responsável em
articular o Projeto Político Pedagógico em colaboração com os demais envolvidos no processo educacional, deve fornecer e subsidiar
juntamente com o coordenador pedagógico,
as ações necessárias para a efetivação deste
documento, para então realizar as intervenções
as alterações que forem necessárias.

Martins (1999) afirma que a gestão
educacional nos dias atuais passa por mudanças gradativas resultantes das legislações e
normatizações a nível federal e Estadual. Cabendo destacar que as mudanças no cenário
nacional, acabam sendo um reflexo das presCada instituição escolar possui autonosões sociais e as estruturas educacionais devem atender às necessidades de todos envol- mia para formular o seu Projeto Político Pedagógico de forma coletiva e conjunta com tovidos nessa conjuntura.
dos os envolvidos, este documento contém as
A política educacional carrega inten- informações que contribuem para caracterizar
ções que são comuns entre elas, conhecendo e dar vida a Unidade Educacional, se constitais intenções é possível perceber qual é o tipo tuindo em uma maneira de avaliar e planejar
de sociedade que buscamos e quais são os as práticas escolares e as demais ações neste
contexto:
sujeitos que fazem parte dela.
O Projeto Político Pedagógico de uma
instituição escolar contribui para que o gestor
possa consolidar a participação de todos na
definição de metas para a garantia dos direitos
de ensino e aprendizagem e desenvolvimento
dos estudantes que são educados e cuidados
na Unidade Educacional.

Era considerado bom diretor quem cumpria essas obrigações plenamente, de modo a garantir que a escola não fugisse ao estabelecido em âmbito central ou
em hierarquia superior. Cabe lembrar que esse procedimento era possível, uma vez que a clientela escolar era mais homogênea, ante a elitização da educação, em vista do que, quem não se adequasse ao
sistema, era dele banido (BARROSO, 1997, p. 10).

Com um Projeto Político Pedagógico
bem elaborado num processo democrático e
coletivo, com o compromisso de uma educação de qualidade. O conceito de gestão de escola faz menção a um processo participativo,
onde todas as pessoas trabalham coletivamente em busca do alcance de objetivos comuns.

Uma gestão democrática se efetiva
com a divisão de tarefas e tomada de decisões
coletivas, garantindo o direito de aprender e
contribuindo com ações adequadas ao cotidiano da escola visando contribuir para melhorias
no âmbito escolar. Um dos princípios de gestão tem como característica reconhecer o vaPara concretização de tais ações é pre- lor da participação das pessoas nas decisões
ciso definir as metas e os objetivos nas ações tomadas a favor dos processos de aprendizaescolares para que todos os envolvidos neste gem dos alunos.
processo estejam conscientes dos propósitos
Segundo o Currículo da Educação Ine objetivos que almejam. A discussão do Projeto Político Pedagógico, sua elaboração e re- fantil (SÃO PAULO, 2019) pensar em uma eduvisão devem ocorrer nos momentos coletivos, cação democrática, deve prever a participação
como reuniões pedagógicas, conselho de es- de todos, promovendo a igualdade de condições, respeitando as diferenças, diminuindo
cola, conselho de classe, dentre outros.
com as desigualdades, apreciando as diversidades de cultura, etnia, diversidades sociais e
econômicas.
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Lück (2011) enfatiza que com os avanços na sociedade o modelo de gestão centralizadora já não se contempla mais os desejos
e as necessidades atuais nas escolas, havendo assim uma quebra essencial para avanços
relevantes em prol da escola democrática. O
diretor deve observar incansavelmente o caminhar como o conjunto da prática e teoria com
vista a garantia dos direitos dos educandos
com uma educação reflexiva e libertadora, que
saiba considerar os diversos atores que a compõem e as suas realidades:
[...] a escola, no seu decorrer histórico, utilizou vários
pensamentos provenientes das teorias administrativas, muitas das vezes aplicadas em empresas e instituições financeiras. [...] embora haja a troca de conhecimentos entre escola e teoria administrativa na
condução da organização escolar, torna-se necessário uma série de adaptações, porque a administração
empresarial e a educação possuem papéis distintos
para a história social (GHIRALDELLI, 2008, p. 6).

O diretor de escola deve atender as
demandas atuais em uma gestão participativa
garantindo decisões coletivas, nas definições e
na análise das questões cotidianas da escola,
com o foco principal voltado a aprendizagem
e ao sucesso educacional em todos os aspectos.
Masetto (2003) afirma que na esfera
pública a gestão educacional é baseada em
princípios democráticos e participativos que
objetivam o fortalecimento do caráter público
do Estado. É, indubitavelmente, na comunidade local na qual a instituição de ensino encontra-se inserida que transparece o grau alcançado de gestão democrático-participativa, com
o envolvimento das famílias e da comunidade
escolar, promovendo o aprendizado dos educandos e arregimentando o projeto político pedagógico da escola, que segue as normas e
a legislação brasileira que fornece diretrizes e
bases ao ensino.

É importante abordar e compreender
Ghiraldelli (2008) enfatiza que a trajede que maneira a Gestão Democrática se con- tória das instituições escolares sempre foram
cretiza na escola e quais são os instrumentos marcadas pela necessidade de uma organique contribuem nesse processo.
zação, relacionada aos princípios de administração, gestão e educação. Neste sentido, os
Para compreender os processos que fundamentos da educação, quando pensamos
regem uma gestão democrática é preciso rea- em gestão escolar, são alicerçados por uma
lizar uma cogitação sobre a função do diretor fundamentação filosófica e administrativa que
de escola, averiguando os impactos pedagógi- se coaduna com a história da administração
cos na escola sobre a prática administrativa da pública:
gestão e o seu papel como facilitador de uma
As limitações do modelo estático de escola e de
gestão participativa e democrática.
O diretor de escola e a sua equipe desempenha um papel diferente dos gestores de
outras áreas pela singularidade e especificidade da área em que atua: a educação. Desta
maneira, é preciso atentarmos para o conceito de gestão participativa, conceito este que
envolve os professores e a comunidade, bem
como parte do pressuposto de que estes devem participar contribuindo de maneira ativa.

sua direção até bem pouco tempo, que se observava como hegemônico, era o de diretor tutelado dos
órgãos centrais, sem voz própria, em seu estabelecimento do ensino, para determinar os seus destinos e,
em consequência, desresponsabilizado dos resultados de suas ações e respectivos resultados. Seu papel, nesse contexto, era o de guardião e gerente de
operações estabelecidas em órgãos centrais. Seu trabalho constituía se, sobretudo, repassar informações,
controlar, supervisionar, dirigir o fazer escolar, de
acordo com as normas propostas pelo sistema de ensino ou pela mantenedora (BARROSO, 1997, p. 13).
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O diretor desenvolve um trabalho na esA avaliação das práticas coletivas de
discussão
devem ser conduzidas e acompacola que demanda um trabalho de cooperação
e organização para atuar em prol da educação nhadas pelo diretor de escola e equipe gestora,
e em parceria com a comunidade e as famílias. promovendo a participação coletiva e conjunta
com a comunidade, efetivando e garantindo os
Não basta mudar a terminologia ou princípios de gestão participativa e democrátiapenas o termo utilizado é preciso uma nova ca.
postura dos gestores para compreender as deA equipe gestora deve esboçar as
mandas atuais da sociedade. Neste sentido, toações
que
serão realizadas para a construção
dos os esforços devem ser desprendidos para
a garantia de aprendizagem, numa visão mais de relações de cooperação para atender os interesses dos educandos e da comunidade esigualitária e mais justa.
colar, para alcançar os objetivos previstos.
Libâneo (2015) afirma que a gestão
democrática participativa se baseia na relação
dos membros da equipe e a direção escolar.
Tais membros devem apresentar objetivos comuns que devem ser assumidos por toda a
equipe, todas as decisões são tomadas de maneira coletiva e cada membro assume o seu
papel neste trabalho. Neste tipo de gestão são
definidos os objetivos pedagógicos da escola
e há um acompanhamento sistemático e uma
avaliação com finalidades pedagógicas.
Para que a gestão democrática do ensino público seja consolidada, todos os envolvidos neste processo devem ter consciência da
importância do PPP como um documento que
norteia as ações e não como um documento
burocrático para cumprir exigências legais.
A participação da comunidade na criação e revisão do Projeto Político Pedagógico é
o que permite atender aos propósitos, contribuindo para que a escola construa a sua identidade e tenha a segurança para tomar decisões,
nos remetendo ao conceito de autonomia relativa, sempre respeitando a legislação vigente:
Os projetos pedagógicos precisam estar preparados
para as mudanças rápidas do presente e ao mesmo
tempo buscar a compreensão do futuro. Mas, além disso, precisamos estimular nossos jovens para que possam se adaptar a um mundo cada vez mais dinâmico e
ser capazes de propor soluções a problemas mal estruturados. Esse processo pode causar resistência e até
desconfiança, mas não se pode negar a importância
das mudanças, que vieram para ficar, e que as novas
tecnologias devem ser encaradas como aliadas do processo e não como ameaças (PRADO, 2018, p. 46-47).

A instituição escolar pública tem autonomia para formular os seus projetos educacionais, com discussões coletivas e conjuntas,
a equipe gestora, na figura do diretor escolar
é responsável pelas articulações do Projeto
Político Pedagógico e pela garantia de decisões democráticas e coletivas, consolidando
projetos e atendendo as demandas educativas,
bem como as discussões relacionadas aos recursos financeiros e as questões burocráticas,
permitindo assim alcançar os objetivos elencados neste documento.
Os professores, em sua participação
nas reuniões, devem promover a troca de experiências, levantar questões e auxiliar nas demandas sobre o controle das aprendizagens,
projetos e indicadores de qualidade.
Os demais funcionários da escola devem participar efetivamente, promovendo um
diálogo com a comunidade e repassando as
informações aos seus pares, contribuindo para
a organização do trabalho e bom andamento
das ações:
A prática da autonomia demanda por parte dos gestores da escola e de sua comunidade, assim como
dos responsáveis e agentes do sistema de ensino,
um amadurecimento caracterizado pela confiança recíproca, pela abertura, pela transparência, pela ética
e pela transcendência de vontades e interesses setorizados, em nome de um valor maior, que é a educação de qualidade para os alunos. Tal prática é o antídoto para vencer os medos e receios. E as escolas
e os sistemas que se iniciam nesse processo tomam
iniciativas e constroem sua autonomia, dessa forma,
construindo sua credibilidade e desenvolvendo sua
competência pedagógica e social (LÜCK, 2000, p.18).

1354

Revista Educar FCE - 36 ª Edição - Novembro/2020

Ghiraldelli (2008) afirma que “o pensamento educativo e sua aplicação têm o compromisso de transformar, transmitir o saber, formar
e preparar o homem para o trabalho e viver em
sociedade”. Vale ressaltar que por mais que a
iniciativa privada no âmbito educacional tente
imprimir uma atmosfera empresarial em sua relação com os pais de alunos e coloque o educando no papel de cliente, muito se difere tal
relação, visto que ser humano jamais pode ser
tratado como produto ou mercadoria.
E o lucro, ainda que seja sua meta número um, jamais será mais importante do que
o desenvolvimento de um ser humano, meta
número um de qualquer projeto político-pedagógico. Prado (2018) enfatiza que o gestor
deve atuar como um líder, desenvolver formas
de organização que sejam inovadoras gerando participação de toda instituição. Deve ter a
consciência de tudo que envolve seu ambiente
de trabalho, ter em mente a necessidade de
liderar identificando os problemas, buscando
soluções de forma participativa com os demais
colaboradores.

Assim sendo, a política educacional é muito mais que
um conjunto de metas e planos setoriais ou de programas de Governo, pois faz-se presente e atua na subjetividade humana, na maioria, na visão de cada um sobre
o mundo, a sociedade, a escola. Não basta, no entanto,
quando da definição de políticas educacionais, evidenciar apenas a sua ação sobre o processo de organização do trabalho, ou em delimitar a forma que os atores vão adquirir o conhecimento necessário para a sua
implementação, considerando que pensar em política
educacional é também pensar nos seres humanos de
hoje e do futuro, enfocando principalmente os aspectos social, cívico e individual (MARTINS, 1999, p. 12).

Souza (2009) afirma que uma gestão
democrática deve considerar o trabalho autônomo que envolva a comunidade escolar e
todos os profissionais. Os projetos desenvolvidos devem ser pensados para efetivar a aprendizagem e as ações na busca de solucionar
problemas do cotidiano escolar e permitir que
a escola desempenhe a sua função social.
O Projeto Político Pedagógico constitui
uma das maneiras mais eficazes de garantia
da gestão participativa e democrática de educação nas escolas, possibilitando a participação coletiva para a garantia dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e
crianças, meninos e meninas, jovens e adultos,
que são educados e cuidados na Unidade Educacional.

Sacristán (1999, p.57) conceitua a palavra democracia como “o conjunto de procedimentos que permitem conviver racionalmente,
dando sentido a uma sociedade cujo destino
é aberto, porque acima do poder soberano do
povo já não há nenhum poder”. O autor traz
para a discussão uma sociedade participativa
Para o Projeto Político Pedagógico
na qual as pessoas envolvidas tomam decisões individuais e coletivas, em função do bem da escola se efetive é fundamental realizar o
acompanhamento e a avaliação dos procescomum.
sos, além de garantir que a sua execução seja
O Projeto Político Pedagógico (PPP) realizada coletivamente, considerando a comucontribui para a materialização da gestão de- nidade e os membros da equipe educacional
mocrática da educação, este documento con- e assegurando a gestão democrática. Garantempla as metas que se deseja alcançar para tindo desta maneira o desenvolvimento e os
a concretização dos objetivos da escola e se direitos de aprendizagem dos alunos manifesconstitui como um projeto porque pressupõe tando o compromisso com uma educação de
ações, político porque pressupõe responsabili- qualidade:
dades e posicionamentos críticos e autônomos
e pedagógico pela responsabilidade em organizar os projetos e atividades educativas relacionadas aos processos de ensino:
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A Gestão Democrática é de fundamental importância
para o ambiente escolar, ela pressupõe a participação
efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar
em todos os aspectos da organização da escola. O líder não é o chefe institucional, ele mais do que uma
representação fixa e central no organograma da instituição. Ele descentraliza a sua liderança como ato de
uma gestão democrática em que a tomada de decisão
é disseminada e compartilhada por todos os participantes da comunidade escolar (LÜCK, 2011, p. 16).

É importante ressaltar que a autonomia não se constrói com normas e regulamentos e sim com princípios e estratégias, que estabelecem uma concepção
e uma direção que delimitam e qualificam as ações,
ficando as operações e procedimentos abertos às
circunstâncias específicas do momento e do contexto. Quando tudo deve ser regulado e normatizado,
cerceia-se o espaço da iniciativa, da criatividade, do
discernimento necessários para o atendimento da dinâmica social que o processo educacional envolve,
o que demanda, por sua vez, abertura ao novo, ao
inesperado, até mesmo ao risco (LÜCK, 2000, p. 20).

O Currículo da Educação Infantil (São
Paulo, 2019) enfatiza que a gestão democráPensando nos princípios de uma gestica requer práticas participativas construídas
com as relações dialógicas entre as pessoas tão democrática e participativa, o conselho de
na troca de saberes, ações e processos do fa- escola desempenha um papel importante no
exercício da gestão democrática na escola.
zer pedagógico.
Reúne os diferentes membros da equipe escolar e tem o propósito de discutir e
acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico da escola que é projeto porque pressupõe ações, político pela responsabilidade na
formação dos estudantes de maneira crítica e
autônoma e pedagógico pela responsabilidade
As aprendizagens devem ser acom- em organizar os projetos e atividades educatipanhadas e avaliadas conforme os propósitos vas relacionadas aos processos de ensino.
constantes no Projeto da escola, seguindo as
O Conselho de Escola é constituído
recomendações previstas na legislação em vigor, contendo os instrumentos que fazem par- pelo membro nato, diretor de escola, e pelos
te da documentação pedagógica, avaliação demais representantes eleitos, professores, fainstitucional, controle de frequência, etc. Cada mílias, alunos e comunidade. Uma escola deescola possui autonomia para escrever o seu mocrática só pode ser consolidada com a parProjeto Político Pedagógico, sempre de manei- ticipação ativa de professores e alunos, mas
a sua realização demanda também a particira coletiva com a participação de todos.
pação democrática de outros seguimentos da
Lück (2011) trata do papel dos gesto- equipe educacional, buscando a efetivação do
res escolares e a sua implicação no processo coletivo nas ações e nas demandas a serem
de Gestão, durante muito tempo, o papel da alcançadas.
Martins (1999) questiona porque as
gestão escolar, na pessoa do diretor de escola, foi visto como uma pessoa autoritária em instituições educacionais devem se preocupar
uma gestão em que não se podia discutir as com os impactos das transformações sociais,
decisões por ele tomada. Visão essa que, atu- políticas e econômicas do século XXI.
almente, não se enquadra neste paradigma,
Esta indagação poderia fazer parte de
onde todas as decisões são tomadas de maneira coletiva e o diretor escolar promove a in- uma das principais preocupações dos dirigenteração e as discussões no ambiente escolar: tes escolares, tendo em vista as rupturas desencadeadas pelo processo de transformação,
Se organiza em uma ação na qual os
sujeitos envolvidos pensam sobre as suas próprias ações e realizações, perguntam sobre
elas, investigam, expõem crenças, contradições e ambiguidades, problematizando-as e
transformando-as.
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que ocorre no entorno das instituições educaÉ importante haver um entendimento
entre
todos
os profissionais coordenando a inscionais causando um impacto diretamente na
tituição de uma maneira mais aberta em que
gestão escolar:
os participantes possam compartilhar e assuNão há modelos para o exercício da autonomia, em vis- mir responsabilidades nos diversos setores de
ta do que, em cada escola e em cada momento de sua atuação na escola.
história, ela se expressa de uma forma. Trata-se, pois,
de um movimento, de um processo, no contexto da escola aparece a contradição natural em todo processo
social: de um lado, o desejo de ser autônoma, a necessidade de assumir seus próprios destinos e responsabilidades sobre seus atos, o reconhecimento da importância de abrir a escola para a comunidade, e de outro
lado, o receio de assumir responsabilidades e o medo
de que o Estado a deixe sozinha e o temor de perder
o controle sobre seu processo (LÜCK, 2000, p. 12).

De acordo com o currículo da Educação Infantil (São Paulo, 2019) uma educação
democrática promove uma igualdade de condições, observando os aspectos que podem
levar a conflitos e divergências e contribuindo
para a efetivação das práticas.
Partindo da democracia como um dos
princípios da gestão pedagógica da escola implica compreender o currículo como conjunto
de ações que abrange todos os aspectos da
organização, as distintas práticas educacionais
e os valores que constituem os lugares e se
intensificam nas interações e trocas entre os
sujeitos.

Martins (1999) afirma que os indivíduos, nas mais diversas realidades históricas e
sociais, independente do momento histórico a
que pertençam são motivados pela necessidade de estabelecerem sua identidade como ser
O autoritarismo não leva em conta
humano e social, que estruturam sua dinâmica
a competência e sim o cargo ocupado pelo
de vida.
sujeito. Quando o gestor atua de maneira autoritária, não consegue mostrar a sua equipe
Também precisamos considerar que quais são os seus propósitos e objetivos e esta
os conteúdos transmitidos pelas instituições equipe passa a cumprir ordens, sem questioescolares são dinamizados e extremamente nar e sem entendimento ou participação, neste
influenciados pela prática social e as expecta- caso, os resultados nem sempre são considetivas e necessidades de formação requeridas rados satisfatórios, pois não há envolvimento
pela sociedade.
das pessoas.
Com a Constituição Federal de 1988
e as transformações sociais, passa a vigorar
uma nova visão de educação com o processo de democratização política em que vivia o
país. Assim, termos como democracia, gestão
democrática e participação coletiva passam a
vigorar neste contexto histórico. Art. 26: o ensino será ministrado com base no princípio de
gestão democrática do ensino público.
Lück (2000) afirma que o conceito de
gestão é diferente do conceito de administração, a gestão conta com a participação de
todos enquanto a administração envolve uma
função mais definida que tem por objetivo colocar em prática determinadas ações.

Não basta mudar a terminologia ou
apenas o termo utilizado é necessário que
os gestores escolares tragam um novo olhar
diante das atuais demandas que a sociedade
traz. Todas as ações e esforços devem colaborar para garantir o sucesso das práticas e da
aprendizagem igualitária.
Não apenas exige que a escola seja competente e demonstre ao público essa competência, com bons resultados de aprendizagem pelos seus alunos e bom uso
de seus recursos, como também começa a se dispor a
contribuir para a realização desse processo, assim como
a decidir sobre os mesmos. São inúmeros os exemplos
de parcerias já existentes no contexto nacional entre
organizações não-governamentais e empresas, com
a escola, assim como o bom funcionamento de Associações de Pais e Mestres ( BARROSO, 1997, p. 15).
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A participação das famílias é fundamental neste processo, elas devem participar
da tomada das decisões, fortalecendo o vínculo entre escola e família e acompanhando os
processos de aprendizagem e os projetos desenvolvidos com os educandos. Além disso, as
famílias e a comunidade escolar também participam da elaboração dos projetos com sugestões e ações para a garantia de aprendizagem.
Os educandos devem dar sugestões
sobre os processos educativos e sobre as práticas cotidianas e as propostas pedagógicas
aplicadas na escola, os representantes das turmas devem conversar com os demais alunos
garantindo que as suas solicitações sejam tema
das pautas das reuniões, ajudando a construir
uma escola democrática em que todos os segmentos participam e opinam sobre o processo
educacional.
Ao diretor escolar e equipe gestora
cabe exercer o papel de liderança nas reuniões, conduzindo o processo e garantindo
a participação de todos, zelando pela representatividade dos segmentos. As suas ações
e encaminhamentos devem ser voltadas para
a garantia dos direitos de aprendizagens dos
educandos construindo um coletivo democrático e participativo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema Gestão Democrática na Escola Pública. 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 Lück (2011), Barroso (1997),
Martins (1999), Ghiraldelli (2008), 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.
Foi possível constatar que para que a gestão
democrática do ensino público seja consolidada, todos os envolvidos neste processo devem
ter consciência da importância do PPP como
um documento que norteia as ações e não
como um documento burocrático para cumprir
exigências legais.

Quando a comunidade faz parte dos
processos educativos, realizar a gestão fica
mais fácil, pois todos são parte integrante desA participação da comunidade na criate processo e as decisões tomadas no coletivo ção e revisão do Projeto Político Pedagógico é
contribuem para o fortalecimento das relações o que permite atender aos propósitos, contrique se desenvolvem na instituição escolar.
buindo para que a escola construa a sua identidade e tenha a segurança para tomar decisões,
Para a consolidação da gestão demo- nos remetendo ao conceito de autonomia relacrática os gestores devem ter consciência da tiva, sempre respeitando a legislação vigente.
importância do Projeto Político Pedagógico, do
Conselho de Escola e de todas as instâncias
de discussão democrática na escola. Tais instâncias são fundamentais para a concretização
da gestão democrática na escola pública.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Político Pedagógico de uma instituição escolar contribui para que o gestor
possa consolidar a participação de todos na definição de metas para a garantia dos direitos de
ensino e aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes que são educados e cuidados na
Unidade Educacional. Com um Projeto Político Pedagógico bem elaborado num processo democrático e coletivo, com o compromisso de uma educação de qualidade.
É importante abordar e compreender de que maneira a Gestão Democrática se concretiza na escola e quais são os instrumentos que contribuem nesse processo. Para compreender os
processos que regem uma gestão democrática é preciso realizar uma cogitação sobre a função
do diretor de escola, averiguando os impactos pedagógicos na escola sobre a prática administrativa da gestão e o seu papel como facilitador de uma gestão participativa e democrática.
O diretor desenvolve um trabalho na escola que demanda um trabalho de cooperação
e organização para atuar em prol da educação e em parceria com a comunidade e as famílias.
Não basta mudar a terminologia ou apenas o termo utilizado é preciso uma nova postura dos
gestores para compreender as demandas atuais da sociedade. Neste sentido, todos os esforços
devem ser desprendidos para a garantia de aprendizagem, numa visão mais igualitária e mais
justa.
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cida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 12. ed. Campinas: Papirus, 2003.
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